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Bakgrunn for planarbeidet 

Det skal utarbeides en reguleringsplan for ny kjøreveg på en strekning ved Moivika. Statens 

Vegvesen gjorde i 2017 en vurdering av tiltak langs fv. 44 på strekningen mellom Bryne og 

Sokndal, som en del av grunnlaget for handlingsprogram for fylkesveger i Rogaland for 

perioden 2018 – 2021. Der ble det vurdert at vegstrekningen ved Moivika bør utbedres for å 

bedre fremkommeligheten med å korte ned reisetiden og bedre kjørekomforten.  

Informasjon om planinitiativet (Jf. forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering § 1.) 

1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

Vegutbedringen ved Moivika har vært planlagt i lang tid, og prosjektet er allerede regulert i 

gjeldende reguleringsplan (plan 1047) fra 2007. Det må likevel utarbeides en ny 

reguleringsplan, da gjeldende plan er for gammel til å bygge etter. Den er foreldet både i 
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forhold til plan- og bygningslovens §12-4, samt retten til å foreta ekspropriasjon av eiendom 

til gjennomføring planen.  

 

Fv.44 utgjør hovedvegen i korridoren Nord-Jæren – Jæren – Dalane, og kan betraktes som 

«Jærens stamveg». I det regionale transportsystemet spiller vegen en betydelig rolle, og 

mellom Egersund og Sandnes fungerer den også som omkjøringsrute ved uforutsette 

stenginger på E39.  

 

Strekningen på fv.44 ved Moivika oppleves i dag som smal, svingete og kupert. Strekningen 

har redusert fremkommelighet, spesielt for tunge kjøretøy. Det skal dermed utarbeides en 

reguleringsplan for en ny kjøreveg på denne strekningen. Formålet med tiltaket er å få 

redusert reisetid for gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk.  

 

2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet ligger i Hå kommune, helt i sør og på grensen til Eigersund kommune. 

Figur 1 Planområdets plassering 
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Figur 2 Forslag til planavgrensing 

 
Begrunnelse for foreslått varslingsgrense er: 

• Koble seg til eksisterende reguleringsplan i vest (plan 1183) 

• Koble seg til pågående plan for fv. 44 i øst 

• Sikre mulige tilpasninger og koblinger til eksisterende fv. 44 gjennom planområdet 

• Sikre nok areal til mulige rigg- og anleggsområder 

 

Størrelsen på planområdet er 264 daa. 

 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet er lokalisert i friluftsområdet Tua – Moivika, som er registrert som et «viktig 

friluftsområde» i Miljødirektoratets Naturbase. Landskapet beskrives som åpent og 

småkupert, med mye bart fjell, kupert og med løsmasser i forsenkningene. I sør er det 

strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Planområdet oppfattes som lite påvirket av 

tekniske inngrep, men består av en fylkesveg, grusveg og et hyttefelt. Hyttene er godt 

tilpasset landskapet og landskapets skala.  

 

Området brukes til turgåing, fisking og kulturbeite. Det er beite både langs sjøen, innover 

små daldrag og i bergskrenter.  

 

Det er en rekke arter og naturtyper i området som er truet. I tillegg er det registrert et 

kulturminne som er fredet etter kulturminneloven.  
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3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 

I Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke står det retningslinjer om at fremkommelighet for 

næringstrafikk på hovedvegnettet skal prioriteres. Dette innebærer blant annet at Fv.44 fra 

Stangeland og sørover skal utvikles med god fremkommelighet for nyttetransport. 

 

Kommuneplan for Hå kommune 2014-2028 

Kommuneplanen for Hå kommune ble vedtatt 10.12.2014. I kommuneplanens arealdel 

nevnes det at Fylkesveg 44 er hovedstammen i nord-sørsambandet, og at den må rustes 

opp til en standard som sikrer og styrker den som en trygg og effektiv transportåre gjennom 

kommunen.  

 

Det er også vist ny veg i kommunens plankart, se Figur 3. 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan, plan 1046, for området ble vedtatt i 2007, og her er ny veg, med 

tunnel, allerede regulert. Som nevnt er planen for gammel til å bygges etter, og må dermed 

oppdateres for å kunne realisere tiltaket om ny veg og tunnel.  

 

Figur 3 Utsnitt av kommuneplan for Hå kommune 2014-2028 
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Vest for planområdet er det vedtatt reguleringsplan, plan 1183, Vatnamotholmane og Tuen. I 

denne planen inngår boligområder, hyttefelt, justering av veg og friområde. 

 

De gjeldende reguleringsplanene er vist i Figur 4. 

4 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 

Det skal utarbeides reguleringsplan for ny kjøreveg på en strekning ved Moivika, som skal 

omfatte framtidig fv. 44. Det blir omtrent 1,1 km ny fylkesveg, som vil bestå av ca. 700 m veg 

i dagen og en tunnel med lengde på ca. 370 m. Den nye vegen blir om lag 400 m kortere enn 

den gamle. Den gamle vegen vil bli liggende som adkomstveg. Vegutbedringen fører til at to 

avkjørsler/kryss saneres, men disse vil bli erstattet.  

Målet med tiltaket er å bedre fremkommeligheten, spesielt for tunge kjøretøy. Tiltaket er i 

hovedsak et vegprosjekt, som også vil kunne ha positiv effekt på trafikksikkerheten og 

Figur 4 Gjeldende reguleringsplaner i området 
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reisetiden.  

 

5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

 

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Anleggsarbeid og vegbygging med tunnelpåhugg i området vil sannsynligvis redusere 

leveområdene til de truede artene og naturtypene som er registrert i området. Det er også 

nærføring til automatisk fredet kulturminne.  

 

Deler av planområdet inngår i influensområdet til Moivika, som er et regionalt viktig 

kulturlandskap, registrert med middels verdi i temakart-rogaland.no.  

 

Vegtiltakets lokalisering og utforming vil kunne virke dominerende i det åpne, småskala 

landskapet og være skjemmende mot det verdifulle kulturlandskapet. Tiltaket vil endre 

landskapskarakteren i området. 

 

Tiltaket vil også føre til negative konsekvenser for noen av hyttene i Moivika. Særlig fra vest, 

der den nye fylkesvegen kommer tettest på, vil sammenhengen mellom hytteområdet og 

omgivelsene rundt bli redusert. Det samme gjelder tilgjengeligheten til strandsone. Nye 

fysiske inngrep og støybildet vil endre opplevelsen av de verdifulle natur- og 

kulturlandskapskvalitetene.  

 

Nytt støybilde vil også i negativ retning påvirke bruksopplevelsen, spesielt for de 

hytteeiendommene som vil ligge i nærheten av tunnelmunningen.  

 

Samtidig vil et nytt vegtiltak redusere trafikken på den gamle fylkesvegen. Det vil gi turgåere 

og hytteeiere bedre tilgjengelighet og trygghet nordover mot friluftsområdet Stølen – 

Vatnamot - registrert som særlig kvalitetsområde. Hytter som ligger langs den gamle vegen 

vil kunne få bedre støynivå ved at det vil være mindre trafikk her. 

 

 

6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

Det skal utføres en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. Det 

vil ta utgangspunkt i DSB sin veileder om Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 

men metodikken vil ikke brukes fullt ut.  

 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
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ROS-analysen skal vurdere om planlagte tiltak vil medføre endret risiko for mennesker, miljø 

og/eller materielle verdier. ROS-analysen skal utføres så tidlig at resultatene kan avdekke 

evt. risikoer og brukes til å justere planen dersom behov. Aktuelle tiltak for å forebygge og 

håndtere uønskete hendelser skal beskrives. 

 

ROS-tema som vil være spesielt aktuelle i dette prosjektet er: 

• Marin leire – vestre del 

• Skred (snø og steinsprang) – vestre del 

• Terrengformasjoner – bratte skrenter, nye tunnelpåhugg 

• Utslipp til sjø 

 

7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

Krav om konsekvensutredning blir utløst av at reguleringsplan for utbedringstiltak langs 

eksisterende veg omfattes av § 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn i forskrift om konsekvensutredning. Ifølge § 8 

skal planer og tiltak «konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10». 

Innenfor planområdet er registrert utvalgte naturtyper, sårbare naturtyper, truede arter, 

regionalt viktig kulturlandskap og viktig friluftsområde.  

 

Da tiltaket omfattes av KU-forskriftens § 8, er det ikke krav om planprogram. § 8 sier: 

«Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 

etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding […]».  Selv om det ikke utarbeides eget 

planprogram, vil berørte parter og overordnede myndigheter få anledning til å utale seg til det 

som skal utredes. Brevet som sendes ut i oppstartsvarselet vil beskrive hva som skal utredes 

og metodikken som skal brukes.  

 

Nedenfor er de aktuelle temaene for konsekvensutredningen beskrevet noe mer. 

 

Naturmangfold: 

Det er registrert fem områder med den utvalgte naturtypen kystlynghei innenfor planområdet. 

Disse områdene har høy til moderat kvalitet. Anleggsarbeid, ny veg og tunnelpåhugg vil 

redusere leveområdene for naturtypen.  

 

I planområdet er det også registrert tre områder med sårbare naturtyper. Det er to lokaliteter 

med naturbeitemark, med høy til moderat kvalitet og et område med semi-naturlig strandeng.  

Det er registrert tre truede arter i planområdet – klokkesøte (sårbar, VU), solblom (sårbar) og 

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A710


   multiconsult.no 

  

 

  Side 8 av 8 

jærtistel (kritisk truet, CR). Leveområdene til disse naturtypene og artene vil også reduseres 

som følge av tiltaket.  

 

Landskapsbilde: 

I øst vil planen være i influensområdet til Moivika, som er et regionalt viktig kulturlandskap 

med middels verdi (registrert i temakart-rogaland.no). Vegtiltakets lokalisering og utforming 

vil endre landskapskarakteren, spesielt fordi tunnelmunningene vil bli dominerende i det 

åpne landskapet.  

 

Friluftsliv: 

Planområdet ligger i friluftsområdet Tua – Moivika. Området er registrert i Miljødirektoratets 

Naturbase som et «viktig friluftslivsområde». Området beskrives å ha mange 

opplevelseskvaliteter, og brukes blant annet til kulturbeite, turgåing og fisking. Plantiltaket 

ligger også tett på Moivika hyttefelt, som vil bli berørt av tiltaket med tanke på tilgjengelighet 

til omgivelsene rundt, nye fysiske inngrep og støy.  

 

Tema foreløpig vurdert som ikke aktuelle for konsekvensutredning:  

Kulturarv 

Det er registrert et kulturminne innenfor planområdet. Dette er i utgangspunktet KU-pliktig, 

men det er avklart at hensynet til kulturminnet kan ivaretas gjennom en grundig 

reguleringsplanprosess. Det foreligger ingen hensynssone for kulturmiljø innenfor 

planområdet.  

 

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Det vil være en standard prosess for en detaljreguleringsplan med KU. Det vil ikke bli 

utarbeidet eget planprogram, men det vil i oppstartsvarselet opplyses om hva som skal 

utredes og hvilken metode som skal brukes. 

Berørte og interessenter får mulighet til å komme med opplysninger og merknader til 

oppstartsvarselet, og de vil få anledning til å uttale seg til planforslaget når det ligger på 

høring. 

Ved behov vil det bli avholdt dialogmøter med berørte grunneiere, og dette er nok mest 

aktuelt under høringsperioden av planforslaget.  

Statsforvalteren vil bli kontaktet før innsendelse av planforslag. 


