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HENSIKT MED PLANARBEIDET

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Svanevågen og Svaneneset til et
attraktivt område i Øygarden, i tråd med kommuneplanen og med hensyn
til de naturgitte forutsetningene. Stedvis er det her fantastisk utsikt, og
mulighetene for å utvikle Breivik og neset som et mer sammensatt mål i
Øygarden er spennende!
Langs Breivikvegen ønskes rolig boligområde nær barnehage, og langs
vågen er tanken å bygge fritidsboliger med nærhet til sjø og brygge, marina
og båtplasser. I tillegg skal hotell og bevertning legges som en attraksjon
ytterst på Svaneneset, slik at den samlede utviklingen vil gi noe til både
lokalbefolkning og turister.
Stedets egenart og kvaliteter er fine. Bygninger og infrastruktur skal
derfor tilpasses eksisterende terreng og landskapskvaliteter. Vegetasjon
og landskapsformer utnyttes til klimaskjerm og avrenning for overvann.
Sammenhengende grønne områder bevarer biologisk mangfold og gir
samtidig mulighet for fine turstier til steder med aktiviteter for beboere,
barnehagebarn, hyttefolket, og hotellgjester.
Svaneneset skal gi muligheter for bolig og fritid, med utsikt og opplevelse av
solnedgang, vær, bølger og vind!
Utsnitt av plankart for kommunplan for Øygarden 2014-2022.
I gjeldande kommuneplan for Øygarden (2014-2022) er planområdet avsett til kombinert føremål bygg og anlegg, føremål
bustader og småbåthamn, mm., samt føremål tenesteyting sør for Breivikvegen. Det er krav om detaljregulering av området.
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PREMISSER & PROGRAM
Ilandføring av vannledning

Kulturminner

Sjønært fritidsanlegg

Molo og båthavner

En molo med marinafunksjoner ønskes anlagt i
forbindelse med ilandføring av ny vannledning. Trase
for vannledning kombineres med etablering av ny
adkomstveg.

På Yssenskjeret er tuftene av en bolig fra 1800 tallet. I
tillegg er det gjort funn av 2 fornminner fra steinalderen.
Ingen av dem er synlige, men det avsttes en sikringssone
rundt nordre minne.

Fritidsområde med naust, kai og småbåthavn er i dag allerede
påbegynt innerst i Vågen. Dette tenkes utvidet og fortettet
utover langs Vågen.

Det ønskes å kunne etablere en molo og båthavn ved
Yssenskjeret. Småbåthavn tenkes også langs Vågen, med
molo der vannledning føres i land.

Fritidsbustader

Hotell

Boliger

Ny gardsbarnehage
PREMISS
NY BARNEHAGE

Tomter for fritidsboliger skal legges ut for salg, og det må
anlegges vei, vann og avløp til hyttene.

Hotellet legges som målpunkt ute på neset. Antall senger
er ikke bestemt - men landskapet, beliggenhet, utsikt og
klima tilsier et anlegg tilpasset landskapet.

Eksisterende barnehagetomt og sørlig del av
planområdet ønskes utvikles til boliger; eneboliger,
rekkehus og konsentrert boligbebyggelse i tun. Nærhet
til barnehage er viktig.

Ny barnehage skal etableres i sammenheng med
boligene. På nordsiden av Breivikvegen kan den koples til
gardsdriften, og tursteiene til de ulike attraksjonene på
neset.

Svanevågen regulering_mulighetsstudie

LANDSKAPET & ELEMENTENE

Vegetasjon

Landskapstrekk

Bratte kanter

SNITT A

50

Tilgjengelighet til sjøen

100

SNITT A

kaikant

I Øygardens skrår landskapet fra øst mot vest, før det
ender i markerte nord-sørgående bergvegger.

skrenter
daler
koller

I vest og nord ligger koller på opptil 41
moh. Mellom disse ligger daler med
myrdrag og enkelte små bekker.

Neset er skogskledd, med åpne myrområder og fjell i
dagen. Barskog er dominerende.

I øst og nord er det "brattkyst", med 1,5-3m skrenter
langs sjøen. Mot vest er det "klippekyst", med 5-10m
fjell som går rett ned i sjøen.
Kilde: Landskapstyper ved kyst og fjord i Hordaland, av Oskar Puschmann

To nivåer

Klima

Utsikt
UVÆR

Eksisterende elementer

SOMMER (mai)
kald nordavind

VINTER
vest er verst

TETT &
KONSENTRERT
GRØNT &
TERRENGTILPASNING

naust

barnehage

Området kan deles mellom et øvre og et nedre nivå.
Det nedre ligger i tilknytning til Svanevågen, og det øvre
liggeroppe på ryggen av neset.

Skrenten i vest står mot det harde vestaværet. Langs
Svanevågen er det lunere forhold, med unntak av
nordavinden i mai. Det er gode solforhold på hele neset.

Kantene mot vest gir utsikt mot Herdlevær, Nordreosen
og Nordsjøen. Fra Vågen ser man nordover mot Galten
og Tjeldstø.

inngrep ved sprenging
veg
massedeponi
bygninger
kai/brygge
skogslek
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SENTRALE PLANGREP

Program fordeles mellom øvre og nedre nivå

MINIMERE VEG

Minimering av veg

Fellesområder ved
målpunkt

Attraktive punkter

Båter

Hotell

Marina

Buss

Hytter i det
grønne

fritidsleiligheter

båter

Minimere løpemeter veg, og samordne dette med vann
og avløp bevarer landskap, og gir bedre økonomi.
Hovedveg langs Vågen, følger ny vannledning.
Eksisterende veg kan ikke utvides pga sikring av oljerør.

Attraksjonsverdier sikres med
målpunkter langs sjøen og steder
for naturopplevelser og utsikt.

Grønne sammenhengende områder

Vegetasjonsbelte/ Klimaskjerm

Landskap tas vare på for å fremheve landskapstrekkene, sikre biologisk mangfold, løse avrenning. Grepet
gir også grønne turstier for barnehagen og utflukter i
nærområdet, for tilgjengelighet for alle til målpunktene
i området.

Bevare vegetasjonen langs skrenten i vest, som klimaskjerm
for nærliggende hytter og for å dempe silhuettvirkning av nye
bygg i landskapet.

BH
BOLIG

BOLIG

AKTIV sone langs vågen: Eksisterende naust og kaianlegg utvides nordover mot molo med marinafunksjoner, og fortettes
med aktiviteter, fellesanlegg og fritidsleiligheter. Ytterst plasseres hotell og småbåthavn. Funksjoner som genererer mest
"trafikk" er lagt til denne sonen, og tilkomstveg med parkeringsplasser dimmensjoneres deretter.
ROLIG sone på øvre del: På øvre nivå legges roligere hytteområde uten gjennomgangsstrafikk, med eksotiske grønne
hyttetomter, der noen får utsikt.
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ILLUSTRASJONSPLANEN
BÅT 2 120

3 delområder som kan utvikles uavhengig av hverandre.

50 ekstra båtplasser
>25 p-plasser

YSSENSKJERET

1 Aktiv sone ved Svanevågen med attraksjoner og målpunkt langs bevegelsen.

ﬁskepunkt

- fritidsmiljø
- aktiviteter
- marina
- turistretta næring
- hotell
- båthavn

molo på utfylling
kanoutleie

hotell / bevertning

TURISTRETTA NÆRING

landskapshotell
sovebokser

badehus
10

YTRE
VÅGEN

utsiktspavilion

KOLLEN
konsentrert
fritidsbebyggelse

Aktiviteter har her behov for
- høyere vegstandard
- parkeringsplasser

22

NORDHELLINGA
nettstasjon

P

KNAUSANE

Funksjoner kan dra nytte av nærhet til hverandre, eks:
hotell <-> båthavn
båthavn <-> bevertning
hotell <-> turistretta næring
fritidsmiljø <-> bevertning

KULTURMILJØ

18

1

1/3 skipsled

marina

UTSIKTEN

fornminne

HØYDEN

SVANEVÅGEN

slipp

BÅT 1

30

2

2 Rolig hytteområde

nettstasjon
30

ROLIG HYTTEOMRÅDE

- hytter med spektakulær utsikt og rolige omgivelser
- salgbare tomter i en tidlig fase
- ikke gjennomgangstrafikk
- naturgitte attraksjoner
- hotellets sovebokser
- bevaring av vegetasjon og tilpassing til landskap

SJØNÆRT FRITIDSOMRÅDE

AUSTHELLINGA

P

15

FLATA/ GAPAHUKEN

grunnplan
2.35m

INDRE
VÅGEN
nettstasjon

FURUSKRENTEN

3 Boliger og barnehage

- boliger i nærhet til barnehage
- boliger i nærhet av Breivikvegen og skolebuss
- grønn buffer mellom boligområde og fritidsområde
- ulik typologi og struktur: eneboliger ved vegen - grønne hager gir avstand og
grønn buffer mot Breivikvegen, rekkehus langs adkomstvegen, tun henvendt mot
det grønne.
- utsikt og gode solforhold
- terrengtilpasning av infrastruktur og veg
- struktur og adkomst tilpasset oppdeling i flere byggetrinn

beskyttelse for vær
og vind

29

BARNEHAGE

bygg 900 m2
tomt for lek 5000 m2
30m urørt grønt
formål 6900 m2

18

P

4

bade

nærlek
900 m2

slipp

BOLIGOMRÅDE

sandlek

sandlek

TUNET

sandlek

felles &
sandlek
Boliger trukket lengst bort
fra vegen for å gi grønn buﬀer.

Ved behov kan veg gjennom boligområdet stenges for trafikk til fritidsområdet.
Fritidsområdet kan benytte eksisterende veg dersom det ikke er aktuelt med buss
til hotell.

3

fornminne

slamavskiller

sandlek

nærlek
1000 m2

H = 16
L = 129
gjsnitt 1:8 = 12%
max 1:3 = 30%

BREIVIK

N
M 1:3000
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BÅTHAVN, PARKERING & ADKOMST

YSSENSKJERET

BÅT 2 (alt 2)

molo på utfylling

BÅT 2

120

YTRE
VÅGEN

BÅT 3

50 ekstra båtplasser
>25 p-plasser

YSSENSKJERET

marina

SVANEVÅGE

slipp

BÅT 1

ﬁskepunkt

molo på utfylling
kanoutleie

hotell / bevertning

MIDTRE
VÅGEN

TURISTRETTA NÆRING

landskapshotell
sovebokser

badehus

YTRE
VÅGEN

INDRE
VÅGEN

Gangvei langs fjellet. Alnaelva - Oslo

10
utsiktspavilion

KOLLEN
konsentrert
fritidsbebyggelse

22
slipp

NORDHELLINGA
nettstasjon

KNAUSANE

N
M 1:1500

P

KULTURMILJØ

18

Marina i Tregde, Mandal

1/3 skipsled
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marina

P

15

/ GAPAHUKEN

grunnplan
2.35m

BOLIGER, REKKEHUS & TUN

INDRE
VÅGEN
nettstasjon

fornminne

beskyttelse for vær
og vind

29

slamavskiller

sandlek

Enebolig i skogen

18

P

4

bade

BARNEHAGE

bygg 900 m2
tomt for lek 5000 m2
30m urørt grønt
formål 6900 m2

nærlek
900 m2

slipp
Boliger i tun

BOLIGOMRÅDE

sandlek

sandlek

TUNET

sandlek

felles &
sandlek
Boliger trukket lengst bort
fra vegen for å gi grønn buﬀer.

nærlek
1000 m2

H = 16
L = 129
gjsnitt 1:8 = 12%
max 1:3 = 30%

Rekkehus

Prästgarden_Arkitema

N
M 1:1500

Prästgarden_Arkitema - møte med terrenget
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kanoutleie

TURISTRETTA NÆRING

landskapshotell
sovebokser

FRITTLIGGENDE FRITIDSBEBYGGELSE

badehus

YTRE
VÅGEN

10

utsiktspavilion

KOLLEN
konsentrert
fritidsbebyggelse

22

NORDHELLINGA
nettstasjon

P

KNAUSANE

KULTURMILJØ

18

Hytter - Kråko - Fitjar

1/3 skipsled

marina
UTSIKTEN

fornminne

HØYDEN

SVANEVÅGE

slipp

BÅT 1

30
nettstasjon
30

ROLIG HYTTEOMRÅDE
AUSTHELLINGA

FLATA/ GAPAHUKEN

Hytte i Vestfold - Lund Hagem arkitekter
SJØNÆRT
FRITIDSOMRÅDE

P

15
grunnplan
2.35m

INDRE
VÅGEN

N
M 1:1500

FURUSKRENTEN

nettstasjon

Vega Lodge - Kolman Boye arch
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FRITIDSBEBYGGELSE
MED SJØNÆRE LEILIGHETER
KULTURMILJØ

tasjon

1/3 skipsled

marina
fornminne

SVANEVÅGEN

slipp

BÅT 1

30

30

SJØNÆRT FRITIDSOMRÅDE
P

Sjøhus i Sund

15
grunnplan
2.35m

INDRE
VÅGEN
nettstasjon

fornminne
slamavskiller

dlek

18

P

4

bade

N
nærlek
900 m2

M 1:1500

slipp

Marina i Tregde, Mandal
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HOTELL & KONSENTRERT
FRITIDSBEBYGGELSE
BÅT 2
120

50 ekstra båtplasser
>25 p-plasser

ﬁskepunkt

molo på utfylling
kanoutleie

hotell / bevertning

TURISTRETTA NÆRING

landskapshotell
sovebokser

badehus

Hytter i tun - Haptic architects - Sogn og Fjordane

YTRE
VÅGEN

10
utsiktspavilion

KOLLEN

N

konsentrert
fritidsbebyggelse

22
Hytteklynge - Geilohytta, Reiulf Ramstad

M 1:1500

NORDHELLINGA
nettstasjon

P

KNAUSANE

KULTURMILJØ

18

Juvet landskapshotell - Jensen og Skodvin

marina

fornminne

HØYDEN

Skåpet (DNT) -Koko Architects

1/3 skipsled

SVANEVÅGEN

slipp

BÅT 1

30
nettstasjon
30
Hamsunsenteret - Steven Holl

Manshausen -Snorre Stinessen
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50 ekstra båtplasser
>25 p-plasser

YSSENSKJERET

ﬁskepunkt
ﬁskepunkt
molo på utfylling
kanoutleie
molo på utfylling
kanoutleie

hotell / bevertning
landskapshotell
sovebokser
landskapshotell
sovebokser

TURISTRETTA NÆRING
TURISTRETTA
badehus NÆRING
YTRE

hotell / bevertning
10

badehus

10

utsiktspavilion

KOLLEN
utsiktspavilion
KOLLEN

VÅGEN
YTRE
VÅGEN

konsentrert
fritidsbebyggelse
konsentrert
fritidsbebyggelse

NORDHELLINGA

22
22

NORDHELLINGA
nettstasjon

KULTURMILJØ
P nettstasjon
KULTURMILJØ
18
P

KNAUSANE
KNAUSANE

18

1/3 skipsled

marina
UTSIKTEN
UTSIKTEN

HØYDEN

fornminne

HØYDEN

1/3 skipsled

marina

fornminne

SVANEVÅGEN
SVANEVÅGEN

slipp

BÅT 1
BÅT 1

slipp
30
nettstasjon

30

nettstasjon

30
30

ROLIG HYTTEOMRÅDE
ROLIG HYTTEOMRÅDE

SJØNÆRT FRITIDSOMRÅDE
SJØNÆRT FRITIDSOMRÅDE

AUSTHELLINGA
AUSTHELLINGA

P

15

FLATA/ GAPAHUKEN

P

grunnplan
2.35m
grunnplan
2.35m

15

FLATA/ GAPAHUKEN

INDRE
VÅGENINDRE

VÅGEN

nettstasjon

FURUSKRENTEN

nettstasjon

FURUSKRENTEN

29

beskyttelse for vær
29
og vind
beskyttelse for vær
BARNEHAGE
og vind
bygg 900 m2
BARNEHAGE
tomt for lek 5000 m2
bygg 900 m2
tomt30m
for lek
5000
m2
urørt
grønt
formål 6900 m2
30m urørt grønt
formål 6900 m2

fornminne 18
4
P
slamavskiller
fornminne 18
P
slamavskiller

sandlek
sandlek

4

nærlek
900 m2
nærlek
900 m2

BOLIGOMRÅDE
BOLIGOMRÅDE

sandlek

bade

slipp
slipp
sandlek
sandlek

sandlek

TUNET

bade

sandlek
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