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Sammendrag
Odd Hansen Prosjekt AS planlegger utbygging av et lite tilgjengelig havneområde ved nordre
Smedasundet, fra Strandgata ned Møllervegen mot kaifronten.
Prosjektet vil bidra til transformasjon, fra industri/lager til et attraktivt bolig- og kaiområde.
Diagonal passasje (Møllervegen) reetableres som gatetun/gangvei/kyststi gjennom området. I tillegg
etableres det gangadkomster sentralt i planområdet ned til en ny kai/kaipromenade.
Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014 – 2030, vedtatt 14.08.2015 legger føringer for
området ved nordre Smedasundet.
Formålet med planen for Møllervegen 28 m. fl. - tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring
(cafe/ tjenesteyting) er i tråd med hensiktene i KDP og sentrumsplanen, og støtter opp under mål om
fortetting og tilrettelegging av boliger i og nært sentrum av byen.
Boligbebyggelse og utvikling i dette området vil kunne tilføre gode kvaliteter til byen og
tilgjengeliggjøre et område som p.t. er lite tilrettelagt og som i stor grad er vanskelig tilgjengelig for
allmennheten, det vil også kunne tilføre gode byroms funksjoner og videreføre kaipromenaden et
stykke nordover.
Eksisterende tomt har stor høydeforskjell, fra sundet og opp til Strandgata.
Historisk trasse for Møllervegen beholdes ned skråningen og vil fungere som kyststiforbindelse i tråd
med kommuneplanens føringer.
Det eksisterende næringsbygget rives i sin helhet og Møllervegen inn i området legges om, noe som
gir vesentlig større plass mot bevaringsverdig bebyggelse og mot sundet.
I syd etableres et torgareal som forbinder en mulig kaipromenade mot Strandgata og byen.
Høyde på ny bebyggelse mot sundet og mot Strandgata holdes under maksimale høyder i
sentrumsplanen. Bebyggelsen mot sjøen viderefører den historiske bygningsstrukturen mot sundet.

Revidert: 27.01.21

Prosjektet har gjennomgått en omfattende bearbeidelse etter dialog, og med innspill fra kommunen
og mot eier av vedtatt naboprosjekt i nord.
Bebyggelsen er tenkt gitt et dynamisk arkitektonisk uttrykk slik at byrommene mellom ny bebyggelse
varieres. Det tenkes benyttet tremateriale som hovedmateriale i fasadeuttrykket. Ny bebyggelse
trapper seg vesentlig ned mot eksisterende bevaringsverdig bebyggelse for å tilnærme seg en eldre
dimensjon. Bevaringsverdig bebyggelse beholdes i plassering og uttrykk. Eksisterende plassering
tenkes som en del av sammenhengende byrom i nord/syd-retning, samtidig som bevaringsverdig
bebyggelse eksponeres mot kaipromenaden.

Forslagsstillers planbeskrivelse
Innhold
1 Bakgrunn ................................................................................. 2
2 Planstatus og rammebetingelser............................................. 3
3 Beskrivelse av planområdet .................................................... 6
4 Beskrivelse av planforslaget .................................................. 18
5 Virkninger av planforslaget ................................................... 33
6 Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet .... 40
Vedlegg .......................................................................................... 51

1
1.1

Bakgrunn
Sakens historie

Nord for planlagt prosjekt er det i dag igangsatt utbygging av Strandgata 218 B. Dette naboprosjektet
er under bygging av en annen utvikler og er delvis bygget ut med et boligprosjekt med 22 leiligheter.
Dette prosjektet er godkjent med en BYA på 56 % og utnyttelse over 200%. Disse tillatelsene bør
legge føringer for hva naboeiendommer kan forvente å få godkjent.
Resten av kaiområdet fra Strandgata og ned mot sundet, Møllervegen 28 består av et lite tilgjengelig
område. Tidligere bestod dette området av byggevarehuset Røthing – forretning, kontorer og
utendørs lager. Røthing byggevarehus ble for ca. 20 år siden kjøpt opp av Neumann Bygg og
virksomheten opphørte. Det meste av området er fraflyttet og området har stått til forfall.
Langs med bakken ned Møllervegen ligger to eldre verneverdige bolighus. Det ene har samme
adresse som Røthing, Møllevegen 28 og det andre har adresse Møllervegen 21.
Opp mot Strandgata ligger ytterligere et eldre hus, Strandgata 218 som også har bevaringsverdi, og
er derfor tatt inn i planen.
Foruten den verneverdige bebyggelsen ønsker nå forslagsstiller å bygge ut hele området med ny og
moderne boligbebyggelse langs Strandgata og ned mot Smedasundet.
I tillegg ønsker kommunen å bidra til kaipromenaden langs sundet.
Området er i KDP for Haugesund Sentrum avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål (K7),
Boligbebyggelse (B78) og sone for bevaring (H570). Utbyggingen er i tråd med ønsket utvikling for
Haugesund Sentrum, der fraflyttet industri/næring blir erstattet med boliger og tilgjengelig
kaipromenade og utearealer.
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1.2

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av området med nye boliger og noe utadrettet
næringsvirksomhet i tråd med KDP for Haugesund Sentrum. Møllervegen reetableres gjennom
området og det etableres nye forbindelser over området og ned mot en mulig kaipromenade.
Bebyggelsen åpnes opp mot sjøen slik at de verneverdige husene ligger eksponert.
Fra en ny kaipromenade etableres en forbindelse via et torg som strekker seg opp mot
Grønhauggata.
Ved forhåndsvarsling av forslaget uttaler Fylkesmannen at planområdet ligger svært sentralt og
sentrumsnært og dette tilsier at området må planlegges med høy arealutnyttelse samtidig som
viktige hensyn til bokvalitet ivaretas.
Planområdet «Kronå» er en gammel del av Haugesund. Her startet utviklingen av byen.
Lenger sør er byen utviklet med en langt tettere bebyggelsesstruktur enn den fortettingen det legges
opp til på Kronå.

1.3

Saksgang hittil

Utbygger har hatt konstruktive dialogmøter med kommunen for å finne frem til et omforent forslag
for regulering av området.
Fra januar til juni 2020 er det avholdt 5 arbeidsmøter med byggesaksavdelingen og byantikvar før det
omforente forslaget formelt ble sendt inn 2. juli for oppstart av prosjektet.
-

Oppstartsmøte ble avholdt 02.09.20.
Varsel om planoppstart ble kunngjort 30.09.20 (annonser, brev).
Varsel sendt ut 01.10.20
Forslagstiller presenterte prosjektet for politisk ledelse i kommunen 29.10.20. Positiv
mottakelse.
Komplett planforslag 27.01.21
Planforslaget avvist i UFMP 25.03.21
Revidert forslag 12.05.21 – Vesentlige reduksjoner og endringer
Dialogmøte planavdelingen 17.06.21 – Ytterligere endringer

Dialogmøte planavdelingen 29.09.21:
 Avfallsplassering
 Naturområde i skråning
 Hensynssone rundt verneverdige bygg utvides
 Ferdigstillelse av uteareal uavhengig av byggetrinn
 Bestemmelse vedr. Lekeplass
 Bestemmelse om utforming av balkonger mot Kaipromenaden
 Dokumentere sol på lekeplass
 Bestemmelsesområde Gangforbindelse til Lekeplass
 Teknisk justering av plankart
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Planstatus og rammebetingelser

Fylkeskommunale planer:
ATP – Regional plan for areal og transport på Haugalandet 2017 - har norm på 6-12 boliger/daa i
dette området.
Planen sier samtidig at – Ny boligbygging skal bygge opp om eksisterende by-, tettsteds- og
grendesentre ved at prioritering og rekkefølge i utbyggingen skjer «innenfra og utover» i hvert
senter:
1. prioritet: Flere boliger i sentrum. Fortetting og transformasjon på allerede bebygd areal.
2. prioritet: Boliger i sentrumsnære områder med høy andel gange og sykling.
3

3. prioritet: Langsiktig rekkefølge-utvikling innenfra og utover i hvert tettsted.

2.1

Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / statlige planretningslinjer/bestemmelser

T-2/08 Om barn og planlegging
Planforslaget samsvarer med retningslinjer om barn og planlegging da utbygging vil gi et
oppvekstmiljø der barn og unge får trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arealene sikres
mot støy og trafikkfare. Utearealene egner seg for lek og opphold for ulike aldersgrupper på ulike
årstider. Planforslaget vil gi mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne.
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
Målet er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimautslipp. Ved etablering av et
nytt boligområde ved Smedasundet, vil miljø- og klimahensyn ivaretas iht. gjeldende lovgiving.
Utbygger benytter vannbåren varme i alle sine prosjekter. Vannbåren varme med varmepumper er et
viktig bidrag for å redusere energiforbruket i nye bygg og av Statkraft beskrevet som et av de
viktigste tiltakene utbyggere kan gjennomføre.

2.2

Kommuneplan/kommunedelplan

Kommuneplanens arealdel - Gir retningslinjer for bebyggelse langs sjøen, § 38: «Ved alle planer og
utbygginger innenfor 100-metersbeltet skal det legges til rette for en attraktiv og offentlig
forbindelse langs sjølinjen for å etablere en sammenhengende kyststi fra sør til nord i kommunen.
Forbindelsen skal være bred nok til å sikre en buffer mellom private og offentlige arealer. Den bør
ikke være smalere enn 15 m.»
Etter gjennomganger med kommunen er det avtalt å avvike 15 meters kravet da dette er kompensert
med offentlige møteplasser langs kaipromenaden, hvor man også har åpnet for ferdsel inn i
prosjektet.
Kommunedelplan for Haugesund Sentrum 2014 - 2030
Område K7 - kombinert bebyggelse og anleggsformål som bolig, kontor, forretning og næring.
Bebyggelse kan mot gate ha gesimshøyde minimum 6 m og maksimum 13 m, målt fra fortausnivå.
Bebyggelse mot Smedasundet kan ha gesimshøyde minimum 9 m og maksimum 22 m over
kai/brygge.
Høyder i KDP må måles mot omgivelsene og de verdiene som de representerer.
Byggehøyder og grad av utnyttelse skal tilpasses eksisterende omgivelser, bebyggelse og
strøkskarakter. Bebyggelsen skal ha en helhetlig form- og volumoppbygging som bidrar til å
understreke og forsterke gate- eller plassrommet.
Bebygd areal (BYA) kan utgjøre inntil 60% av netto tomteareal.
Det tillates opparbeidelse av infrastruktur knyttet til havnefunksjoner.
Ved høyere tetthet må tilgangen på- og kvaliteten på felles utearealer økes.
Sammenlignet med øvrige sentrumsbebyggelse er bebyggelsen ikke tett, og er utformet slik at
siktlinjer fra leiligheter mellom sundet og verneverdige bygninger ivaretas.
Prosjektet får tilgang til gode uteareal mellom bygningene, rundt verneverdige bygninger og ned mot
sundet. De nye byggene er planlagt med «avskårede» hjørner for å øke følelsen av rom og luft rundt
de eldre byggene og åpne området slik at byggene blir synliggjort, og integrert i bybildet.
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Ved Bytunet, ca. 280 meter fra planområdet finnes det en større lekeplass, og 100 meter nord for
planområdet ligger Byparken.
I planområdet skal det avsettes en lekeplass på minimum 300 m². Forslagsstiller vurderer at lekeplass
i prosjektet, nærhet til større lekeplass, tilgang til parker og friområder, sammen med et nytt
tilgjengelig torg og kaipromenade vil tilfredsstille behov for lekeplass.
Byggehøyder mot sundet kan relateres til bybebyggelsen lenger sør i sundet og sjøhusbebyggelsen
midt imot, på Hasseløy.

2.3

Gjeldende regulering

1) Gjeldende reguleringskart
Området er i KDP for sentrum regulert til Kombinert bebyggelse og anleggsformål, eksisterende
bebyggelse.
Hele området er skravert med hensynssone – Bevaring av kulturmiljø. Kyststien er markert gjennom
området og det er lagt inn forbudsgrense sjø ned mot sundet.

2.4

Aktuelle politiske vedtak

I kommuneplanens arealdel er det vedtatt bestemmelse som sier at Kommunen kan fravike plankravet for mindre utbygninger, ombygginger og
bruksendringer når samtlige av følgende kriterier er oppfylt:
- Bruksarealet (BRA) overstiger ikke 800 m².
- Byggehøyde, volum og byggegrenser er i tråd med bestemmelsene for vedtatt
arealbruk.
- Prosjektet er ikke en etappe eller del av et større utbyggingsprosjekt.
- Kommunen vurderer det som unødvendig for å oppnå en helhetlig område- eller strøksutvikling.
- Forholdet til automatisk fredede kulturminner og tilhørende buffersone er avklart.
I Strandgata 218b er det gitt tillatelse til en tett utbygging med 22 leiligheter, 5 etasjer.

5

2) Strandgata 218b – DNB Eiendom

2.5

Øvrige rammebetingelser

Eksisterende eldre bebyggelse i Strandgata 218, Møllervegen 21 og Møllervegen 28 er vurdert som
verneverdige bygg og foreslått regulert til bevaring.

2.6

Pågående planarbeid

Ingen kjente
(Igangsatt planarbeid i eller nær planområdet som kan få betydning for saken.)
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Beskrivelse av planområdet

(Eksisterende forhold – konkret, objektivt.)
Perspektiv - Google

3) Eksisterende situasjon.
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3.1

Beliggenhet, størrelse og bruk

Planområdet er på ca. 9,8 daa. og ligger til Smedasundet rett sør for Hasseløybrua. Område for
bebyggelse og anlegg innenfor tomten utgjør 5,1 daa. Øvrig område vil være naturområde, torg,
gatetun, gangveg, kaipromenade, fortau og veg. Planområdet inkluderer Strandgata 218 som en
vernet eiendom.
Området ligger sentrumsnært og den sentrale handlegata Haraldsgata ligger kun ett kvartal øst for
planområdet. I Haugesund sentrum finnes også det meste av kultur, service- og tjenestetilbud, samt
helsetilbud, innenfor gå- og sykkelavstand.
Nærmeste busstasjon ligger i Haraldsgata ved Byparken - Havnaberg seniorsenter 150-200 meter
unna med en rekke bussavganger. Ca. 280 meter fra planområdet ligger «Bytunet» med nærbutikk
og busstopp med forbindelser til store deler av Haugesund og omkringliggende områder. Det er
videre ca. 750 meter til Flotmyr rutebilstasjon, med flere daglige avganger til de større byene og
områdene rundt Haugesund.
Det ligger flere barnehager, samt barne- og ungdomsskole i gåavstand fra planområdet.
Den største delen av byggeområdet består av et avstengt utendørs lagerområde nede ved
Smedasundet, og kaiområdet er lite tilgjengelig i dagens situasjon.
Inne på dette området ligger to verneverdige eldre trehus, «Sirihuset» og «Røthinghuset».
Området er kjent som Kronå, der byutviklingen startet.

4) Historisk bilde Kronå 1910
Stedet ble etablert som gjestgiveri for sjøfarende, utskipningshavn og sildesaltingsanlegg.
Innseilingen til dette sundet fra nord gikk både gjennom Haugesundet mellom Hasseløy og gården
Hauge på fastlandet, men ettersom dette var trangt, ble Krossen mellom Risøy, Hasseløy og
fastlandet ofte brukt av de sjøfarende.
Etter at Killingøymoloen kom på 1960-tallet, er innseiling til Smedasundet gjennom Haugesundet blitt
mindre aktuelt selv for små fartøyer.
Etter hvert spredte bybebyggelsen og den sjørettede aktiviteten seg sørover langs det som kom til å
få navnet Smedasundet
Kronå har ligget, og ligger fortsatt i dag, som en portal til Haugesund fra sjøen.
(Kilde Haugalandmuseet og Sverre Meling jr.)
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3.2

Omkringliggende områder / strøkets karakter

3.3

Eiendomsforhold

5) Kart som viser eiendomsstrukturen.
Byggeområdet består av Møllervegen 21 gnr./bnr. 40/1004, Møllervegen 28 gnr./bnr. 40/1007, andel
av Strandgata 212 gnr./bnr. 40/1171, Strandgata 214 gnr./bnr. 40/188, Smedasundet 112 gnr./bnr.
40/1220.
Strandgata 218 gnr./bnr. 40/1106.
Videre uregistrert grunn ved sundet. Vei – fortausareal, andel 40/33, 40/182, 40/183, 40/1001,
40/1005

3.4

Trafikkforhold

Kjøreadkomst til planområdet er fra Grønnhauggata og Møllervegen.
Det er lite trafikk til- og fra planområdet i dagens situasjon.
Strandgata på oversiden er noe trafikkert.

3.5

Støyforhold og luftkvalitet

I temakartet for støy i Haugesund kommune er planområdet utenfor registrerte soner med
trafikkstøy (55-65+ dB). Det er heller ingen andre kjente kilder til støy i planområdet.
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Brekke og Strand har utarbeidet en støyrapport for prosjektet, datert 28.10.2020. Beregningene i
støyrapporten viser at støynivå på felles uteområder ligger godt under nedre grense for gul støysone,
selv med samme trafikkmengde i Strandgata som i Tuhauggata. Det er derfor ikke nødvendig med
skjermingstiltak for disse områdene. Alle bygg mot Smedasundet har stille sider på alle fasader. Alle
etasjer i bygget langs Strandgata har stille side mot sørvest og til dels på kortsidene av bygget.
Anbefaling om minst ett soverom mot stille side er dermed fullt oppnåelig for denne planen.
Det er ikke andre kjente kilder til forurensning, og luftkvaliteten er vurdert å være god.

3.6

Lokalklima

Sjønære tomter i Haugesund er generelt vindfulle.
Planområdet ligger litt lavere, og terrenget stiger mot Nordøst. Vind fra Nord blir derfor redusert på
grunn av skjermingen fra terreng og omgivelser. Planområdet er mer åpent for vind fra Vest, Sørvest
og Sørøst.
Planområdet er utsatt til vinder fra nord-vest og sør-øst som kommer sterkt over sjøen. Sjø-kanalene
mellom de to øyene kan forme en vindkanal. Dette kan føre til en forsterkning av vind fra NV og SØ.

6) Framherskende vind (Ill. Rambøll)
Tomten har en sårbarhet når det kommer til forventede klimaendringer; havnivåstigning og stormflo.
Med stormflo menes vannstander høyere enn normal flo i sjø som følge av kraftig lavtrykk og sterk
vind. Tomten ligger beskyttet i Nordre Smedasundet og vil være lite utsatt for bølgepåkjenninger.

7) Oversvømte områder ved 200 års stormflo i 2090 (Kartverket)
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Det vurderes på sikt det at det trolig vil være liten endring i sterk vind,
men det estimeres en økt sannsynlighet for episoder med ekstremnedbør/kraftig nedbør, og det vil
øke både i intensitet og hyppighet.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til sjø og det antas derfor at løsninger for
overvannshåndtering kan prosjekteres med naturlig avrenning til sjø.
Planområdet ligger vest- sørvestvendt og har gunstige solforhold.

3.7

Landskap, natur- og rekreasjonsverdier

Anleggsgartnermester Kåre Inge Hettervik har gjort en registrering og vurdering av naturmangfold
innenfor planområdet.
På tomten ved Strandgaten 214 er det en enn større og en mindre alm.
Nyplanting anbefales da det kan være råte i treet/stammen.

8) Almetre

«styvet» ask
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9) Det er et område med kratt av lønn, alm ask og eføy som bunnvegetasjon på nordvestsiden
av Møllervegen.

10) På sørsiden av hus i Møllervegen er det plantefelt med prydbusker som spirea og syrin.
Vegetasjonsarealene forøvrig består i hovedsak av gjengrodde områder/hager med ugress og
noen prydbusker og planter(stauder).
Det er ikke registrert ugress som må behandles før bearbeiding, men det anbefales at området
brakkes (sprøytes ned) før anleggsarbeid starter.
Eksisterende kunnskap om naturmangfold er samlet inn fra offentlige databaser.
Det er registrert Ålegras (modellert) i sjø/i Smedasundet innenfor planområdet, jf.
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11) Informasjon om registrert forekomst. Kilde: temakart-rogaland.no.

3.8

Grunnforhold

Eiendommen går fra kai-nivå nede ved sundet og opp til Strandgata på ca. kt +12 meter i øst.
Det er foretatt boniteringer i nedre del av tomten.
Nederst ved sundet er det boret inntil 15 meter (til kt. -14) til faste masser /fjell. Dybde til fjell avtar
opp mot Strandgata. Minste registrerte dybde til fjell er 1,5 m (kt.-0,2). Ellers er det synlig berg flere
steder i området i øvre del av tomten.
Bergartene i området består iflg. NGU`s kartdatabase for det meste av grønnstein, alkalibasaltisk, i
vest stedvis omdannet putelava (p), i veksling med grå til grønn vulkansk metasandstein, jernmanganrike metasedimenter og omdannet massiv kiselstein.
I området opp mot Strandgata er det fjell med litt varierende løsmasseoverdekning.
Løsmassene er tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet i området.
Eksisterende bygg i området gir inntrykk av at det ikke har vært nevneverdige setninger på byggene
opp gjennom tidene (fra midten av 1800-tallet og fram til nå). Det antas derfor at byggene er
fundamentert på fjell eller på stein til fjell.
Undervegs i graveprosessen må det tas høyde for at det iverksettes tiltak inn mot fundamentene til
de nevnte to bevaringsverdige bolighusene i Møllergata 21 og Møllergata 28. Dette for å hindre at
eventuelle løsmasser under fundamentene raser ut under gravearbeidene. Hvis det anses nødvendig,
må også tiltak iverksettes for sikring av bygg før sprengningsarbeider på tomten starter.
Det antas at alle masser i øvre område høyst sannsynlig vil bli masseutskiftet, og derfor er det ikke
foretatt prøvetaking.
Det er påvist noe forurensning i grunn, vest på tomten. Forurensning er avgrenset til to mindre
områder og med begrenset omfang. Forurensede masser vil bli håndtert iht. rapport om
forurensning, blant annet ved at forurensede masser i tiltaksklasse 5 fjernes og leveres på deponi.
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3.9

Bebyggelse og estetikk/ Kulturminner og kulturmiljø

12) Oversikt (Google)
Nederste delen av planområdet mot sundet er relativt flatt, 2-3 moh. Området her har lenge vært
avstengt og preget av utendørs tilfeldig lagring og overdekket båtopplag på land.
Mot sør ligger et kontor/industribygg tilhørende Stoltz Røthing & Co / Byggartikkelkompaniet. Bygget
er ikke i bruk og står til forfall.

13) Opp mot Strandgata 12 moh., går en sti som fortsettelse av Møllervegen.
I bakken Møllervegen opp mot Strandgata ligger først «Sirihuset» i Møllervegen 21. Sirihuset er ett av
de eldste husene i Haugesund. Huset ble reist i 1848 da dette var «sentrum» og før Haugesund ble by
og egen kommune.
Den første skolen i Haugesund var på loftet i Sirihuset. Skolen flyttet til Bytunet da den nye
skolebygningen der stod ferdig i 1858.
Lenger opp på nedsiden av Møllervegen ligger Røthinghuset i Møllervegen 28. Huset ble brukt som
gjestgiveri, senere som kontor/ekspedisjon for Byggartikkelkompaniet og i senere tid har det vært
leiligheter i bygget.
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Møllervegen 28 er preget av nyklassisistisk stil med gresk-romersk preg på utspringet over
hovedinngangsdøren mot vest og med ditto preg på søyleornamenteringen i hjørnene.

14) Sirihuset og Røthinghuset
De to verneverdige bygningene «Sirihuset» og «Røthinghuset» lå opprinnelig fritt og hadde
tilhørende en liten hageflekk.

I den senere tid har byggene blitt bygget helt inn.
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Ny situasjon vil åpne opp og gi bygningene mer rom, samtidig som de blir mer synlige fra
omgivelsene.

Mot Strandgata ligger et eldre murhus som ansees ikke å ha antikvarisk verdi.

15) Strandgata 214 (Google Street View)
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16) Strandgata 218 (Google Street View)
Planområdet inkluderer Strandgata 218, en eiendom som er vurdert verneverdig.
Nordøst for planområdet ligger kvartalet Haraldsgata, Grønhauggata, Strandgata og Oscars gate.
Hele kvartalet ble regulert i 2000, og det ble åpnet opp for en ny boligblokk. Det meste av
bebyggelsen i kvartalet er bevaringsverdig.

17) Haraldsgata 214 (Google Street View)
Bebyggelsen sørøst for planområdet består av blokkbebyggelse, boliger og næringsbebyggelse.
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18) Oversikt mot sørøst
Nord for planområdet ligger Hasseløybrua (i dagligtale kalt «Bakarøybronå» er en veibru som
forbinder Hasseløy («Bakarøynå») med fastlandet i Haugesund. Brua er tegnet av arkitekt Erling
Viksjø og ble åpnet i 1954.

19) Hasseløybrua

3.10 Teknisk infrastruktur
Eksisterende teknisk infrastruktur i tilknytning til planområdet er ikke kartlagt.
Området har vært bebygget i flere perioder og teknisk infrastruktur er ført fram, men ettersom
området planlegges utbygget med 98 nye boliger, må eksisterende ledningsnett oppgraderes og
mulig utvides.
Det er ikke lagt opp til fjernvarme i denne bydelen. I det nye prosjektet vil energiforsyning for en del
løses med energibrønner og vannbåren varme.

3.11 Sosial infrastruktur
Nærmeste barnehage er Kyvikdalen barnehage, 700 meter fra planområdet er en 4 avdelingers
barnehage med plass til 66 barn fra 0-6 år.
Nærmeste skole er Hauge barne- og ungdomsskole, 500 meter fra planområdet.
Hauge skole er en av Haugesunds eldste skoler. Den er bygget i 1897 og er i dag en kombinert barneog ungdomsskole med rett under 400 elever. Skolen ble totalrenovert i 2011 og fremstår i dag som et
moderne og funksjonelt skolebygg med tidsriktige fasiliteter.
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Planområdet ligger innenfor Haugesund sentrumsområde med Strandgata og Haraldsgata som de
sentrale bygatene. Området domineres av forretning og bevertning, men her også helserelaterte
tjenester, hoteller og kommunal forvaltning og tjenesteyting.
Haugesund sykehus ligger 1,4 km. sørøst for planområdet.

4

Beskrivelse av planforslaget

Det planlegges 4 lamellblokker med leiligheter ned mot sundet og 1 leilighetsblokk langs Strandgata.
I sokkelen av bebyggelsen i sør planlegges næring/utadrettet virksomhet og et torg ned mot sundet.
Passasje - Møllervegen gjennom området videreføres fra Grønnhauggata til Strandgata.
Bolighusene i Møllervegen 21 og 28 vernes.
Parkering legges i kjelleren av bebyggelsen opp mot Strandgata og I tillegg et gjennomgående
parkeringsanlegg med gulvnivå på ca. havnivå (K +0,5 m) under bebyggelsen mot sundet. Det blir kun
en nedkjøring til parkering ved at en kulvert under Møllervegen forbinder parkeringskjelleren med
parkeringsanlegget.

Perspektiv/modellfoto/prinsippskisse

20) Fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget.

4.1

Planforslagets hovedidé og hovedgrep

Hovedidéen med planen å utvikle området ved Smedasundet til boligbebyggelse og noe utadrettet
næringsvirksomhet i tråd med KDP for Haugesund Sentrum. Verneverdig bebyggelse vil bevares.
Eksisterende tomt har en stor høydeforskjell, fra sundet og opp til Strandgata. Ny bebyggelse mot
Strandgata åpnes opp og historisk trasse for Møllervegen reetableres ned til sundet.
Kaipromenade vil etableres som en del av prosjektet.
Eksisterende næringsbygg rives i sin helhet.
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Ny bebyggelse gir vesentlig større plass mot bevaringsverdig bebyggelse og mot sundet.
I syd etableres et torgareal som forbinder mulig kaipromenade mot Strandgata og byen.
Høyde på ny bebyggelse holdes under maksimale høyder i sentrumsplanen, og viderefører den
historiske bygningsstrukturen mot sundet.
Prosjektet har gjennomgått en omfattende bearbeidelse etter dialog, og med innspill fra kommunen
og mot eier av vedtatt naboprosjekt i nord.
I prosjektet er det innarbeidet en parkeringskjeller under terreng og flomnivå. Denne løsningen gir
store bruksmuligheter på bakkeplan og vil øke bokvalitetene for beboerne og allmenheten.
Bebyggelsen er tenkt gitt et dynamisk arkitektonisk uttrykk slik at byrommene mellom ny bebyggelse
varieres. Det tenkes benyttet tremateriale som hovedmateriale i fasadeuttrykket mot sundet. Ny
bebyggelse trapper seg vesentlig ned mot eksisterende bevaringsverdig bebyggelse for å tilnærme
seg en eldre dimensjon. Bevaringsverdig bebyggelse beholdes i plassering og uttrykk. Eksisterende
plassering tenkes som en del av sammenhengende byrom i nord/syd- retning, samtidig som
bevaringsverdig bebyggelse eksponeres mot sjøfronten.

21) Sett fra Smedasundet
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4.2

Planavgrensning

22) Planavgrensning
Planen tar med verneverdig hus i Strandgata 218. I tillegg er planen utvidet med, torg og
kaipromenade. Del av Strandgata, Grønhauggata og fortsettelsen av Møllervegen bort til Tuhauggata
er tatt med for å sikre fortau, veibredde torg og adkomst til Møllervegen 22.

4.3

Arealformål

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse
- Blokkbebyggelse – Blokkbebyggelse
- Renovasjonsanlegg
- Lekeplass
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- o_Veg
- o_Fortau
- f_Torg
- f_Gatetun
- f_Gangveg/gangareal
- o_Kai (kaipromenade)
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
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-

4.4

Naturområde

Arealoversikt

Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse
Bebyggelse og anlegg – Blokkbebyggelse
Bebyggelse og anlegg – Renovasjonsanlegg
Bebyggelse og anlegg – Lekeplass

623 m²
4.524 m²
18 m²
354 m²

Grønnstruktur – Naturområde

397 m²

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Veg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Torg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Gatetun
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Gangveg/gangareal
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kai (kaipromenade)

1.761 m²
903 m²
409 m²
386 m²
73 m²
380 m²

Samlet planområde

4.5

=

9.828 m²

Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser

Det planlegges foreløpig for ca. 98 nye boliger.
Det vil være varierte boligstørrelser innenfor planområdet, fra ca. 45 m² BRA til ca. 130 m² BRA.
De store leilighetene ligger mot sundet.
Enheter med ensidig beliggenhet mot nord eller nordøst skal søkes unngått.

4.6

Utnyttelse

Bebyggelse innenfor område for blokkbebyggelse, inkludert eksisterende bebyggelse som bevares –
H570_2, H570_3
BYA
% BYA i forhold til område for bebyggelse og anlegg, gatetun og gangveg:

ca. 2.400 m²
42 %

BRA
% BRA i forhold til område for bebyggelse og anlegg, gatetun og gangveg:

10.200 m² BRA
177 % BRA

Parkering, boder, teknisk

ca. 2.600 m² BRA

4.7

Bebyggelsens plassering, utforming og høyde

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser og regulerte høyder som angitt på
reguleringskartet. Støttemur, trapper, ramper, avfallsbeholdere og nettstasjoner kan plasseres
utenfor byggegrensene. Nettstasjon etableres som plassbygget og stedstilpasset etter samråd med
byantikvaren.
Eksisterende bebyggelse er markert med grense for hensynssone.
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Balkonger tillates å gå inntil 2,0 meter utenfor byggegrenser, innenfor formålsgrenser.
Det legges til rette for etasjeantall mellom 4-6 etasjer.
1,5 meter over maksimale høyder tillates tekniske installasjoner begrenset til 15% av underliggende
takflate.
Bebyggelse under bakken tillates utenfor byggegrenser.

4.8

Estetisk redegjørelse

Planforslaget legger til rette for en fortetting med boliger hvor kvalitet og et godt, variert bomiljø
ivaretas i tråd med kommunens intensjoner for området. Planforslaget tilpasser seg de ulike
situasjoner med vern av eldre bebyggelse på den ene siden og en fremtidig mer bymessig situasjon
langs Smedasundet.

23) Sett mot nordre Smedasundet
Bebyggelsen planlegges med en variasjon i materialbruk og takform.
I prosjektet vil det legges vekt på en god arkitektonisk utforming med gode detaljer og materialbruk.
Mot Strandgata skal lange fasader brytes opp for å unngå monotoni.
Det legges vekt på gode planløsninger og gode uterom.
Bebyggelsen er tilpasset topografi og tilgrensende bebyggelse.
Bebyggelsen vil i svært liten grad skape skygge eller være til sjenanse for eksisterende bebyggelse.
Det vil være av høy verdi for nærområdet at det åpnes opp, og skapes forbindelser over planområdet
fra det nye torget og Møllervegen som forbindelse opp til Strandgata.
Byggegrenser sikrer at den verneverdige bebyggelsen blir gitt rom og eksponeres mot sundet og mot
det nye torgarealet.

4.9

Boligmiljø/bokvalitet

Planforslaget legger hovedsakelig til rette for boligbebyggelse innenfor planområdet, med relativ høy
utnyttelse og gode kvaliteter.
Det vil være en variert boligstørrelse innenfor planområdet, fra 45 m² til ca. 130 m². Leilighetene vil i
hovedsak selges som selveierleiligheter, hvilket vi gi et stabilt nabolag. Variasjon i størrelser av
leiligheter vil gi en variert boligsammensetning, og det er ønskelig å legge til rette også for
barnefamilier.
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24) Foreløpig skisse viser store leiligheter ned mot sundet.

25) Skisse som viser endring.
Valgt organisering av bygningsvolum gir rom for store sammenhengende, solfylte uteoppholdsarealer
mellom byggene. Det legges opp til felles uformelle møteplasser på ulike deler av planområdet. I
innhukk mellom byggene vil det etableres trapper som naturlige sitteplasser, som videre fører inn til
gårdsrommene. I sør etableres et helt nytt torg og i tilknytning til torget etableres et serveringslokale
med mulighet for utendørsservering. Kommunalt ønske om kaipromenade videreføres langs hele
prosjektet mot nord. Parkering er lagt i lukkede garasjeanlegg under bakken for å skape et hyggelig
miljø på uteområdene. Området vil bli godt belyst, slik at det blir hyggelig å ferdes også på kveldstid.
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På området ligger to verneverdige eldre bygninger. Med utbyggingen vil disse verneverdige byggene
integreres i bybildet og beboere, så vel som publikum, vil få glede av dem. Samtidig vil disse
verneverdige byggene bidra til å bevare områdets kulturhistoriske verdi, gi stedet god kvalitet og
skape stedsidentitet.
Bygningene kan benyttes til ulike formål:
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål – bolig (primært)/ forretning/ bevertning/ undervisning/
kulturinstitusjon/ annen offentlig eller private tjenesteyting (helse, velvære, konsulentvirksomhet)/
bevertning/ kontor.
Et nytt bomiljø vil heve områdets kvalitet og omdømme. Området vil bli et attraktivt og
sentrumsnært bomiljø med flotte grøntområder, oppgardert kaifront, samt torg og gatetun som gir
felles møteplasser.

4.10 Utearealer

26) Utomhusplan - oversikt uteareal
Område avsatt til felles grøntareal, gatetun og kaipromenade utgjør til sammen 2.200 m². Dette gir
22 m² felles uteareal per. bolig.
Alt uteareal i prosjektet vil bli bearbeidet til et fullverdig sluttprodukt. Det vil opparbeides og gis et
sammenhengende, helhetlig preg med variert beplantning og belysning som sikrer god oversikt og
lesbarhet. Møbler og utstyr tilrettelegges for fleksibel bruk.
Prosjekterte uteoppholdsareal vil være godt egnet for uteopphold. Arealene får god kvalitet med
hensyn til luft og solforhold. Lekearealer for barn er prioritert og regulert som eget felt på flatt parti
mellom bebyggelsen. Alle leiligheter i prosjektet vil i tillegg til gode fellesarealer ha egen balkong
eller privat uteareal.
Byparken ligger ca. 110 meter fra øverste delen av planområdet. Herfra kan parken nås trinnfritt.
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I tillegg er «Bytunet» opparbeidet som en mye brukt kommunal lekeplass.
Bytunet er lett tilgjengelig fra planområdet.

27) Avstand til Bytunet 240 m

28) Lekeplassen Bytunet
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29) Lekeplassen Bytunet
Boligene ned mot sundet kan benytte heisforbindelse opp til Strandgata uten å måtte gå den bratte
veien opp.

4.11 Parkering
Parkering er plassert i underjordisk parkeringsanlegg.
Antall parkeringsplasser for biler prosjekteres etter parkeringsnorm: Boliger over 50 m² - min. 1,0
plass per boenhet, maks 1,2 plass pr 100 m². Boliger under 50 m² - maks 1,2 plass pr 100 m².
Bevertning/tjenesteyting – 0,9 plass pr 100 m². Minst 5 % av maksimalkravet skal være for
forflytningshemmede. Minimum 20 % av kapasiteten i parkeringsanlegget tilrettelegges med
lademulighet for ladbare motorvogner.
Sykkelparkering vil etableres på terreng og i kjellerarealer. Prosjektert sykkelparkering vil etableres i
henhold til vedtatt norm. For planområdet utgjør dette ca. 300 sykkelplasser.

4.12 Kjøreatkomst
Det foreslås innkjøring til parkeringsanlegg fra Grønhauggata eller via Møllervegen og nord for
Sirihuset. Alternativt legges innkjøring i fra første del av gatetunet. Endelig innkjøring til
parkeringsanlegg avklares ifm. detaljprosjekteringen.

30) Kjøreadkomst
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31) Parkering under bebyggelse
Regulert gatetun (Møllervegen) med bredde 5,0 og videre 3,5 meter er tenkt som adkomstvei til 22
leiligheter i Strandgata 218b.
Brannbil med slukkeutstyr kan komme inn i området via gatetunet. Boliger som ikke kan reddes fra
stigebil er planlagt med to rømnings/redningsveier.

4.13 Gang- og sykkelveier
Fortau langs Strandgata, Grønhauggata og Møllervegen sikres gjennom reguleringsplanen.
Det tilrettelegges for en allment tilgjengelig gangforbindelse over planområdet, via gatetun og
gangvei, fra Grønhauggata opp til Strandgata.
Strandgata inngår i Haugesunds sykkelveinett.

32) Sykkelkart Haugesund

4.14 Tekniske planer
Det skal sikres vann både til forsyning og brannvannsdekning. VVS-prosjekterende beregner
nødvendig mengde til forsyning og avklarer spesielle behov/krav vedrørende sprinkelanlegg o.l. i
samråd med rådgivende brannprosjekterende. Det må spesielt tas hensyn til at det planlegges
mindre næringsanlegg m/arbeidsplasser. Innenfor planområdet ligger verneverdig bebyggelse.
Det vil bli lagt til rette for lokal og åpen overvannshåndtering i prosjektet i henhold til kommunens
strategi for overvannshåndtering. Avrenning til sjø. Detaljprosjektering vil skje ved utarbeidelse av
rammesøknad.
Alle renovasjonsløsninger skal sikres universell utforming.
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4.15 Universell utforming
Tiltaket vil prosjekteres etter TEK 17 og således være universelt tilgjengelig.
Utearealer vil utformes etter prinsipp om tilgjengelighet for alle.
Den historiske Møllervegen strekker seg gjennom planområdet fra Grønhauggata og opp til
Strandgata. Denne forbindelsen som i dag delvis oppgravd, skal reetableres og gjøres allment
tilgjengelig. Da denne gangvegen i stor grad følger opprinnelig og historisk trase vil den prosjekteres
med stigningsforhold som tilfredsstiller kravet til tilgjengelighet så langt det lar seg gjøre, grunnet
stor høydeforskjell mellom Grønhauggata og Strandgata.

4.16 Grønnstruktur
Anleggsgartnermester Kåre Inge Hettervik har gjort en registrering og vurdering av naturmangfold
innenfor planområdet. Ingen rødlistete arter.
Området blir betraktelig mer bebygd enn i dagens situasjon, men mellom bygningene blir det
etablert grønn vegetasjon, der det i dagens situasjon er harde delvis asfalterte flater. Det grønne
preget vil i størst mulig grad bli bevart

4.17 Sol-/skyggeforhold
Planlagt bebyggelse ligger gunstig til med tanke på solforhold på egen eiendom. Prosjektet ligger
med sjøen mot vest og god avstand til bygg mot sør, og dermed ingen bebyggelse i forkant som tar
sol fra prosjektet. Kaipromenaden ligger sørvestvendt med gode solforhold. Langs kaipromenaden
etableres det sittegrupper som blir solfylte møteplasser. Felles torg er plassert lengst sør på tomten
for å sikre gode solforhold.
Som illustrasjonene nedenfor viser, vil det bli gode solforhold internt i planområdet på ettermiddag.

33) 21.06 kl. 18.00 (UTC +2)

21.03 kl. 15:00 (UTC +1)
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34) Sol på lekeplass

35) Snitt med solvinkel 21.06 kl. 18.00 (UTC +2)
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36) Snitt med solvinkel 21.03 kl. 15.00 (UTC +1)

4.18 Støyskjerming
Beregninger viser at støynivå på felles uteområder ligger godt under nedre grense for gul støysone.
selv med samme trafikkmengde i Strandgata som i Tuhauggata. Det er derfor ikke nødvendig med
skjermingstiltak for disse områdene.
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37) Støysonekart (tidligere forslag)

4.19 Luftkvalitet
Planområdet ligger ved sjøen. Luftkvaliteten er god, men området er tidvis preget av sterk vind.

4.20 Bevaringsverdier
Mye av planområdet består i dag av ubebygde arealer og et kulturmiljø som Fylkesrådmannen anser
å ha svært høy verneverdi. Området inneholder 3 bevaringsverdige bygninger: Standgata 218,
Møllervegen 21 (Siri-huset) og Møllevegen 28 (Røthing-huset). Siri-huset og Røthing-huset er begge
registrert i SEFRAK med høyeste vernekategori A. De regnes som Haugesunds eldste byhus og kan
anses som de første bygningene som representerer en organisert bystruktur i Haugesund. Kronå
kalles med rette for byens vugge.
Fylkesrådmannen ser også at Møllervegen er et av de eldste gateløpene i Haugesund og vurderes
som verneverdig. Området grenser til flere kulturminner med høy verneverdi, f.eks. det fredete
Christiansenhuset, som tas med i reguleringsplanen for å sikre bevaring
Planområdet er i dag lite tilgjengelig for allmennheten og har de siste 15 årene stått til forfall. Stor
deler av området, samt hele kaiområdet er også avstengt for allmennheten. I den nye planen vil
«Røthing-huset» og «Siri-huset» bevares og den nye bebyggelsen vil gi vesentlig større plass til disse
byggene enn det som er tilfellet i dagens situasjon. Med utbyggingen vil de verneverdige byggene
integreres i bybildet og publikum vil få glede av dem. Samtidig vil disse verneverdige byggene bidra til
å bevare områdets kulturhistoriske verdi, gi stedet god kvalitet og skape stedsidentitet.
Byggene reguleres til bevaring og beholder sin plassering og uttrykk. Evt ombygging skal godkjennes
av kommunen. Villaene kan benyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål – bolig
(primært)/forretning/ bevertning/ undervisning/ kulturinstutisjon/ annen offentlig eller privat
tjenesteyting (helse, velvære, konsulentvirksomhet)/ bevertning/ kontor.
Den historiske Møllervegen vil reetableres og største parten vil følge sin opprinnelige trase.
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4.21 Arkeologiske registreringer
Ut fra kart og søk i digitale kulturminnedatabaser kan ikke Fylkesrådmannen se at det er registrert
automatisk freda kulturminner innen planområdet.

4.22 Miljøprogram
Det legges opp til energiforsyning fra energibrønner og bruk av vannbåren varme.
Ny TEK forventes å sette høye krav til energibruk, sett i forhold til hele byggeriets levetid.
Det vil være aktuelt å innhente EPD for de materialer som entreprenør vil benytte i byggefasen. Bruk
av lavkarbonbetong og resirkulert stål er ønskelig, men vil ikke settes som et absolutt krav.
Det etableres grønne tak på de flate tak bak bebyggelsen mot Strandgaten. Det skal tilrettelegges for
pollinerende innsekter og vekster som er gode bie- og humpleplanter.

4.23 Klimatilpasning
Overvann vil bli fordrøyd og infiltrert innenfor planområdet, ved åpne overvannsløsninger,
permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon på utearealer. Om nødvendig
vil det også bli naturlig avrenning til sjø. Som åpne overvannsløsninger vil det blant annet bli benyttet
regnvannsbed.

4.24 Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring
Forslagsstiller har foreløpig opsjon for kjøp av de eiendommene innen byggeområdet for
blokkbebyggelse som han ikke eier.
Oppgradering av kommunal teknisk infrastruktur vil sannsynlig være påkrevet.

4.25 Prosjektøkonomi
Behovet for sjønære, sentrumsnære boliger ansees å være til stede, og markedet tilsier at prosjektet
er gjennomførbart. På naboeiendommen i nord er prosjektet Kronå tilnærmet utsolgt og byggingen
er igangsatt. Det viser at markedet er stort for sentrumsnære, nye boliger. Utbygger har en lang liste
med interessenter for inneværende prosjekt.

4.26 Rekkefølgebestemmelser
Før rammetillatelse skal det være tilstrekkelig skole- og barnehagedekning.
Det skal foreligge godkjent utomhusplan.
Det skal foreligge godkjent estetikkplan.
Det skal foreligge godkjent byggeplan for VA-anlegget.
Før igangsettingstillatelse skal det være godkjent teknisk plan for vann, avløp og felles tekniske
anlegg under bakken som er nødvendig for det enkelte byggetrinn, og det skal foreligge godkjent
byggeplan for alle samferdselsanlegg som er nødvendig for det enkelte byggetrinn.
Geoteknisk prosjektering med evt. angivelse av sikringstiltak skal godkjennes av kommunen før
igangsettingstillatelse for det enkelte felt.
Før bebyggelse tas i bruk skal felles lekearealer, felles uteoppholdsarealer, kaipromenade og andre
fellesarealer være ferdig opparbeidet.
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Det skal være innlevert og godkjent dokumentasjon på alle tekniske anlegg før bygg tas i bruk i det
enkelte byggetrinn.
Knyttet til brukstillatelse skal offentlig ferdselsrett fra Grønhauggata til Strandgata være sikret
gjennom tinglyst erklæring.
Før ferdigattest for det enkelte byggetrinn kan gis skal det være godkjent overtakelsesbefaring på alle
tekniske anlegg.

5

Virkninger av planforslaget

Utvikling av Kronå er i tråd med Sentrumsplanens overordnete føringer for ny boligbebyggelse –
fortetting som en fortsettelse av sentrumsbebyggelsen.
Planforslaget er utformet slik at det oppfyller overordnede planer, intensjoner og mål for området,
spesielt knyttet til fortetting i Haugesund.
Planforslaget er i tråd med målsetting om boligutvikling i tilknytning til kollektivknutepunkt og med
en høy tetthet som sikrer flere nye leiligheter i område med høyt boligpress.
God arealutnyttelse gir muligheter for energieffektivisering som følge av korte transportavstander,
og reduksjon av utslipp til luft (ref. Miljøverndepartementet).
Fortetting gir merverdier for nærmiljøet i form av etablering av nye gangforbindelser/ kaipromenade,
nye lekeplasser, nytt torg og et større demografisk mangfold.

5.1

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til
moderat sårbart.
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:
1) Ustabil grunn
2) Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning. Vind/ekstremnedbør (overvann)
3) Transport av farlig gods
4) Trafikkforhold
Av disse fremstod planområdet som moderat sårbart for transport av farlig gods og det ble
gjennomført en risikoanalyse. Denne analysen viste at hendelsen transport av farlig gods er vurdert å
ha akseptabel risiko, dvs. grønn sone for konsekvensverdi liv/helse og materielle verdier og gul sone
for konsekvensverdi stabilitet. Det er ingen hensiktsmessige risikoreduserende tiltak som kan
fremmes ut ifra en kost-/nyttevurdering, utover å ha en forsvarlig beredskap hos nødetatene.
Videre er det gjennom fareidentifisering og sårbarhetsvurderinger identifisert tiltak som det utfra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet.
1) Tiltakene fra notat om grunnforhold (ref. 1.5.21) må gjennomføres i sin helhet, og at det må
vurderes om tiltak også må iverksettes for sikring av bygg før sprengningsarbeider på tomten
starter.
2) Tiltakene må planlegges og gjennomføres slik at kravene i TEK17 oppfylles.
3) Entreprenør må ivareta sikker drift i anleggsfasen for å forhindre hendelser med akutt
forurensning.
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4) Myke trafikanter må ivaretas i anleggsperioden og ferdig tiltak må ivareta trafikksikkerheten i
omgivelsene, og i og i nærheten av planområdet. Det må gjøres en vurdering om
støyforholdene vil endres ved endring av trafikksituasjon, og om støyreduserende tiltak må
iverksettes.

5.2

Barn og unge

Utbygging av planområdet med flere boliger vil være positivt for både barn og unge i nærområdet.
Området er i dag en mørk og delvis bortgjemt del av sentrum som har stort behov for å konverteres.
Det vil bli etablert nye store utearealer for lek og opphold i tydelig avgrensete gårdsrom mellom ny
bebyggelse og i forbindelse med nytt torg. Det sikres nærmest bilfrie forbindelser over planområdet
som i dag er et avstengt område. Det sikres forbindelse fra Grønnhauggata til Strandgata.

5.3

Grønnstruktur/friluftsliv

Det åpnes det opp for sammenhengende grønnstruktur gjennom hele området, fra kaiområdet i
sørvest til byggene i Strandgata mot nordøst. Det tilrettelegges med grønne omgivelser rundt alle de
nye byggene og de eksisterende verneverdige byggene. Planforslaget legger opp til større
grøntarealer enn det som er på området i dag, da mye av området i dag består av harde flater som
asfalt. Tilgangen til sjøen åpnes opp for alle gjennom at det etableres en ny kaipromenade og et nytt
kaianlegg. Planforslaget forbinder området med resten av kaien, slik at det blir mulig å gå fra
Risøybroen til Bakerøybroen. Videre kan man litt nord for Bakerøybroen følge Kyststien hele veien til
Kvalsvik.
På flate tak mot Strandgata vil det benyttes grønne tak. Lokk over garasjeanlegg vil beplantes og
innarbeides i utomhusplan.
Overvann vil bli håndtert lokalt på egen tomt og med avrenning til sjø. Det vil også benyttes åpne
overvannsløsninger, slik som regnvannsbed, til glede for omgivelser og beboere.

5.4

Naturmangfold

Det er ikke registrert rødlistete arter innen planområdet. Det tilføres mer grønn beplantning enn i
dagens situasjon. Sjøen tilgjengeliggjøres.
Uteareal og grønnstruktur vil bli tilrettelagt for pollinerende innsekter, samt vekster som er gode bieog humleplanter.
Det er registrert Ålegras (modellert) i sjø/i Smedasundet innenfor planområdet.
Føre-var prinsippet kommer til anvendelse i forbindelse med usikkerhet om toleranse for forstyrrelse
av naturmangfoldet «Ålegras». Usikkerheten reduseres ved at ved at tidsperioden for tiltak i sjø
avgrenses i tid.
Planforslaget fremmes i samsvar med arealbruk for området iht. gjeldende
kommuneplan/kommunedelplan. Vi er ikke kjent med andre tiltak som vil påvirke det aktuelle
naturmangfoldet i vesentlig grad.
Det forutsettes at tiltakshaver bærer kostnadene ved gjennomføring av tiltak for å redusere risiko og
forhindre skade på naturmangfold i prosjektet.
For ivaretakelse av naturmangfold i sjø påføres planbestemmelser;
«Tiltak i sjø skal utføres i tidsrommet september – februar, når naturen står mest i ro.»
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5.5

Stedets karakter og visuelle kvaliteter

Eiendommen ligger som del av transformasjonsområdet i fortsettelsen av Haugesund
sentrumsområde, og har høyt fortettingspotensial.
Det foreslås en materialbruk og fargepalett med avdempede farger.
Bebyggelsen mot sundet har trepanel som en fin kontrast til området nord og sør som mer er preget
av mur. Takene er knekket og står fint mot den mer stramme bebyggelsen opp mot Strandgata i
bakgrunnen.

38) Oversikt
Planområdet vil markere overgang fra Sentrum til bebyggelsen nord for Hasseløy brua.

5.6

Universell tilgjengelighet

Utearealer vil utformes etter prinsipp om tilgjengelighet for alle og det vil åpnes for en allmenn
tilgjengelig forbindelse gjennom planområdet. Det blir tilrettelagt med heis fra planområdet til
Strandgata, pga stor høydeforskjell på terreng.

5.7

Landskap, Eksponering/fjernvirkning

Topografien i området stiger fra det sundet opp til Strandgata. Høydeforskjellen utgjør ca. 10,0 meter
Bebyggelsen føyer seg inn i omkringliggende topografi og bygningshøyde.

39) Snitt
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40) Oversikt

5.8

Kulturminner og kulturmiljø

Tre verneverdige bygninger innenfor planområdet foreslås vernet. Røthinghuset som eies av
utbygger planlegges oppusset i samråd med byantikvar. Det vil utredes bruksmuligheter innen bolig
eller annen aktivitet slik at interesse og kunnskap om huset kan deles av brukere i nærområdet.
Den historiske Møllervegen gjennom planområdet reetableres. Veien er i dag delvis gravet opp og
har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Veien utbedres etter samråd med byantikvar og belyses slik at
det på nytt kan bli en foretrukket stikkvei og kyststi ned mot Smedasundet. Hele skråningen i
forbindelse med veien reguleres til Hensynssone – bevaring av naturmiljø.

5.9

Tilpassing til omkringliggende bebyggelse og sjøfront

De verneverdige husene vil legge godt eksponert langs Møllervegen og ny bebyggelse åpnes opp mot
sjøfronten, slik at husene blir godt synlig fra sundet og den nye kaipromenaden.
Fra Kronå har byen vokst med tett kvartalsbebyggelse sørover langs sundet. Nord for Oscars gate
preges byen av åpne områder og eneboligbebyggelse.
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41) Oversikt

Kart 1902

Bebyggelsen sørover ligger tett på sundet, og denne tradisjonen er videreført i det nye prosjektet.
Allerede i 1902 lå bybebyggelsen tett på sundet.
Kaikanten vil bygges ut med en kaipromenade. Avstanden til kaikanten varierer fra 3,5 til 6,2 meter.
Ny bebyggelse har store åpninger med plassdannelser mellom hvert bygg. Bebyggelsen vil ikke virke
så massiv ned mot sundet. Den har mer likhet med enkeltstående lagerhus – saltebuer riktignok med
ny form og innhold. I stedet for det tradisjonelle saltaket er takene brukket ned mot sundet og inn
mot den verneverdige bebyggelsen.

5.10 Skole-, barnehage og institusjonsbehov
Utbygging av ca. 93 nye boliger vil naturlig føre til økt behov for sosial infrastruktur. Type sosial
infrastruktur – skole, barnehage og eldresenter vil være avhengig av hvem som kjøper leilighetene.
Området er dekket med barnehager, skoler og tilbud for eldre i nærområdet.
Innenfor planområdet legges det til rette for etablering av kafé.
I eksisterende hus åpnes det opp for en rekke formål.
Villaen kan benyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål – bolig (primært)/ forretning/
bevertning/ undervisning/ kulturinstitusjon/ annen offentlig eller private tjenesteyting (helse,
velvære, konsulentvirksomhet)/ bevertning/ kontor.
Evt. ombygging skal godkjennes av kommunen og utføres i samråd med byantikvar.

5.11 Transportbehov
Planlagt utbygging forventes å føre til økt trafikk til området.
All trafikk inn mot planområdet vil være fra Grønhauggata, og ut av området vil trafikken
sannsynligvis ledes bort Møllervegen til Tuhauggata.
Begrensningene av tilgjengelige parkeringsplasser i planområdet kan føre til at faktisk trafikkvekst er
moderat.
Tiltaket antas å føre til en vekst i antall reisende med kollektivtrafikken, men ikke til den grad at det
vil kreve endringer i tilbudet. Tiltaket antas også å føre til en vekst i antall gående og syklende, da
prosjektet er tilrettelagt med rikelig med sykkelparkering, i tillegg til at prosjektet har en
sentrumsnær beliggenhet.
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5.12 Trafikksikkerhet
Økning i trafikkmengde gir generelt en økt risiko for ulykker.
Ved avkjøring er det viktig å sørge for en trafikksikker utforming av overgang mellom fortau/gatetun
og torg. Ved utforming av utkjørsel må krav til sikt ivaretas.
Fortau i Strandgata, Grønhauggata og Møllervegen må opparbeides iht. foreslått regulering. Dette vil
forbedre forholdene for gående lokalt. Tiltaket vil for øvrig ha liten påvirkning på forholdene for
gående og syklende.

42) Tegning fra veikonsulent John Alvseike (tidligere skisse)

5.13 Vann og avløp
Teknisk forskrift (TEK17) gir veiledning i byggesaker på områder som omhandler brannvann
og adkomst for brannbiler. Brannvannsuttak skal normalt ligge 25-50 meter fra angrepsvei
For bolig- og næringsvirksomhet gjelder minst 50 l/s fordelt på to uttak.
Vann- og avløpsnettet må trolig oppgraderes.

5.14 Energibehov og -forbruk
Energiløsning er vil sannsynligvis bli energibrønner med vannbåren varme.

5.15 Forurensning
Det er påvist noe forurensning i grunn. Forurensning er avgrenset til to mindre områder og med
begrenset omfang. Forurensede masser vil bli håndtert ihht rapport om forurensning, blant annet
ved at forurensede masser i tiltaksklasse 5 fjernes og leveres på deponi. Det er ingen andre kjente
kilder til forurensning.

5.16 Sol-/skyggeforhold
Planlagt bebyggelse ligger gunstig orientert og vil ikke kaste skygge inn over nabobebyggelse.
Om sommeren er det svært gode solforhold på utearealene internt i område og på planlagt
torgareal.
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43) Solinnfall midtsommer 18:00

5.17 Vindforhold
Planområdet ligger litt lavere, og terrenget stiger mot Nordøst. Vind fra Nord blir derfor redusert på
grunn av skjermingen fra terreng og omgivelser.
Planområdet er mer åpent for vind fra Vest, Sørvest og Sørøst.
Sjøen i Vest gir ingen skjerming for vestlige vinder. Prosjektet er middels skjermet fra vind fra Vest
pga. lav bebyggelse på Hasseløy.
Prosjektet er utsatt til vinder fra nord-vest og sør-øst som kommer sterk over sjøen. Sjø-kanalene
mellom de to øyene kan forme en vindkanal. Dette kan føre til en forsterkning av vind fra NV og SØ.

44) Vindforhold (ill. Rambøll- tidligere skisse)

5.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Gjennomføring av prosjektet fører til vitalisering av et dødt område i Haugesund sentrum og
mulighet for etablering av kafé og noe næring. Tilkomst til kaifronten og nabobebyggelse i
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Møllervegen 22 sikres. Flere boliger i sentrum kan bidra til økt aktivitet i sentrum og er positivt for
handelsstanden.

5.19 Grunnervervsbehov
Det vil være behov for oppmåling av «sirkeleiendom» og noe tomteerverv.

5.20 Interessemotsetninger
Flere naboer har bemerkninger mot forslaget.

5.21 Alternativer
I løpet av en omfattende prosess med planavdelingen i kommunen har det blitt drøftet ulike
alternativ for bebyggelse i området.

5.22 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen
(Vurdering av behov for nærmere undersøkelser, samt behov for undersøkelser og tiltak med sikte på
å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen.)

6

Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet

Ved oppstart av planen ble offentlige etater, organisasjoner og naboer varslet i eget brev.
Etter fristens utløp var det kommet inn 21 innspill og kommentarer til varslingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Fylket nyere tids kulturminner
Fylket uttale vedrørende automatisk freda kulturminner
Byantikvar Fylkeskonservator
Fylkesmannen
Kystverket
Statens vegvesen
Karmsund Havn
HIM renovasjon
Haugesund historielag
Kyvik & co.
ANITA KARIN TORGERSEN
Anneli Kvarnstrøm
ELIN HETLAND
Jorunn Sampson
LAILA HÅKULL
Lars-Erik Sandved
LILLIAN KARIN RASMUSSEN
Ole Georg Østevik
Sverre Meling jr.
TORE SAMPSON
Øyvind Kvarnstrøm
ØYVIND TORGERSEN
Espen Egeland

Rogaland fylkeskommune:
Fylkeskommunen ber om at det i det videre planarbeidet blir
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21.10.2020
26.10.2020
18.09.2020
14.11.2020
21.10.2020
14.10.2020
20.10.2020
07.10.2020
02.10.2020
30.09.2020
12.10.2020
12.10.2020
10.10.2020
15.10.2020
08.10.2020
21.10.2020
01.10.2020
22.10.2020
17.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
16.11.2020

gjort en nøye avveiing mellom boligtetthet og bokvalitet.
Planområdet ligger sentralt plassert i Haugesund sentrum. Dette taler for en restriktiv
parkeringspolitikk.
Bygningsmiljøet i Kronå er i «Fylkesplan for kulturminner» listet opp som høyt
prioriterte kulturminner/miljø. I Haugesund kommunes egen sentrumsplan er området
vist som hensynssone for bevaring. Kronå inngår i Riksantikvarens NB!-områder.
Fylkesrådmannen ser også at Møllervegen er et av de eldste gateløpene i Haugesund og
må derfor anses som verneverdig.
Fylkesrådmannen kan ikke se at planinitiativet ivaretar de kulturhistoriske verdiene på
en tilfredsstillende måte. Ifølge Fylkesrådmannen legges det opp til massiv utbygging
der kulturminnene mister sin virkning i miljøet/landskapet, riving av verneverdig
bebyggelse, samt endring av historisk gateløp og bylandskap. Dette vurderes av
Fylkesrådmannen å være i strid med både nasjonale, regionale og kommunale føringer
og planer.
Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger fra Fylkeskommunen tas til orientering.
Verneverdige hus innen planområdet er foreslått til Hensynssone H570 – bevaring av
kulturmiljø.
Bebyggelsen åpnes opp slik at den verneverdige bebyggelsen eksponeres mot sjøen og
mot Grønhauggata. Takene er også brukket ned mot de verneverdige husene.
Bebyggelsen ned mot sundet skal ha trekledning for å gi et minne om tidligere store
saltebuer ved sundet.

Den gamle traséen for Møllervegen skal reetableres som gatetun og gangvei. Det er
lagt inn en bestemmelse som sier at gatetunet skal opparbeides med brostein eller
annet dekke i samråd med Byantikvar.

Rogaland fylkeskommune:
Fylkesrådmannen kan ikke se at det i det varsla planområdet er registrert automatisk
freda kulturminner (kulturminner som er freda i hht. Kulturminneloven §§3 og 4 og
som er fra tiden før 1536) på land. Det er således ingen
konflikt med denne typen kulturminner, og fylkesrådmannen har på dette punktet
ingen merknader til oppstartsvarselet.
Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger fra Fylkeskommunen tas til etterretning.

Byantikvar/ Fylkeskonservator:
Byantikvaren anbefaler41

o

At planområdet vest for Møllervegen utvikles og bebygges vurderes naturlig, men
planforslaget viser her alt for store volum og høyder. En utbygning her bør i langt
større grad ta hensyn til omgivelsene og by historien området representere.

o

Området øst for Møllervegen inkludert selve Møllervegen og «Røthinghuset» bør
samlet reguleres til hensynssone bevaring slik at for byen umistelige
kulturminneverdier ivaretas korrekt. Dette behøver ikke bety at det ikke kan bygges
til Strandgt i reguleringsområdets sørøstre hjørne, men parkeringsgarasjen må flyttes
fra denne del av planområdet slik at landskapet med Møllervegen og gamle trær i
størst mulig grad kan bestå.
Fylkeskonservator:
Det kan se ut som at området det ønskes å bygge i inneholder 3 bevaringsverdige
bygninger: Standgata 214, Møllervegen 21 (Siri-huset) og Møllevegen 2
(Røthinghuset).
Siri-huset og Røthing-huset er begge registrert i SEFRAK med høyeste vernekategori
A. De regnes som Haugesunds eldste byhus og kan anses som de første
bygningene som representerer en organisert bystruktur i Haugesund. Kronå kalles
med rette for byens vugge. Bygningsmiljøet i Kronå er i «Fylkesplan for kulturminner»
listet opp som høyt prioriterte kulturminner/miljø. I Haugesund kommunes egen
sentrumsplan er området vist som hensynssone for bevaring.
Det må i tillegg tas med i betraktningen at ønsket utbyggingsområde grenser til flere
kulturminner med høy verneverdi, f.eks. det fredete Christiansenhuset.
Det kulturhistoriske bygningsmiljøet i Kronå er viktig for Haugesunds historie og
identitet som by, og vurderes å ha høy regional verneverdi og nasjonal interesse. Det
nevnes også at Siri-huset og Røthing-huset har høy egenverdi som kulturminne og
vurderes dermed å ha et mulig fredningspotensial.
Ved eventuelle planer om utbygging i Kronå-området må de kulturhistoriske verdiene
særlig tas hensyn til, både i forhold til at formelt vern sikres og at ny bebyggelse
tilpasser seg områdets verdier. Kulturminnene/miljøet bør i stor grad være
premissgivende for fremtidig utbygging i dette området, særlig i forhold til
byggehøyder, plassering og tilpassing.
Fylkeskonservatoren ber om en befaring og dialog med
Haugesund kommune som kan bidra til en mer forutsigbar planprosess.

Forslagsstillers tilsvar:
Anleggsgartnermester Kåre Inge Hettervik har vurdert de store trærne og har gjort
følgende vurdering:
o På tomten ved Strandgaten 214 er det en enn større og en mindre alm som har hvert
og kan beskjæres på ny om en ønsker det.
Nyplanting anbefales av disse 2 da det kan være råte i treet/stammen.
Forslagstiller vurderer at trærne ikke har antikvarisk verdi.
Forslagstiller har foreslått kun husene – Sirihuset og Røthinghuset til bevaring,
ettersom det øvrige historiske bygningsmiljøet i Kronå ikke er synlig.
Forslagstiller har ikke oppfattet at Strandgata 214 er bevaringsverdig. Forslagstiller har
derimot regulert hele eiendommen Strandgata 218 til bevaring.
Ny bebyggelse åpnes opp slik at den verneverdige bebyggelsen eksponeres mot sjøen
og mot Grønhauggata. Takene er også brukket ned mot de verneverdige husene.
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Bebyggelsen ned mot sundet skal ha trekledning for å gi et minne om tidligere store
saltebuer ved sundet.
Forslagstiller mener i likhet med Byantikar at den gamle trasséen for Møllervegen er
verd å reetablere. Møllervegen skal etableres som gatetun og gangvei. Det er lagt inn
bestemmelse som sier at gatetunet skal opparbeides med brostein eller annet dekke i
samråd med Byantikvar. Den bratte delen opp mot Strandgata opparbeides som
«Eseltrapp» med rampe for sykkel og barnevogn på siden.
Forslagstiller deler Fylkesmannen (Statsforvalter) sitt syn at området må planlegges
med høy arealutnyttelse. Forslagstiller mener dette er nødvendig for at Kronå skal bli
en fortsettelse av bystrukturen, som nettopp springer ut fra Kronå.

Fylkesmannen:
Fylkesmannen bemerker at det varslede planområdet ligger svært sentralt og
sentrumsnært.
Dette tilsier at området må planlegges med høy arealutnyttelse samtidig som viktige
hensyn til bokvalitet ivaretas.
Fylkesmannen mener videre det bør legges opp til redusert bilparkering og slik at
parkeringsarealene i størst mulig grad etableres under bakken, både for å kunne legge
til rette for en relativt høy boligtetthet og for å frigjøre tilstrekkelige område på
bakkeplan til uteoppholdsareal.
Fylkesmannen viser ellers til føringer i Regionalplan for areal og transport på
Haugalandet og kommunale planer. Den sentrumsnære beliggenheten, langs sjøen,
innebærer også at det er viktig at reguleringsplanen gir positive gevinster for
allmenheten i form av tilgang til området.
Forslagsstillers tilsvar:
Alle bemerkningene fra Fylkesmannen tas til etterretning og er fulgt opp i planforslaget.
Kystverket:
Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. Vi anbefale at det
blir satt krav i planbestemmelsene om redningsstiger langs sjø/ kaifront.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til etterretning og følgende er lagt inn i forslag til bestemmelser:
Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av
havnemyndighet.
Langs sjø/kaifront skal det være redningsstiger.

Staten vegvesen:
I/ved planområdet er det fylkesveg 4858 og kommunalveg. Statens vegvesen legger til
grunn at drøftinger og avklaringer knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet på
disse vegene skjer i dialog med de aktuelle vegmyndighetene – Rogaland
Fylkeskommune.
Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til etterretning og følges opp i videre planarbeid.
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Karmsund Havn KS:
De tiltak som planlegges etablert må prosjekteres og dimensjoneres slik at de tåler den
belastningen de kan bli påført i farvannet.
Karmsund Havn IKS ber etter dette om å få forslag til detaljreguleringsplan til uttale når
denne foreligger.
Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til etterretning og følges opp i videre planarbeid.

Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
HIM vil ta et initiativ overfor Haugesund kommune til dialog for å kunne drøfte en
mulig infrastruktur for skalering av avfallssug for Haugesund sentrum. HIM har ingen
konkrete planer, men en skisse er
utarbeidet som et mulig utgangspunkt for videre drøftinger.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til etterretning og følges opp i videre planarbeid.

Haugesund Historielag

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger tas til orientering. Mye er svart ut ifm. svar til
Byantikvar/Fylkesrådmann.
Forslagstiller har åpnet opp bebyggelsen mot sjøen. Det anlegges et allment tilgjengelig
torgareal i allmenningen og videre en offentlig kaipromenade.
Christiansen huset ligger rett overfor Strandgata 218. Hele denne eiendommen er
foreslått til bevaring.
Forslagstiller deler Fylkesmannen (Statsforvalter) sitt syn at området må planlegges
med høy arealutnyttelse. Forslagstiller mener dette er nødvendig for at Kronå skal bli
en fortsettelse av bystrukturen, som nettopp springer ut fra Kronå.
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Kyvik & co AS
Thorleif Kyvik vil gjøre oppmerksom på at vi driver Kyvik indutrivarehuset as i
Møllervegen 22.
Det må tas hensyn til at vi Kyvik får og leverer varer med lastebil og varebiler og at det
må kunne kjøres rundt Møllervegen 22 ned til kaien uten å bli hindret og bakken i
Kyvikalmenningen som binder sammen Møllervegen og Strandgaten. Veien må fortsatt
kunne brukes for biler/varebiler da dette er en nødvendig alternativ kjørevei når det
står lastebiler i Møllervegen som leverer varer til oss.
Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til etterretning.
Det foreslås regulert en 5,0 meter bred adkomstvei ned langs allmenningen og inn til
Møllervegen 22.

Anita Karin Torgersen
Torgersen mener at planlagt bebyggelse blir for massiv og høy. Den passer heller ikke
inn med miljøet rundt for øvrig.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til orientering og svart ut ifm. svar til Byantikvar/Fylkesrådmann.

Anneli Kvarnstrøm
Kvarnstrøm mener at planlagt bebyggelse blir for massiv og høy. Den passer heller ikke
inn med miljøet rundt for øvrig.
Hun mener det er viktig å bevare trær i området, blant annet et kastanjetre.
Videre mener Kvarnstrøm at høye bygg kan føre til mer vind i området.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til orientering. Mye er svart ut ifm. svar til Byantikvar/Fylkesrådmann.
Mht. vind er dette vanskelig å beregne uten å gjøre en datasimulering, basert på
observert vind og digital modell.

Elin Hetland
Hetland mener det blir altfor mye trafikk og dermed mye støy i Møllervegen forbi
Strandgata 196 der hvor vi har terrassene. Allerede nå er det utrolig økning i trafikk til
bygging av Kronå, det er MYE støy i forhold til før. Skal det bygges så mye leiligheter vil
det også tette i høyden med utsikten mot nord.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til orientering.
Prosjektet ligger sentrumsnært med korte avstander til forretninger og sosiale tilbud.
Hver leilighet har plass til minst 2-3 sykler.
Forslagstiller har erfaring for at det det blir overaskende lite biltrafikk fra sentrumsnære
blokkprosjekter.
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Jorunn Sampson
Jorunn og Helge Sampson er eiere av Strandgata 218 med BNR 40 og GNR 191 er et
bevaringsverdig sveitserhus i et av de eldste villastrøkene i Haugesund.
Solforholdene har alltid vært gode, og de er avhengige av at de nye bygningene ikke vil
skygge for solen.
Som nærmeste nabo til det fredede Christiansenhuset, har de alltid sett på området
som et historisk villastrøk med nær tilknytning til byens vugge.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til etterretning.
Hele eiendommen Strandgata 218 foreslås til bevaring H570 – bevaring av kulturmiljø.
Ny bebyggelse vil i svært liten grad kaste skygge inn over eiendommen Strandgata 218.
Kun om morgenen ved jevndøgn.

Laila Håkul
Håkul mener bygningene har for mange etasjer, de er for høye og vil føre til at området
ved sundet vil føles sammenklemt og mørkt.
Møllergata kan ikke være beregnet på så stor trafikk som alle disse leilighetene vil føre
til.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til orientering.
Bygningene mot sundet ligger med god innbyrdes avstand og har en svært gunstig
plassering mot sørvest.
Forslagstiller har erfaring for at det det blir overaskende lite biltrafikk fra sentrumsnære
blokkprosjekter.

Lars-Erik Sandved
Sandved vil beskrive prosjektet som «Et solid overgrep på byens arnested».
Han mener det er gjort nok skade i dette området med at Wicobygget fortsatt får stå
like inntil Hasseløybroens sørside.
Er det, i tillegg, nødvendig å gjenta tidligere feilgrep, som f.eks. boligmassen på
Hasseløysidens nordøst og sørvestside representerer?
Han utfordrer fagkyndig konsulent til å komme opp med utformingsforslag for Kronå,
som tar hensyn til eldre boligmasse/næringsbygg på begge sider av sundet og som i
noen grad tilfredsstiller krav knyttet til stedets historie.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til orientering.
Forslagsstiller mener fagkyndig konsulent har tatt hensyn til stedets historie og
beliggenhet som en fortsettelse av bystrukturen langs Smedasundet jf. svar til
Byantikvar/Fylkesrådmann.
Førslagstiller ønsker ikke å kommentere andre utviklingsprosjekt.
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Lillian Karin Rasmussen
Rasmussen håper at veggen mot nord som ligger tett inn til hennes terrasse blir fikset
da det ramler ned steiner fra vegg.
Og likeså fra taket og skorsteinen ramler det ned steiner og annet drift ned på hennes
terrasse. Hun håper dette blir fikset samtidig som oppussing av huset blir gjort.
Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning tas til orientering.
Strandgata ligger utenfor byggeområdet.

Ole Georg Østevik
Østevik mener ny bebyggelse som Strandgata 218b raserer det historiske miljøet i
Kronå.
Østevik mener at videre at Gamle Vico bygget ikke var noe lekkert skue, men det stjal
overhodet ikke uttrykket til bebyggelsen rundt med en overdrevet ruvende bygning slik
det nå er satt opp her.
Utfordringen med denne typen bebyggelse i et så viktig og historisk område er at det
tar bort hele utrykket til den gamle bebyggelsen som hver og en av boligene forteller
historie om byen.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger tas til orientering.
Forslagstiller vil bemerke at det er lite igjen av det opprinnelige bygningsmiljøet i Kronå.
De gamle husene som står igjen, er foreslått til bevaring og ny bebyggelse åpnes opp
for å synliggjøre husene. Møllervegen reetableres som en historisk passasje opp til
Strandgata.

Sverre Meling jr.
Slik Meling kjenner utbyggingsplanene for Haugesund sitt fødested Kronå vil disse med
volum og høyder ødelegge for muligheten byen har til å ta tilbake sin historie og
videreutvikle sin maritime identitet.
Meling gir en nyttig oppsummering av byens og Kronå sin utvikling.
I planene for Kronå slik ha kjenner dem, stenges Møllervegen 21 og 28 inne av en
dominerende bygningsmasse både foran og bak. Dette åpner ikke for en kollektiv
opplevelse knyttet til det gamle, historiske miljøet, verken fra land eller sjø. Samtidig
legges byens eldste ferdselsåre på land om. Dette siste vil ikke påvirke bare det gamle
Kronå, men kan også komme til påvirke det historiske bygningsmiljøet nord i
Strandgata. Han stiller spørsmål ved om ikke helningen i bakken opp fra Kronå til
Strandgaten blir for bratt i utbyggers plan. I så tilfelle vil det gjøre veien mindre
tilgjengelig for syklende og gående.
Han ber planmyndigheter og utbygger komme frem til en løsning for Kronå som bedre
løfter frem Haugesunds særpreg som et felleskap knyttet til havet, bygget på en rik
kulturarv.
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Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger tas til orientering.
Forslagstiller vil bemerke at det er lite igjen av det opprinnelige bygningsmiljøet i Kronå.
De gamle husene som står igjen, er foreslått til bevaring og ny bebyggelse åpnes opp
for å synliggjøre husene. Møllervegen reetableres som en historisk passasje opp til
Strandgata.
I dag er forbindelsen fra Grønhaggata til Strandgata lite tilgjengelig.

Tore Sampson.
Sampson ønsker å se hvordan sol og lys blir over Møllervegen 21 i forhold til i dag, slik
at ikke dette blir et hus som vil få for mye skygge over seg.
Han ønsker videre å se hvordan dette ser ut fra bakkenivå fra østsiden av Møllervegen
21.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger tas til orientering.
Hele eiendommen Strandgata 218 foreslås til bevaring H570 – bevaring av kulturmiljø.
Ny bebyggelse vil i svært liten grad kaste skygge inn over eiendommen Strandgata 218.
Kun om morgenen ved jevndøgn.
Under fotomontasje.

Øyvind Kvarnstrøm
Kvarnstrøm mener forslaget er altfor dominerende.
Han sier videre at hele sundet er sjøhusakti med hus på 4-5 etasjer og at begge sider
har lave høyder av bevaringsverdi.
De bevaringsverdige husene må få en fremtredende rolle med park rundt seg.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger tas til orientering.
Verneverdige hus innen planområdet er foreslått til Hensynssone H570 – bevaring av
kulturmiljø og skråning H560 bevaring naturmiljø.
Bebyggelsen åpnes opp slik at den verneverdige bebyggelsen eksponeres mot sjøen og
mot Grønhauggata. Takene er også brukket ned mot de verneverdige husene.
Bebyggelsen ned mot sundet skal ha trekledning for å gi et minne om tidligere store
saltebuer ved sundet.
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Den gamle trasséen for Møllervegen skal reetableres som gatetun og gangvei. Det er
lagt inn en bestemmelse som sier at gatetunet skal opparbeides med brostein eller
annet dekke i samråd med Byantikvar.
Prosjektet vil være en fortsettelse av bystrukturen på østsiden av sundet.
Forslagstiller deler Fylkesmannen (Statsforvalter) sitt syn at området må planlegges
med høy arealutnyttelse. Forslagstiller mener dette er nødvendig for at Kronå skal bli
en fortsettelse av bystrukturen, som nettopp springer ut fra Kronå.

Øyvind Torgersen
Torgersen mener det er trist at byens arnested må ødelegges på denne måten.
Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkningen tas til orientering.

Espen Egeland
Egeland påpeker at i gjeldende «Kommunedelplan for sentrum 2014-2030» er området
avsatt til «Kombinert bebyggelse og Anleggsformål» med angitte særlige hensyn
«Bevaring kulturmiljø».
Espen Egeland mener området anses som et villaområde som rommer viktige
kulturminner for byen og mener kvartalet oppfattes i dag som en grønn lunge og en fin
avtapping fra travel sentrumsbebyggelse til boligbebyggelse.
Området rommer viktige kulturminner som Egeland føler ikke er hensyntatt i varslede
planer. Kulturminner kan ikke defineres kun som enkeltbygninger, det er viktig å se på
sammenhengen/ helheten som enkeltobjektene inngår i. En må ta hensyn til strøkets
egenart og bygninger i samme strøk, slik at en oppnår en heldig estetisk og antikvarisk
helhetsvirkning. Området er verdifullt i et lokalt perspektiv for byens identitet og
historie.
Foreslått utbygging mener Egeland vil virke fremmedgjørende i byrommet, både i
forhold til høyde, volumoppbygging og utnyttelse.

Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkningene tas til orientering.
Området omtales som byens fødested og er av viktig historisk betydning for Haugesund
by, med sine historiske bygninger og landskap. Stedet ble etablert fra 1830-årene og
utover som gjestgiveri for sjøfarende, utskipningshavn og sildesaltingsanlegg.
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Fra Kronå vokste byen videre sørover langs sundet.
Slik vi kjenner byen i dag består den av relativt tette strukturer ut mot kaifronten.
Planlagt ny bebyggelse på Kronå har ikke den samme tette strukturen, men henspiller
heller på den opprinnelige bebyggelsen som besto av flere bygninger enn Røthinghuset
og Sirihuset.
En ny utbygging vil bidra til at et avstengt delvis asfaltert brakkområde blir åpnet opp
for allmennheten.
o Den gamle Møllervegen blir reetablert som gangforbindelse gjennom området.
o Det etableres kaipromenade som knytter sammen området med resten av byen.
o Det etableres et torg og kafe i forlengelsen av Grønnhauggata, som en allmenning.
o Det etableres grønne uteareal med lekeplasser.
Fylkesmannen bemerker at det varslede planområdet ligger svært sentralt og
sentrumsnært, noe som tilsier at området må planlegges med høy arealutnyttelse.

---
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Vedlegg


Forslag til reguleringsplankart



Forslag til reguleringsbestemmelser



Illustrasjonsplan



Illustrasjoner
- Terrengsnitt med bygninger
- Oppriss/fasadetegninger/snitt
- 3D-illustrasjoner/perspektiver
- Solstudier
- Stedsanalyse
-



Forhåndsuttalelser/merknader og kunngjøringsannonse



Andre vedlegg
- ROS analyse
- Helsekonsekvensvurderinger
- Støyanalyse
- Rapport Grunnforhold
- Vei og VA
- Naturmangfold
- Vindanalyse
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