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  EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg 

 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg:  Felles brukerutvalg 
Møtested:  Formannskapssalen 
Dato:  04.02.2015  Tidspunkt:  09:00 
 
 
 

 
Saksliste: 
Sak nr.  Sakstittel  L 

001/15 
Avgjøres av utvalget: 
Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 04.02.2015 

 

002/15  Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 03.12.2014   

003/15  Orientering om rusarbeidet i kommunen etter avsluttet OBD   

004/15  Etablering av norm for utomhusanlegg i Sør‐Rogaland   

005/15  Ny kryssutforming ‐ Strandgaten/Johan Feyers gate   

006/15  Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 04.02.2015   

 
 
 
 
Egersund, 22. januar 2015 
 
Edmund Iversen 
Utvalgsleder           

               
Randi S. Haugstad 

              Utvalgsekretær 
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det 
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig 
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 
 
‐ Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24 til Randi Haugstad 
‐ Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
  ‐ Ingen. 
 
 

 
 Kl.09.00 ‐ Prosjektleder Sidsel Margrethe Salvesen orienterer 

om sosial boligbygging i kommunen 
 

 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte 
saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. 
Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede 
fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås 
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. 
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  Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  14.01.2015 
Arkiv: :FE‐033 
Arkivsaksnr.: 
15/85 
Journalpostløpenr.: 
15/1475 

Avdeling:
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E‐post: 

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat 
Randi Haugstad 
Førstesekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

       

 
 

Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

001/15  Felles brukerutvalg  04.02.2015 
 
 

 
 

Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 04.02.2015   
   
 

Sammendrag: 
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 
  

 
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.02.2015: 
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  Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  14.01.2015 
Arkiv: :FE‐033 
Arkivsaksnr.: 
15/84 
Journalpostløpenr.: 
15/1474 

Avdeling:
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E‐post: 

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat 
Randi Haugstad 
Førstesekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

       

 
 

Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

002/15  Felles brukerutvalg  04.02.2015 
 
 

 
 

Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 03.12.2014   
   
 

Sammendrag: 
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 
  

 
 

Forslag til vedtak 14.01.2015: 
 
Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 03.12.2014 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumenter ‐ vedlagt saken: 
Dok.nr  Tittel på vedlegg 

378540  Protokoll 03.12.14 
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Utvalg:  Felles brukerutvalg 

Møtedato:  03.12.2014  Møtested:  Formannskapssalen 

Tidspunkt ‐ fra:  09:00  Tidspunkt ‐ til:   09:50  

Sak – fra / til:  037/14 ‐ 042/14 
 
 

Følgende medlemmer møtte: 

Iversen, Edmund ‐ bru  Egelandsdal, Alf Ståle‐ bru 

Wold, Berit‐ bru  Endresen, Ommund‐ bru 

Svindland, Inger Marie Rodvelt  ‐ bru   Akalp, Veli‐ bru 

Moen, Frank Emil ‐ AP  Mehari, Elsa Asmelash‐ bru 

Sæstad , Alf Tore ‐ KRF   

 

Følgende medlemmer hadde forfall: 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 

   

 

Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 

Kommunalsjef helse‐ og omsorg Nina Bolme Steinsholt. 

 

Merknader til møtet: 

 Under sak 042/14‐ Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 03.12.14 – ble RS 3 og 4 
enstemmig satt på sakskartet ved møtets start. 

 Veli Akalp kom til møtet kl.09.05 etter at sak 038/14 ‐ Eigersund kommune ‐ vertskommune 
for interkommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold – var behandlet. 

 

 
 
 
 
Edmund Iversen  
Utvalgsleder                                                                                               Randi S. Haugstad 
                                                                                                                         Utvalgssekretær 
 

 

  EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 

Politikerrepresentanter: 
  Medlemmer:        

Frank Emil Moen (AP)      
             Alf Tore Sæstad (KrF)     Varamedlemmer (i rekkefølge) 

1. Halvor Ø. Thengs (SV) 
2. Brit L. Kvassheim (V) 
3. May Helen Hetland Ervik (FrP) 

 
 
 Representanter ‐ seniorer: 
 Medlemmer: 
Berit Wold 
 Inger Marie Rodvelt Svindland 
 Edmund Iversen                 Varamedlemmer ( i rekkefølge)     

1. Håkon Tengesdal  
2.  Svenn Manum 
3.  Marit A. Mong 

 
 
Representanter ‐ funksjonshemmede: 
Medlemmer: 

   Alf Ståle Egelandsdal 
Ommund Endresen.    Varamedlemmer (i rekkefølge): 

1. Ivar Henry Mong 
2. Ole Johan Andreassen 

 
 

Representanter ‐ innvandrere/flyktninger: 
  Medlemmer: 

Veli Akalp 
Elsa Asmelash Mehari                  Varamedlemmer (i rekkefølge): 

1. Khaleg Mohammadi 
2. Bujar Shehi 

 
 

‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐ 
Saksliste: 

Sak nr.  Sakstittel  L 

037/14  Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 03.12.2014   

038/14 
Eigersund kommune ‐ vertskommune for interkommunal øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold 

 

039/14  Egenbetalingssatser ‐ helse og omsorg   

040/14  Vertskommunesamarbeid om jordmortjenesten   

041/14  Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 14.11.2014   

042/14  Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 03.12.2014   
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037/14: Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 03.12.2014  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 03.12.2014: 
 
 
 
03.12.2014 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 

 Inger Marie Rodvelt Svindland (bru) hadde gode tilbakemeldinger å komme med fra besøket 
ang. hverdagsglede som Ingeborg Voll avholdt i Egersund 18.11.14. Dette er et prosjekt om 
trening for å forebygge demens. I startfasen er planene, i første omgang, at kommunens 
folkehelsekoordinator koordinerer arbeidet hvor en ønsker at det inngås et partnerskap med 
Nasjonalforeningen for folkehelse og Dalane demensforening om tiltaket. Det skal opprettes en 
lokal arbeidsgruppe, og i denne gruppen vil Inger Marie Rodvelt Svindland fra brukerutvalget 
være med i starten. Når avtalen er inngått vil muligheten for å søke om midler (til kontrete tiltak 
for demente) fra Nasjonalforeningen for folkehelse være tilstede. 

 
 

 

 Leder Edmund Iversen (bru) refererte fra Seniorkonferansen som ble avhold i Stavanger 
05.11.14 og sa at musikkterapi var hovedtemaet på denne konferansen. På denne konferansen 
deltok leder og Berit Wold fra brukerutvalget. 
Berit Wold (bru) sa også at et av innleggene på konferansen var et foredrag med Audun Myskja. 
Han har utgitt boken «Hjertet mitt har ikke demens.» En ønsker imidlertid å invitere Audun 
Myskja til neste års Internasjonale eldredag 01.10.14.  
 
 
 

 Leder Edmund Iversen (bru) deltok på møte 02.12.14 ang. palliasjon. Han møter som 
brukerrepresentant fra Felles brukerutvalg, da Veli Akalp som først var valgt inn i gruppen, har 
melt fra at han ikke har anledning til å møte. Dette er et meget interessant tema som tar for seg 
pleie i livets siste fase. 

 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag i saken. 
 
BRU‐037/14 Vedtak: 
 
  Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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038/14: Eigersund kommune ‐ vertskommune for interkommunal øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.11.2014: 
   
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret delegerer til Rådmannen om å ferdigstille vertskommuneavtale med 
kommunene Lund og Sokndal for interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold. 

 
2. Eigersund kommune er vertskommune for deler av Lund kommune (Heskestad og 

Ualand) og deler av Sokndal (hele kommunen unntatt Åna Sira)kommune i forhold til 
tilbudet kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra og med januar 2015.  

 
 
03.12.2014 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: 
  «Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
BRU‐038/14 Vedtak: 
 
  Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 

039/14: Egenbetalingssatser ‐ helse og omsorg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 18.11.2014: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret 
1. Følgende egenbetalingssatser vedtas: 

 
a. Hjemmehjelp/praktisk bistand. Timesats settes til kr.265 

Max betaling pr. måned blir:  
1‐2 G: kr.180,‐ (statlig sats) 
2‐3 G: kr.798 
3‐4 G: kr.1.136 
4‐5 G: kr.1.819  
5‐6 G: kr. 2.270 
Over 6 G: kr. 2.953 
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b. Trygghetsalarm: 
 Innstallering av trygghetsalarm (privat og kommunal): kr 529 (engangsavgift) 
 Leie og oppkobling mot kommunal trygghetsalarmsentral: kr 155,‐ pr mnd 
 Privateid alarm oppkoblet mot kommunal trygghetsalarmsentral: kr 70,‐ pr mnd 

 
c. Venøse blodprøver + CRP: 105 kr. pr blodprøve 

 
d. Influensavaksine: kr. 250,‐ pr vaksine som gis fra hjemmebaserte tjenester.  

 
e. Helsestasjonens priser for vaksiner og konsultasjoner:  

Vaksinepriser på Helsestasjon Inkl. 
materiell/utstyr/hygienekostnader 

FHI innkjøp Pr 2015 
( inkl. kr 100 for konsultasjon) 

Boostrix Polio (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)  235,‐  340,00 

Tetravac, basisvaksinering, 
Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Polio 

205,‐  310,00 

Poliomyelitt –”Imovax Polio”  125,‐  225,00 

Gulfeber –”Stamaril”  209,‐  310,00 

Hepatitt A (Epaxal)                 barn                                 
Hepatitt A (Epaxal)             voksen 

276,‐ 
276,‐ 

380,00 
380,00 

Hepatitt B (Engerix‐B),           barn 
Hepatitt B (Engerix‐B),        voksen           

152,‐ 
199,‐ 

255,00 
300,00 

Hepatitt A + B (Twinrix) barn 
Hepatitt A + B (Twinrix) voksen 

242,‐ 
341,‐ 

345,00 
445,00 

Japansk encefalitt   814,‐  915,00 

Kolera /  ETEC, Ducoral:    1 dose 
                                             2 doser 

190,‐ 
350,‐ 

250,00 
500,00 

Meningokokksykdom ACWY  458,‐  560,00 

Rabies   460,‐  560,00 

Skogflåttencefalitt, Ticovac   junior 
Skogflåttencefalitt, Ticovac  voksen 

229,‐ 
260,‐ 

330,00 
360,00 

Tyfoidfeber      kapsler (vivotif) 
                          sprøyte (typherix) 

151,‐ 
127,‐ 

255,00 
230,00 

Tuberkulose‐ BCG  0,0  100,00 

TBC‐test: Mantoux inkl. konsult.    300,00 

Varicella (Vannkopper)  464,‐  565,00 

MMR 
(Meslinger, kusma, røde hunder) 

0,0  100,00 

1.gangs konsultasjon v. ny reise  
 
 

  Voksen: 250,00 
Barn: 150,00 
Familie: 500,00 

Konsultasjon påfyll, samme reise 
En person 
Familie, mer enn 3 

   
Pr. pers: 150,00 
Familie: 300,00 

Medbrakt for injeksjon, inkl. kons.    250,00 

utskrift vaksinekort og gulfeber bevis    50,‐ pr stk 

Hørselstest 
eldre(honnør) 

  200,00 
200,‐ 
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f. Full kost på bo og servicesenter: kr. 4757 pr mnd. 
 

g. Middag levert hjem:  
Middag med dessert Kr. 82 Pr. stk.  
Middag uten dessert Kr. 74 pr stk 
Grøt Kr. 45 pr stk 
 

h. Dagsenter kr. 167,‐ pr dag inkl. transport til og fra hjemmet, frokost, middag og kaffemat 
 

i. Dag‐/natt opphold i institusjon: kr 74 (statlige satser)  
 

j. Treningsstrikker og minipep hos Fysio/ergoterapitjenesten: kr 105 pr stk 
 
 

2. Egenbetalingssatsene blir gjeldene fra 01.01.2015 
 
 

3. Egenbetalingssatser øker årlig i tråd med vedtak fattet i kommunestyret (budsjettvedtak). For 
2015 er den årlige økning tatt inn i forslag til pris for alle tjenester, bortsett fra de som følger 
statlige regulativsatser, samt helsestasjonspriser.  
 
 

4. Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret våren 2015 om fakturering av transport 
for utviklingshemmede til og fra Uninor og voksenopplæringssenteret.

 
 
03.12.2014 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: 
  «Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU‐039/14 Vedtak: 
 
  Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 

Influensavaksine,  
Risikogruppe 
Andre: 

35 ,‐   
200 ,‐ pr stk 
250,‐ pr stk 
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040/14: Vertskommunesamarbeid om jordmortjenesten  
 

Rådmannens forslag til vedtak 18.11.2014: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
1. Eigersund kommune vedtar å etablere et interkommunalt samarbeid om jordmortjenesten 

med Lund og Sokndal kommune.  
2. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodell med Eigersund kommune som 

vertskommune, forutsatt positive vedtak i samarbeidskommunene.  
3. Utarbeidet vertskommuneavtale ligger til grunn for samarbeidet 

 
 
03.12.2014 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: 
  «Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU‐040/14 Vedtak: 
 
  Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 

041/14: Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 14.11.2014  
 

Forslag til vedtak 24.11.2014: 
 
Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 14.11.2014 godkjennes. 
 
 
03.12.2014 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
BRU‐041/14 Vedtak: 
 

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 14.11.2014 godkjennes. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 

042/14: Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 03.12.2014  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 24.11.2014: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr  Dok.ID    Dok.dato     Avsender/Mottaker  Tittel 

1  13/11927  N  23.04.2013  Div. mottakere 
Kunngjøring ‐ reguleringsplan 
for rassikring og utbedring av 
FV 42 ved Gyavatnet ‐ del ll 

 
 

Referatsak som må besvares av utvalget: 

2  14/30195  U  13.11.2014  Div. mottakere 

Informasjonsbrev til 
planprogram for massedeponi i 
forbindelse med fremtidige 
landbruksarealer på Fotland 

 
 
 
 
 
03.12.2014 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 

 Nye dokumenter i saken: 
 

3  14/31627  I  28.11.2014  Eig. kommune 
Forslag til reg.bestemmelser for Øvre 
Maurholen 

4  14/31677  I  27.11.2014  Prosjektil 

Varsel om igangsetting av arbeid med 
dataljreg. For utvidelse av 
industriområde, gnr.8, bnr.36 Aker 
Egersund 

 
          ‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐ 
 

2 
Informasjonsbrev til planprogram for massedeponi i forbindelse med fremtidige 
landbruksarealer på Fotland 

 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: 
  «Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.» 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
        ‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐ 
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3  Forslag til reg.bestemmelser for Øvre Maurholen 

 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: 
  «Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.» 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
        ‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐ 
 
 

4 
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for utvidelse av industriområde, gnr.8, 
bnr.36 Aker Egersund 

 
 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: 
  «Felles brukerutvalg tar  saken til orientering.» 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
       
          ‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐ 
 
Felles brukerutvalg hadde ingen merknad til den øvrige referatsaken. 
 
          ‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐ 
 
 
BRU‐042/14 Vedtak: 
 
Informasjonsbrev til planprogram for massedeponi i forbindelse med fremtidige landbruksarealer på Fotland 

 
Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

 
 
Forslag til reguleringsbestemmelser for Øvre Maurholen 

 
Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

 
 
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for utvidelse av industriområde, gnr.8, bnr.36 Aker 
Egersund 

 
Felles brukerutvalg tar saken til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

008/15  Formannskapet  21.01.2015 

003/15  Felles brukerutvalg  04.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orientering om rusarbeidet i kommunen etter avsluttet OBD 
   
 

Sammendrag: 
Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) ble avsluttet 30.04.2014. Spesialisthelsetjenesten og 
kommunens rusteam har etter avsluttet OBD opprettholdt er godt og systematisk samarbeid. 
Rusteamet i kommunen har det siste året fått en mer stabil personalgruppe enn det har vært de siste 
årene. Fylkesmannen har tildelt kommunen prosjektmidler som skal nyttes til forebygging og tiltak 
for unge voksne rusmiddelavhengige.  
Boligsituasjon til denne brukergruppen er i dag ikke god nok, og vil være en stor del av arbeidet som 
programleder i Husbanken boligsosiale velferdsprogram skal jobbe med de neste årene.  
 
Saksgang: 
Saken behandles i formannskapet 
Felles brukerutvalg gir uttalelse i saken. 
  

 
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.12.2014: 
 
Formannskapet tar saken til orientering 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Evaluering av rusomsorgen pr april 2013 ble behandlet i kommunestyret 16.06.2013 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Evalueringsrapport Oppsøkende Behandling Dalane (OBD) var vedlagt som referatsak i 
Formannskapet 22.01.2013. Formannskapet ba i dette møtet om å få en orientering om rusarbeidet i 
kommunen etter avsluttet OBD.   
 

Saksbehandlers vurderinger: 
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Da prosjektet Oppsøkende Behandlingsteam Dalane ble avsluttet vedtok Dalane DPS å bruke noen av 
ressursene sine på et ambulerende rus/psykiatriteam (ARP). I dette teamet jobber det to personer, 
og det er et tett og godt samarbeid mellom teamet og ansatte i kommunes rusomsorg.  
Brukergruppen som rusteamet jobber med krever langvarige, samordnede og stabile tjenester. I 
samarbeidet med rusteamet og ARP er det et bevisst fokus på å bruke hverandres kompetanse til det 
beste for den enkelte bruker.  
Spesialisthelsetjenesten besluttet også å opprettholde en musikkgruppe som ble etablert i 
prosjektperioden til OBD. Denne gruppen bruker kommunale lokaler på Damsgårdsgate, og det er 
godt samarbeid mellom DPS og kommunen om dette tiltaket.  
Det er etablert faste møter mellom kommunen og DPS sin ledelse på systemnivå, der 
samarbeidsrutiner blant annet er tema. 
 
I perioden som prosjektet OBD pågikk var den kommunale rusomsorgen sterkt preget av høyt 
sykefravær og flere vakante stillinger. Dette preget samarbeidet, og medførte en stor slitasje i den 
kommunale rusomsorgen. Det siste året har dette endret seg, det er et stabilt lavt sykefravær, og alle 
stillingene er besatt. Det er også etablert et fast samarbeid mellom personalet i rusomsorgen og 
psykisk helse for å styrke tjenestetilbudet til brukerne.  
Kommunen er i 2014 tildelt prosjektmidler fra Fylkesmannen. Dette er midler som skal nyttes til unge 
voksne med rusproblemer. 1. november 2014 startet 2 personer i prosjektstillinger som skal ha 
spesielt fokus på unge voksne, samt jobbe med forebyggende tiltak. Som et ledd i dette arbeidet er 
det planlagt fast samarbeidsforum mellom rusteamet og kommunens ungdomsteam. Kommunen vil 
følge opp med søknad om midler for videreføring av dette prosjektet. 
For å styrke det forebyggende perspektivet i denne deltjenesten og se dette sammen med andre 
områder i kommunen bruker kommunalsjefen en av sine rådgivere til å følge opp rusomsorgen mer 
enn det som er gjort tidligere. Dette også for å være til hjelp ved utvikling av faget, søknader om 
prosjektmidler, etc.   
 
Etter at kommunen overtok Fyrlyssenteret har det gode samarbeidet med Frelsesarmeen blitt 
opprettholdt. Det er også et systematisk og godt samarbeid mellom ansatte i rusteamet og 
Fyrlyssentret.  Fyrlyssenteret har et sterkt fokus på arbeid og aktivitet. Sammen med Frelsesarmeen 
er det etablert et arbeidstreningstiltak. En dag i uken kan brukere møte opp for å utføre forefallende 
arbeid, her er det et godt samarbeid med vaktmestrene i kommunen. Frelsesarmeen betaler brukere 
som deltar i dette tiltaket dagslønn.  
Kommunen er med i prosjektet Jobb i Dalane med IPS, og rusomsorgen har et godt samarbeid med 
ansatt i IPS. 
Siden oppstart av Jobb i Dalane med IPS oktober 2013 til i dag har det vært 21 brukere i tiltaket. 6 
personer har komt ut i arbeid eller skole. Pr i dag er det 12 personer i tiltaket, 2 står på venteliste. 
 
Ansatte i rusteamet ser at samarbeidet med pårørende er en viktig del av deres arbeid. 
Tilbakemeldinger fra pårørende er generelt gode, og det er fast samarbeid med mange pårørende. 
Da vi jobber med voksne brukere vil det alltid være en balansegang mellom brukerarbeid og 
pårørendearbeid.  
 
Det er siste året utviklet et godt samarbeid med LAR (legemiddel assistert rehabilitering) og PUT 
(psykiatrisk ungdomsteam) og ansatte i rusomsorgen. Samarbeid med disse aktørene er viktig i 
arbeidet mot den enkelte bruker, og det bidrar til kompetanseheving hos våre ansatte i rusteamet.  
 
Dessverre ser vi at det er tilvekst av nye brukere til rusomsorgen. I første rekke er dette unge 
brukere, under 30 år. Dette er ikke bare «nye» rusmiddelmisbrukere, flere har brukt rusmidler i lang 
tid. Rusteamet opplever at tjenestene deres «ryktes» blant brukerne, og flere enn tidligere tar selv 
kontakt for å få hjelp, omsorg, støtte. De siste 2 årene har det vært en økning på 15‐ 20 brukere.  
 

Side 15 av 252



 

  3

Noen brukere trenger i perioder opphold på institusjon. Som oftest er dette planlagte opphold, og de 
gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten. Det er lange ventelister til offentlige plasser, og krav 
for å komme inn er at brukere er sterkt motivert og klarer å stille på polikliniske samtaler før 
innleggelse. Flere er motivert, men ikke i stand til å holde seg rusavhengig slik at de klarer å møte til 
polikliniske samtaler. Noen er også i perioder i en slik helsemessig tilstand at de er helt avhengige av 
å få døgnkontinuerlig hjelp for å redusere / holde seg unna rusmidler i en periode. Da det i slike 
tilfeller ikke er mulig å få personen inn på en offentlig institusjon må vi kjøpe plass på privat 
institusjon. Kommunen kjøper plasser på private institusjoner som vi har god erfaring med og der vi 
kjenner til behandlingsopplegget som utføres.  I 2014 har kommunen kjøpt plasser for 8 ulike 
brukere, 2 har fått avslag. For de som kommunen har kjøpt plass for i privat institusjon er det 
behovet for nødvendig helsehjelp som er den avgjørende faktor for innvilgelse. I hvert tilfellene 
vurderer NAV den enkelte sin økonomiske situasjon, og bruker blir trukket i lønn / andre utbetalinger 
dersom det blir vurdert at det er personlig økonomi til å gjøre dette.   
 
Boliger til rusmiddelavhengige er en stor utfordring. Erfaring viser at dersom flere bor samlet på et 
lite område blir det fort noe uro. Mange av brukerne har lav bo‐evne og trenger mye oppfølging, pr i 
dag kommer tjenestene våre kommer til kort for å være gode nok på dette området.  
Bo‐ og tjenestetilbud til denne brukergruppen vil være en viktig del av arbeidet som programleder i 
Husbankens prosjektet boligsosialt arbeid skal jobbe med.   
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne saken 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ikke aktuelt i denne saken 
 
 

~ o ~ 
 
  
 
 

Alternative løsninger: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter ‐ vedlagt saken: 
 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 X 15.02.2012 Formannskapet Evaluering av rusomsorgen 

3 I 22.03.2012 IRIS 
Evaluering av rusomsorgen i Eigersund 
kommune 

2 I 29.03.2012 Telemarksforsking 
Evaluering av rusomsorgen i Eigersund 
kommune - skisse til gjennomføring 

5 I 25.04.2012 
IRIS (International 
Research Institute of 

Oversendelse av avtale til underskrivning vedr. 
evaluering av rusomsorgen 
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Stavanger) 

6 U 30.04.2012 
IRIS (International 
Research Institute of 
Stavanger) 

Underskrevet avtale - evaluering av rusomsorgen

9 I 02.08.2012 
IRIS (International 
Research Institute of 
Stavanger) 

Evaluering av rusomsorgen i Eigerund - 
underveisrapport 

10 I 04.10.2012 
IRIS (International 
Research Institute of 
Stavanger) 

Rapport - evaluering av rusomsorgen i Eigersund

11 I 07.11.2012 Kontrollutvalget Rusmiddelboligene - Bakkebø 

14 I 05.07.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Oppfølging av rustilbudet i Eigersund kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken: 
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Etablering av norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland 
   
 

Sammendrag: 
 
Det er opprettet en gruppe for kommunene i Sør-Rogaland som arbeider for en omforent 
teknisk norm for uteanlegg. Gruppen består pr dags dato av Stavanger, Sandnes, Sola, 
Randaberg, Time, Klepp og Hå kommune, men kan etter søknad utvides med flere 
kommuner. Normen er et supplement til Vegnorm for Nord-Jæren (der Eigersund kommune 
allerede deltar sak 13/673) og NS3420 (beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og 
anleggsarbeider). 
 
Normen består av 4 kapitler, der kapittel 2 og 3 er hovedkapitler. 
 
Eigersund kommune sitter med drift og vedlikeholdsansvaret for godt over 100 lekeplasser, 
turveier, parkanlegg, gatetrær o.a. For å sikre kvaliteten på fremtidige anlegg som utformes 
av både private og kommunalt, er det viktig å få på plass en teknisk norm for uteanlegg. 
Utbyggere vil måtte bruke denne norm som et underlag for sine prosjekter for å sikre god 
kvalitet på det som skal overleveres til kommunen etter endt etablerings/garantitid.. 
 
På denne måten vil en kunne sette krav til at de anlegg som planlegges og bygges vil få et 
enkelt vedlikehold og lang levetid grunnet god planlegging. Samtidig som dette ivaretas, er 
det like så viktig at det blir satt strenge krav til universell tilrettelegging, at innholdet er 
spennende for brukerne, og at administrasjonen skal bruke mindre ressurser på godkjenning 
av eksterne planer. 
 
«Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland» ble ferdig utarbeidet i desember 2014. I løpet av 
januar-mars skal saken behandles politisk i samarbeidskommunene. 
 
Saksgang: 
 
 Saken avgjøres av PTU. 
Felles brukerutvalg gir uttalelse i saken. 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak 09.01.2015: 
 
Eigersund kommune deltar i gruppen for utarbeidelse av "norm for utomhusanlegg i Sør-
Rogaland", og legger denne norm til grunn for fremtidig planlegging og bygging av områder 
som i fremtiden skal driftes av kommunen. 
 

a) Administrasjonen gis fullmakt til å fravike normalen dersom det skulle være 
hensiktsmessig.  
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b) Dersom administrasjonen finner det nødvendig å utarbeide egne lokale tillegg til 
denne normen, skal disse fremlegges som referatsaker i overordnet politisk utvalg.  

 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Ingen. 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
I tillegg til å søke godkjenning av tiltak etter plan og bygningslovens bestemmelser skal 
utbyggere i henhold til reguleringsbestemmelser sende inn og få godkjent planer for 
opparbeidelse av utomhusanlegg, til Eigersund kommune ved vei- og utemiljø, før det gis 
igangsettingstillatelse til bygging av anlegg. 
 
Hvert år overtar kommunen utendørsområder fra privat og kommunal utbygging. Dette kan 
være lekeplasser, små parkområder, friområder, nærmiljøanlegg og annet. Regulerte felles 
lekeplasser og grøntanlegg skal overtas av feltets beboere. Det er viktig at både det 
offentlige og de private eierne får overta gode, hensiktsmessige, funksjonelle og lite 
vedlikeholdskrevende anlegg. En norm for utomhusanlegg vil gjøre at anleggene holder en 
såpass god teknisk stand at kommunen vil bli belastet minimalt i fremtiden med tanke på drift 
og vedlikehold. 
 
Det foreligger pt. ikke noen kommunale retningslinjer eller normer for hvordan tekniske 
løsninger for et uteanlegg bør være, og dette har tidligere vært helt opp til den enkelte 
konsulent/saksbehandler. Ved innføring av denne norm, vil en få en forenkle drift og 
vedlikehold, samt forlenge intervallet mellom hver gang et anlegg må opprustes/re-etableres. 
 
Denne norm vil være en generell regional norm for Sør-Rogaland, men med eventuelle 
lokale tilpasninger/tillegg der det er hensiktsmessig. Alternativt å utarbeide en slik norm kun 
for Eigersund kommune, vil være svært tidkrevende og dyrt, med tanke på selve 
utarbeidelsesprosessen og fremtidig revidering. 
 
Normens innhold: 
 

Kapittel 1   Om normen  
‐ Hvilke kommuner normen gjelder for 
‐ Regelverk og virkeområde 
‐ Normens formål 

 

Kapittel 2   Veiledning til prosjekteringsfasen 

‐ Generelle vurderinger som bør foretas ved oppstart. Planlegger skal vurdere bruk av 
eksisterende terreng, vegetasjon osv. 

‐ Normen beskriver utformingsprinsipper og funksjonskrav for lekeområder, 
aktivitetsområder og parker 

‐ Kommunenes krav til universell tilgjengelighet 

‐ Beskrivelse av hvilke funksjoner som er viktige for ulike type arealer, hva skal ulike 
lekearealer ha av utstyr og for hvem.  

‐ Generelle krav for lekeområder, aktivitetsområder og parker. Her beskrives hvordan 
sikre naturkvaliteter, bygge anlegg på tak/dekker, krav til stigningsforhold ved 
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terrengbearbeiding, belysningskriterier, vegetasjonsbruk, krav til tegninger og 
beskrivelse    

‐ Krav ved overtagelse av offentlige anlegg. Dokumenter ved overtagelse og krav til 
garantivedlikehold. 

 

Kapittel 3   Tekniske ark                          
‐ Inneholder tekniske ark med beskrivelse og eventuelt detaljtegninger 

Eksempler på dette er teknisk ark for turvei, sandkasse, natursteinsmurer, belegg, 
treplanting, vekstjord, behandling av eksisterende trær under anlegg,  FDV osv. 

 

Kapittel 4. Vedlegg  

‐ Hver kommune har fått sin egen side hvor eventuelle unntak og/eller tillegg til normen 
kan legges.  

 
 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
 
Det å knytte seg til denne gruppen vil være av stor faglig verdi for Eigersund kommune 
v/teknisk avdeling, da kompetansenivået blant deltakerkommunene nordover er svært godt. 
Å standardisere krav til utførelse av denne type anlegg, vil også være gunstig for 
entreprenører og konsulenter, da de vil få de samme krav å forholde seg til, da de også 
jobber for andre enn Eigersund kommune. 
 
Universell utforming: 
 
Krav til universell utforming dekkes inn i denne malen. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Eventuelle kostnader fordeles på deltakerkommunene. Normen er nå ferdig utarbeidet. Det 
vil være enkle revisjoner med noen års mellomrom. De årlige kostnadene knyttet til 
vedlikehold/revisjon av normen ligge på ca 5000 kr pr deltakerkommune i møte og 
timekostnader. Kostnaden for dette dekkes inn via driften i vei- og utemiljø.  
 
 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

 5000 5000 5000
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 
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Alternative løsninger: 
 
Kommunen utarbeider og vedlikeholder en egen teknisk norm for uteanlegg. 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
377250 Norm for utomhusanlegg i sør-rogaland v1.0 - 05.01.15 
377480 SV: Lekeplasser i Eigersund kommune, Norm for utomhusanlegg i sør-rogaland 
377481 image002.jpg 
377482 image003.png 
 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

2 I 30.09.2013 Stavanger kommune Deltakelse i normarbeid for utomhusanlegg 

3 I 04.11.2013 Randaberg kommune 
Norm for uteområder på Jæren - møte Tungenes 
fyr 

4 I 26.06.2014 Stavanger kommune 

Norm for planleggingog etablering av parker, 
lekeplasser, friområder, idrettsanlegg, torg og 
plasser samt skole- og barnehageanlegg i 
Stavanger, Sandnes, Time, Klepp, Sola, 
Egersund og Randaberg kommune, 

5 I 17.10.2014 Stavanger kommune 
Norm for utomhusanlegg i Sør - Rogaland, 
oppdatering 

6 I 01.12.2014 Stavanger kommune 
Norm for utomhusanlegg i Sør - Rogaland, 
endringer 

7 I 07.01.2015 Stavanger kommune 
Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland - 
endelig utkast til behandling 

8 I 08.01.2015 
Barnas representant i 
plansaker 

Uttalelse til  "Norm for utomhusanlegg i sør-
rogaland" 

 
 
 
 
Parter i saken: 
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Kapittel 1
Om normen

Norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og 
plasser samt skole- og barnehageanlegg i Stavanger, Sandnes, Sola, 

Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå, kalt “Norm for 
utomhusanlegg  i Sør-Rogaland”.
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Kapittel 1 - O
m

 norm
en

1.1 - Innledning

Denne norm fastsetter krav til funksjon og fysisk utforming for alle anlegg, der det stilles krav om plan for   
utomhusanlegg.

Normen vil være et levende dokument i stadig endring. Det er til en hver tid dokumentet som ligger på nettet hos den 
enkelte kommune som er gjeldende. 

Normen er gyldig for gjeldende kommune etter at det er fattet vedtak i den enkelte kommune.

For de ulike kommunene gjelder dette følgende utvalg:

Stavanger kommune ved Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU)

Sandnes kommune ved Utvalg for tekniske saker

Sola kommune ved Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø 

Randaberg kommune ved Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Time kommune ved Lokal utvikling

Klepp kommune ved Hovedutval for lokal utvikling

Eigersund kommune ved Planteknisk utvalg

Hå kommune ved Utval for tekniske saker

Normen supplerer regionalplanens og kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser for uterom, lekeplasser og 
grønnstruktur, og innhold i felles uteoppholdsarealer. 

Stavanger kommune: http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/4409/kommplanen2010-2025.pdf

Sandnes kommune: https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Styringsdokumenter-og-planer/
Styringsdokumenter-og-planer/Kommuneplan-2011-2025/

Sola kommune: http://sola.kommune.no/kommuneplaner

Randaberg kommune: http://www.randaberg.kommune.no/Planer/Kommuneplan/

Time kommune: http://www.time.kommune.no/tenester-i-time/plan-bustad-og-eigedom/areal-og-samfunnsplanleg-
ging/kommuneplan/

Klepp kommune: http://www.klepp.kommune.no/kommuneplanar-og-kommunedelplanar

Eigersund kommune: http://www.eigersund.kommune.no/vedtatt-kommuneplan-arealdel-2011-2022.5240302-163163.
html

Hå kommune: https://www.ha.no/kommuneplan/
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1.2 - Normens Formål

Formålet med normen er å sikre at utomhusområder planlegges og opparbeides slik at anleggets funksjonalitet,  
utforming, drift og levetid blir til beste for brukerne og eierne., 

En felles norm for kommunene skal gjøre det enklere og mer forutsigbart for utbyggere å forholde seg til de krav som 
stilles til planlegging og anleggelse av utomhusanlegg.

Normen skal være dynamisk og over tid bygges opp på erfaring og ny viten.

Følgende dokumenter ligger til grunn for den kommunale normen, og disse gjelder der normen mangler spesifikasjon, 
eller der det oppstår tvil om hva som menes:

- NS 3420 bygg, anlegg og installasjoner

-  NS 4400 – NS 4413 Planteskolevarer

- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

- NS-EN 1176, Lekeplassutstyr og 1177; Fallunderlag for lekeplassutstyr

- Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen; «Planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg, og Anlegg for   
 friluftsliv i fjellet».

- Teknisk forskrift til plan og bygningsloven, m. veileder.

- Kultur og kirkedepartementet, 2008; «Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg» 

- Kultur og kirkedepartementet, 2008 «tilrettelegging av turveier, løyper og stier».

- «NS11005:2011 Universell utforming av opparbeidede uteområder. Krav og anbefalinger.»

- Kommunalteknisk vegnorm for Jæren.

- Helsedirektoratet, «Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg».

Normen kan fravikes når særlige grunner tilsier det. Avvik skal tas opp med og godkjennes av kommunen. 

Noen kommuner har egne bestemmelser og krav som avviker fra normen. Disse skal som hovedregel følge som vedlegg 
til denne norm.
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Kapittel 1 - O
m

 norm
en

Side 28 av 252



8

Kapittel 2
Veiledning til 

prosjekteringsfasen

- Generell vurderinger
- Utformingsprinsipper og funksjonskrav for lekeområder, aktivitetsområder 

og parker
- Generelt forlekeområder, aktivitetsområder, friområder og parker

- Krav til tegninger og beskrivelse
- Krav ved overtagelse av offentlige anlegg
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2.1 - Generelle vurderinger

2.1.1 - Stedegne hensyn

Er det trær, steiner, fjellknatter eller andre naturgitte landskapselement på plassen? Slike elementer kan være til stor 
glede i opplevelse og lek, og bør tas vare på. 

Naturlig terreng, fjell, bekker mm bør ikke planeres eller fjernes dersom det har verdi som lekeområde. Det oppfordres 
til å bruke terreng for å skape spennende lekeplasser. 

En skal i størst mulig grad ta hensyn til sårbart biologisk mangfold . Oppdages det rødlistede arter skal kommunen og  
fylkesmannen i Rogaland kontaktes for å vurdere tiltak. Grøntsrukturer skal vurderes i en større sammenheng, spesielt 
opp mot strukturens funksjon som leveområde for planter og dyr og som viltkorridor.

Norsk rødliste for arter:

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/Rodliste2010/Vurderinger/-/-/RE,CR,EN,VU,NT,DD/-/Karplant-
er%2B%28Norge%29/5/-/-/-

2.1.2 - Fremmede skadelige plantearter (Svarteliste)

Før igangsetting av planlegging, skal det registreres om det finnes fremmede uønskede planter (svartelistede arter) i 
planområdet. 

Sorter med stor spredningsfare som Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum ), Springfrø (Impatiens glandu-
lifera) og parkslirekne (Reynoutria japonica) er vanskelige arter å bekjempe. Dersom disse finnes, må det settes inn 
spesielle tiltak før og /eller under anlegget for å fjerne og hindre spredning. Utbygger plikter å melde fra til kommunen 
om funn av svartelistede plantearter.

Det stilles krav til håndtering av jord og utstyr som har vært i kontakt med svartelistede plantearter. 

Svarteliste:

http://www.beta.artsdatabanken.no/File/717/Svartelista%20for%20karplanter%202012

2.1.3 - Krav til estetikk og kvalitet

Anleggene skal fremstå som attraktive aktivitetsarealer og grønne lunger med god tilpasning til terreng og øvrige omgiv-
elser. Det skal legges vekt på kvalitet i materialer og utførelse, og det skal benyttes varige miljøvennlige materialer med 
lavt krav til vedlikehold.

2.2 - Utformingsprinsipper og funksjonskrav for lekeområder, ak-
tivitetsområder og parker

2.2.1 - Tilgjengelighet

Adkomst, plassdekke, fallunderlag og utstyr/løsninger skal utformes slik at deltakelse og likeverd sikres for alle bruker-
grupper. Konkret innebærer dette at alle brukerne skal kunne komme inntil minimum en del av hvert lekeanlegg eller 
utstyr. Det skal være noe utstyr som passer for alle, og det skal være utfordringer for alle.

For å ivareta tilgjengelighet for alle, skal støtdempende fast dekke som f.eks. stedstøpt gummi benyttes som fallunderlag, 
dersom ikke annet er avtalt. Det skal ikke være høye terskler eller hindringer i overgangene mellom fast gummidekke og 
annet underlag.

Kapittel 2 - Veiledning til 
prosjekteringsfasen
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2.2.2 - Funksjonskrav for leke- og aktivitetsanlegg:

Lekeområdene skal gi mulighet for ulike typer lek og opphold. Barnas lekevaner og aksjonsradius varierer med alderen, 
fra sterk egosentrisk lek hos de aller minste til gruppelek, byggelek og idrett blant de eldste. Lekeplasser som har forsk-
jellig innhold gir valgfrihet for barna. Hovedmålgruppe (eks. alder) er styrende for hvilke funksjoner som gis prioritet ved 
valg av utstyr og løsninger.

I planlegging av leke- og aktivitetsanlegg, skal det tas hensyn til aktivitet og møteplasser for alle aldersgrupper; barn, 
unge, voksne og eldre.  I større utbyggingsfelt med flere eller mange lekeplasser/aktivitetsanlegg bør en tenke på et 
mangfold av tilbud. Anleggene skal også bidra til sosial trygghet og kontroll og være trivselsskapende.

Ved valg av utstyr og løsninger, skal en søke å komplettere eksisterende leke- og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet. Det 
skal legges inn utfordringer for ulike aldersgrupper.

Leke- og aktivitetsanlegg skal:

- Stimulere hele sanseapparatet

- Stimulere allsidig motorisk utvikling

- Stimulere til fysisk aktivitet

- Stimulere til rollelek

- Stimulere sosial utvikling

- Stimulere til tilgang, deltagelse og lek for barn med nedsatt funksjonsevne 

- Stimulere til å utøve virkelighetsnær læring og innhente ny kunnskap

2.2.3 - Krav til utforming av lek- og aktivitetsanlegg

Soneinndeling av lekeplasser

Lekeplasser bør deles inn i aktive og rolige soner. Sonene bør plasseres med tanke på solforhold, oppholdssoner, lokalkli-
ma og bevegelseslinjer.  Sandkasse og oppholdssone/ sitteplass plasseres i den rolige, solrike og lune sonen.

Veier og forbindelser skal legges slik at det blir naturlige ganglinjer og ikke gå gjennom sikkerhetssonen til husker. 

Husker og andre lekeapparater med tvungen bevegelse, skal plasseres slik at en unngår gjennomløping i bevegelses-
sonen.
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Sandlekeplass

Sandlekeplass skal ivareta barn i aldersgruppen 1-6 år. Sandlekeplassen skal også være et hyggelig treffsted for voksne.  
Området for lek og aktivitet skal ha minimum 3 ulike typer utstyr, eller andre elementer som ivaretar funksjoner for lek 
og aktivitet. I tillegg skal området ha sandkasse, benk og bord.

Sandkasser skal om mulig plasseres på en solrik, lun plass og i en rolig sone.

Rollelekfunksjonen er viktig i denne alderen, til dette er for eksempel lekehytter godt egnet. Denne funksjonen kan også 
stimuleres med andre romdannende elementer.

Kvartalslekeplass

Plass og utstyr skal være tilpasset barn i aldersgruppen 6-12 år. Kvartalslekeplassen skal ha områder for aktivitet og lek 
samt sitteplass/møteplass.

Området for lek og aktivitet skal ha minimum 5 ulike typer utstyr eller andre elementer som ivaretar funksjoner for lek 
og aktivitet.  Noen lekefunksjoner kan løses i større kombinasjonsanlegg. Det kan også søkes andre løsninger i samråd 
med kommunen.

Ballfelt og aktivitetsflater

Ballfelt bør ha en avstand til bebyggelse og veier på minimum 10 m på langsidene og 15 m på kortsidene. Ballgjerde 
etableres bak mål og ved behov langs langsidene. Høyde må tilpasses omgivelsene.

Ballfelt skal være minimum 20 x 40 m pluss 2 m sikkerhetssone på alle sider. I tillegg kan det legges inn andre type flater 
for ballaktiviteter som sandvolley, basketball, håndball osv ..

Ballfelt skal utføres med fast dekke som kunstgress eller kunststoff. Gress, grus og asfalt kan vurderes i enkelte tilfeller.  
Sandvolleyballbaner anlegges med falldempende spesialsand.

Ballfeltet skal utstyres med egnede fastmonterte mål.

Ved etablering av sandvolleyballbaner vil to baner gi et bedre tilbud.

Vegetasjon rundt anlegget, må være robust og høy nok for å gjøre området lunt og gi en visuell skjerm for naboer. Vege-
tasjonen må plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med gjerde eller nett. Nåletrær må ikke brukes ved kunstgrasba-
ner.

Sentralt lekefelt/Nærmiljøanlegg

Sentralt lekefelt skal være trivelige og inspirerende aktivitets- og møtesteder for hele nærmiljøet. Anlegget skal dekke 
både voksne, barn og unge sitt behov for aktivitet og rekreasjon.

Kapittel 2 - Veiledning til 
prosjekteringsfasen

Anbefalt soneinndeling av lekeplasser

Adkomst

Aktiv sone

Klatrelek, huske, vippe

(høyt tempo, store barn)

Oppholdssone

Sitteplass

Rolig sone

Sandlek/rollelek

(små barn)
Lun og solrik 
plassering
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Kommunen vurderer i hvert tilfelle funksjonskrav og innhold i det aktuelle anlegget blant annet i forhold til størrelse og 
omgivelser.

Anlegget skal normalt ha anlegg for ballspill og andre aktivitetsanlegg for uorganisert aktivitet. 

Dersom arealet er egnet skal det vurderes innpasset 40 x 60 m bane med tilstrekkelig sikkerhetssone etter kulturdepar-
tementets målkrav.

Anlegget skal inneholde flere sittegrupper med benk og bord, og eventuelt andre sitteløsninger. Disse skal om mulig 
plasseres på solrike og lune steder.

2.3 - Generelt for lekeområder, aktivitetsområder, friområder og 
parker

2.3.1 - Sikring av naturkvaliteter

Eksisterende vegetasjon, markflater og naturelement som skal bevares må beskyttes i hele anleggsperioden.Naturk-
valiteter, vegetasjon og jordsmonn skal inngå i en sikringsplan. Planen skal beskrive sikringstiltak. 

Der området skal ha naturpreg oppfordres det til benytte revegetering og stedegent vegetasjonsdekke så langt det lar 
seg gjøre.

Regulerte friområder og lekeplasser kan ikke midlertidig benyttes som lager eller rigg uten at det er godkjent av kom-
munen.

2.3.2 - Adkomst 

Alle arealer skal ha en adkomst på ca 3 meters breddes, slik at en lett kommer til med maskiner og utstyr som benyttes 
til drift og vedlikehold av anlegget. Ved behov skal det plasseres sluse som trafikksikring. Slusen skal hindre parkering og 
innkjøring samt at barn springer eller sykler rett ut i veien. Slusen må kunne åpnes og skal kunne låses. Sluser plasseres 
på en slik måte at de ikke hindrer fremkommelighet for maskiner og utstyr som benyttes til vedlikehold av anlegget. 

 Adkomst/ sluse skal være tilgjengelig for rullestol og barnevogn, avstand mellom bommer 1,5 m. Bredde på adkomst 
minimum 0,9m.  Alle sluser skal være merka med refleksplate.

Adkomst til uteanlegg skal være universelt tilgjengelige.

Adkomster til institusjoner skal dimensjoneres for rullator med stigning maks 1:20. Ved institusjoner skal adkomster og 
gangforbindelser etableres med fast dekke

Ka
pi

tt
el

 2
 -

 V
ei

le
dn

in
g 

ti
l 

pr
os

je
kt

er
in

gs
fa

se
n

Side 33 av 252



29.10.2014 

10 
 

Uteanlegg på tak/ dekker 
- Takterrasser/ dekker skal være utformet slik at de gir tilstrekkelig sikkerhet og trygghet med 

særlig vekt på barns bruk. 
- Anlegg på takterrasser/dekker skal inneholde vegetasjon og ha et grønt preg. Det må være 

tilstrekkelig vekstmasser, dreneringslag og tilstrekkelig dimensjonert betongdekke.  
- På dekker skal jordtykkelse være 1,2m slik at det kan plantes trær og større vegetasjon. 
- Dekker hvor det skal være tilgjengelig for vedlikeholdskjøretøy og skal tåle en last på 10t 

akseltrykk  
- Uttak for vanning og/eller vanningsanlegg skal tilrettelegges ved behov 

 

Skjerming av lekeplasser 
Dersom lekeplassen ligger utsatt til for vind og kalde luftstrømmer, skal mulighetene for skjerming 
vurderes. Til skjerming kan det brukes vegetasjon eller tregjerde beregnet som leskjerm 

Toppdekker 
Grus, sand og falldempende singel bør ikke brukes inntil dekker av falldempende gummibelegg og 
kunstgress på grunn av sikkerhet og slitasje.  

Ved bruk av sand, falldempende grus og singel, bør det etableres en kant dimensjonert for å holde 
massene på plass.  

Terrengbearbeiding 
På grunn av stabilitet og av hensyn til drift, er følgende krav retningsgivende i forhold til overflatefall 
ved terrengbearbeiding. Avvik kan være fornuftig eller ønskelig og skal avtales i samråd med 
kommunen. 

Alle flater Alle flater skal ha fall slik at vann ledes bort. 
Beplantede voller og skråninger 1:2 (unntak ved terrengsklier) 
Plenarealer Maks 1:5 på bruksflater (20 %), skråninger som skal klippes maks 

1:4 
Arealer med løse dekker Max 1:20 (5 %) 
Plasser Ideelt 1:50- 1:33 (2-3 %), maks 1:20. 
Ballflater Maks 1:50 (2 %) 
Skråninger mot vann og 2 m ut i 
vann (laveste vannstand) 

Maks 1:5 (ved brattere helning kreves sikringstiltak) 

 

Anleggsmasser  
Det skal etterstrebes massebalanse i anleggene. 
Lovens krav til radonholdige eller andre forurensa masser i anlegg for lek og aktivitet skal ikke 
overstiges.  

Belysning 
Behov for belysning på offentlige lekeplasser, ballfelt, turveier, parker, aktivitetsanlegg, skolegårder, 
gravlunder, idrettsanlegg skal avklares med kommunen. Akivitetsanlegg og barnehager bør som 
hovedregel være belyst, slik at brukstiden utvides og tryggheten ivaretas. 

Slettet: 17

Slettet: 8

Slettet: 0

Slettet: 7
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2.3.3 - Sikring av lekeområder

Lekeplasser skal sikres mot veier, parkeringsplasser og GS–veier. Det skal også vurderes om det er behov for sikring av 
bratt terreng, murer, trapper og andre potensielle farer. Det skal være trafikksikker adkomst til lekeplassen. Adkomsten til 
lekeplassen skal være oversiktlig fra kjørevei /sykkelvei.

Sikringsmetode; gjerde, rekkverk, bommer, porter, vegger , fallunderlag mm.

2.3.4 - Uteanlegg på tak/ dekker

- Takterrasser/ dekker skal være utformet slik at de gir tilstrekkelig sikkerhet og trygghet med særlig vekt på   
 barns bruk.

- Anlegg på takterrasser/dekker skal inneholde vegetasjon og ha et grønt preg. Det må være tilstrekkelig vekst 
 masser, dreneringslag og tilstrekkelig dimensjonert betongdekke. 

- På dekker skal jordtykkelse være 1,2m slik at det kan plantes trær og større vegetasjon.

- Dekker hvor det skal være tilgjengelig for vedlikeholdskjøretøy og skal tåle en last på 10t akseltrykk 

- Uttak for vanning og/eller vanningsanlegg skal tilrettelegges ved behov

2.3.5 - Skjerming av lekeplasser

Dersom lekeplassen ligger utsatt til for vind og kalde luftstrømmer, skal mulighetene for skjerming vurderes. Til skjerming 
kan det brukes vegetasjon eller tregjerde beregnet som leskjerm.

2.3.6 - Toppdekker

Grus, sand og falldempende singel bør ikke brukes inntil dekker av falldempende gummibelegg og kunstgress på grunn 
av sikkerhet og slitasje. 

Ved bruk av sand, falldempende grus og singel, bør det etableres en kant dimensjonert for å holde massene på plass. 

 

2.3.7 - Terrengbearbeiding

På grunn av stabilitet og av hensyn til drift, er følgende krav retningsgivende i forhold til overflatefall ved terrengbear-
beiding. Avvik kan være fornuftig eller ønskelig og skal avtales i samråd med kommunen.

2.3.8 - Anleggsmasser 

Det skal etterstrebes massebalanse i anleggene.

Lovens krav til radonholdige eller andre forurensa masser i anlegg for lek og aktivitet skal ikke overstiges. 

Kapittel 2 - Veiledning til 
prosjekteringsfasen
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2.3.9 - Belysning

Behov for belysning på offentlige lekeplasser, ballfelt, turveier, parker, aktivitetsanlegg, skolegårder, gravlunder, idrettsan-
legg skal avklares med kommunen. Akivitetsanlegg og barnehager bør som hovedregel være belyst, slik at brukstiden 
utvides og tryggheten ivaretas.

I utgangspunktet skal offentlige anlegg ha belysning tilpasset formålet. Belysningen skal være energieffektiv og ikke 
blende. Det skal installeres tidsbryter. I offentlige anlegg skal ansiktsgjenkjenning vektlegges ved valg av belysning.

2.3.10 - Møbler og utstyr

- Uteområder skal ha universelt utformede sittemuligheter med ryggstø og armlene. Tilkomst til bord og benk  
 skal være tilpasset rullestol.

-  Det bør ikke brukes utstyr med tropiske treslag.

- Utemøbler skal monteres fast til bakken. 

- Utemøbler skal fortrinnsvis plasseres på fast dekke eller grus på grunn av vedlikehold..

- Utemøbler skal overflatebehandles uten miljøskadelige eller giftige stoffer. 

- Lekeplassutstyr inkludert utstyrets montering og fallunderlag, skal være i henhold Forskrift om sikkerhet ved  
 lekeplassutstyr.

- Lekeutstyr skal ha lang levetid og gi god sikkerhet på anlegget. Også for egenkonstruert lekeutstyr kreves lang  
 levetid, enkelt vedlikehold, god sikkerhet og at utstyret skal tåle høy bruk. Materialbruk og konstruksjoner må  
 planlegges og dimensjoneres for å ivareta dette.

- For lekeutstyr som er egenkonstruert, må materialbruk og konstruksjon være i henhold til regelverk.   
 Dokumentasjon fra sertifisert lekeplassinspektør og annen relevant kompetanse på konstruksjon og material 
 bruk må legges ved innsending av plan. 

- Bruk av rundstokk i huskestativer skal ikke brukes , og liggende rundstokk som sandkanter skal unngås.

- Det kan stilles krav om skilting, merking og avfallsdunker.
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2.3.11 - Vegetasjonsbruk

- Planter skal beskrives iht NS 4400-13.

- Velg planter etter skjøtselsstandard/anleggstype.

- Unngå vedlikeholdskrevende planter i offentlige anlegg. 

- I friområder bør en tilstrebe en mest mulig naturlik beplantning.

- Ved planlegging av vegetasjon i bymiljø og langs viktige ferdselsårer skal oversiktlighet og trygghet vurderes.

- Treets potensielle størrelse og plassen det er tiltenkt, må ses i sammenheng. Ofte ser en at for store trær er  
 planlagt langs fortau eller andre om råder med lite plass. Bruk mindre trær eller søyletrær der det er trangt  
 om plassen. Trær skal ikke plantes nærmere naboer enn 1/3 av forventet høyde på utvokst tre. (jmf   
 Naboloven). Unngå også at vegetasjon eller trær skygger uteoppholdsplass hos nabo.

- Trær skal normalt plantes med minimum so 12-14 cm (stammeromkrets) (Gjelder ikke bartrær). Kravet må   
 tilpasses treslag. 

- Nye trær skal bindes opp. Det skal etableres midlertidige plantegjerder for busker og blomsterbeplantinger  
 på utsatte steder.

- Plantefelt etableres med egnet ugrashemmende dekke. Solitærtrær i grasarealer skal ha ugrashemmende   
 dekke i en radius av 1 m ut fra stammen.

- Eksisterende trær som fjernes, skal erstattes i samråd med kommunen. Størrelse vurderes i forhold til treet  
 som fjernes, minimum so 18-20 cm, dersom annet ikke er avtalt med kommunen.

- Gatetrær i bymiljø skal plantes med minimum so 18-20 cm, dersom ikke annet er avtalt med kommunen. 

- Det bør vurderes å vanne trær de to første vekstsesongene ved bruk av vanningspose.

- I rådyrtette områder bør det gjøres tiltak for å sikre trestammer mot rådyr som skraper (feier) geviret på stam 
 men. 

- På lekeplasser, aktivitetsanlegg, skolegårder og i barnehager skal det benyttes robuste planter som lett   
 forynges og tåler lek. Det skal ikke benyttes planter som er giftige, har torner eller gir allergi- eller    
 astmaplager. http://www.naaf.no/no/inneklima/nyttig-a-vite-om-allergivennlige-inne--og-uteplanter/Unngå  
 vegetasjon som gir skygge på viktige opphold- og aktivitetssoner.

Kapittel 2 - Veiledning til 
prosjekteringsfasen

Side 36 av 252



16

- I frisiktsoner skal beplantningen ikke bli høyere enn 0,5m. Høystammede trær i frisiktsonen tillates. (jmf. veg-  
 norm for Jæren).

- Langs veier, gater, gangveier, plasser og lekeplasser skal nærmeste buskrekke ikke vokse innover trafikkareal  
 og lekeplass. Minimum planteavstand fra vei er 75 cm.

- Ved bruk av planterabatter som avgrensning, skal det benyttes robuste planter. Det skal plantes forbandt og i  
 mer enn en rekke. (Unntak for hekker.) 

- Rammeplanting er særlig viktig i leke- og aktivitetsområder for å skape romfølelse, plassdannelser og et   
 godt lokalklima. Det oppfordres til variert plantebruk.Det skal etterstrebes årstidsvariasjoner i forhold til   
 blomstring, bladverk og fruktsetting.

- Aronia bør unngås brukt nær gummibelegg, i barnehager og skoler på grunn av sterke fargestoffer i bærene  
 som er vanskelig å fjerne.
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 2.3.12 - Krav til tegninger og beskrivelse

Planer for uteområder er en del av de tekniske planene for et utbyggingsområde, og skal til godkjenning i kommunen i 
henhold til reguleringsbestemmelser. Anlegget kan ikke settes i gang før alle tekniske planer er godkjente og  
bygningsmyndigheten har gitt igangsettingstillatelse. 

- Tegninger skal inneholde nye og eksisterende koter og høyder, vise fallforhold, materialbruk, alle    
 ledningstraseer, sluker, møblering, gjerder og vegetasjonsbruk, og vise hvordan planen knytter seg til   
 tilgrensende arealer.

- Alle tegninger skal være tydelige og lett lesbare.

- Kartgrunnlag for nytt anlegg skal være i målestokk 1:200 eller større.

- Alle tegninger skal være merket med tittelfelt, dato, revisjonsnummer, målestokk, linjal og nordpil.

- Kartgrunnlag skal henvise til reguleringsplan og gatenavn.

- Regulerte frisiktsoner og andre regulerte formål som det skal tas hensyn til, skal vise i planen.

- Vegetasjon eller andre eksisterende elementer som skal bevares, skal innmåles og fremkomme i plan.   
 Nødvendige sikringstiltak skal vise i planen. 

- Tegninger skal vise prinsipp for overvannshåndtering med flomveier, eventuelle fordrøyningsbasseng,   
 kumplasseringer, drenering, sluk og oppkobling mot overordnet ledningsanlegg.

- Normalprofiler for alle typer dekker skal vises i tekniske planer. 

- Nødvendige snitt og detaljer. Alle snittlinjer skal merkes og vises i snitt og plan.

- Alle anlegg skal  beskrives i henhold til NS 3420.

- For alt utstyr skal produktnavn, produsent og varenummer oppgis. For lekeapparat skal i tillegg sikkerhetssone  
 vises på tegning.

- Planteavstand, plantemønster og kvalitet på planter skal oppgis på plan.

- Plantegjerder skal vise i tegning. 

- Tiltaksplan for bevaring/skjøtsel av eksisterende trær eller andre natur-/kulturelementer.

- For alle anlegg med lys stilles det krav til belysningsplan.

- Anbudsbeskrivelse eller annen beskrivelse for anlegget skal følge planen.

- Skjøtselsprogram for kommunale anlegg for vedlikeholdsperioden skal beskrives etter NS 3420 (kap. ZK).

- Det skal leveres oversiktskart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Kartet skal vise eksisterende anlegg med veier,  
 trær, ledninger, kabler og luftstrekk, og nytt anlegg med veier, ledninger, trær og hvilke arealer som skal overtas  
 av kommunen.

- Det skal innleveres et sett planer i riktig målestokk på papir og i pdf.

Kapittel 2 - Veiledning til 
prosjekteringsfasen
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2.4 - Krav ved overtagelse av offentlige anlegg

Alle anlegg skal bygges i henhold til NS 3420 og denne norm.

2.4.1 - Overtagelse

Det kreves dokumentasjon fra sertifisert lekeplassinspektør på at lekeutstyr og fallunderlag er montert og levert i hen-
hold til Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og NS 1176 og 1177.

Lekeutstyr skal være merket med produsent og varenummer.

Det skal leveres «som bygget» tegninger.

FDV leveres i henhold til norm. Se teknisk ark.

Det tas forbehold om at kommunen kan forlange endringer under arbeidets gang, eller ved ferdigbefaring, dersom det er 
avvik fra plan eller nødvendig ut fra anleggets funksjon.

2.4.2 - Garantivedlikehold

Kommunen stiller vilkår om 3 års helårs vedlikeholdsdrift av hele anlegget i garantitiden (lekeutstyr, avfallsbeholdere, 
utemøbler, plasser, gangveier, vegetasjon, dekker osv.).

Norsk standard NS 3420 skal ligge til grunn for driften. 

Vedlikeholdsperioden/garantitiden regnes fra overtagelsesdato. 

I vedlikeholdsperioden skal årlig sikkerhetskontroll for lekeutstyr og renhold av utstyr også inngå. 

Vedlikeholdslogg skal oversendes kommunen hvert kvartal. 

Rapport fra sikkerhetskontroller skal vedlegges vedlikeholdsloggen.

Ved utskifting av planter i garantitiden, kan det kreves forlengelse av garantitiden for grøntanlegget for å sikre tilstrekke-
lig etableringsperiode for plantene.

Siste kontroll og utbedringer skal være utført senest 4 uker før overtagelse av kommunen.
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STAVANGER -  SANDNES -  SOLA -  RANDABERG -  T IME -  KLEPP -  E IGERSUND -  HÅ   
NORM FOR UTOMHUSANLEGG
     I SØR-ROGALAND

Generelt

Ved planlegging av drenerings- og overvannsløsninger, må en ta en overordnet vurdering av situasjonen.  Det er 

viktig å tenke kreative løsninger.  

Vurderinger på overordna nivå legges til grunn for planleggingen: 

- Hvor stort er nedslagsfeltet til overvannsløsningen? 

- Er det tydelige problemer med overvannet i dag?

- Lokal fordrøyning skal vurderes.

- Kan overvannshåndtering løses i åpne systemer?  

- Kan overvannsløsning løses ved hjelp av infiltrasjon i grunnen? 

- Hvor ledes overvannet ved ekstremnedbør (flomveier)?

- Infiltrasjon skal benyttes der massene er egnet. Dette krever grunnundersøkelser og en helhetlig   

 vurdering av anlegget med omkringliggende arealer.

Det skal ikke ledes vann fra offentlig areal inn på private arealer, eller fra private arealer til offentlige arealer. 

Før igangsetting av nytt overvanns – og dreneringsanlegg, må VA-verket kontaktes for tillatelse til å koble seg opp 

mot kommunalt ledningsnett.

- Maks areal pr sluk ved harde flater er 400 m2. 

- Vann kan ledes til fordrøyning i grøntområder der det er hensiktsmessig.

- Kummene skal være tømt for slam og grus ved overtakelse.

Overvannshåndtering med åpne løsninger 

Tradisjonelt har overvann i bebygde områder vært ledet bort i rør i bakken. Et alternativ til dette er å lede vannet 

i åpne systemer i dagen, som renner, kanaler og dammer og eller ved hjelp av infiltrasjon i grunnen. Et slikt valg 

må tas tidlig i prosessen og krever god samhandling mellom alle fag i et prosjekt. Det kan også være aktuelt å 

velge en kombinasjon av åpne og lukkede systemer. 

Overvannshåndtering i åpne systemer må tilpasses det enkelte prosjekt. ROS analyse utarbeides og følgende 

momenter må vurderes:

- Overvannshåndtering i åpne systemer skal gi et positivt og estetisk tilskudd til omgivelsene.

- Det er allikevel et krav at overvannsløsningen også skal fremstå som et positivt element i tørre   

 perioder.
- Renner skal ikke være til hinder for universell utforming av viktige ganglinjer. 

- Vannrennene skal være tilgjengelige for maskinelt vedlikeholdskjøretøy.

- På skoler og i boligområder bør en vurdere overvannsystemet som leke-element. I barnehager kan  

 takvann vurderes nyttet som lekeelement. Dette forutsetter egnet vannkvalitet.

- Dype renner som kan utgjøre fare i miljøet de er plassert må unngås.

- Det bør vurderes å legge vannrenner inntil eller integrert i gangveier slik at vedlikehold kan inngå   

 som en del av veivedlikeholdet. 

3.1  - OVERVANN OG 
DRENERING

Kapittel 3 - Tekniske ark
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- I dammer og eller fordrøyningsbasseng må faren for drukning vurderes. Bratte skråninger må ikke fore 

 komme uten nødvendig sikring. Skråninger 1:5 kan aksepteres uten gjerder (dette er avhengig   

  av at skråning i vann ikke er brattere).

Drensgrøft
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Drensledning

Standard drensledning for plasser og grøntarealer er 110 mm glatt korrugert ledning i plast. Det skal benyttes 

stive rør i 6 m rett lengde. 

Det skal benyttes drensledning med større dimensjon ved behov.

Ved sammenkobling av flere drensledninger kan det benyttes samledrens på 110mm 160 mm, eventuelt større 

dimensjon ved behov.

Tilkobling til kommunalt ledningsnett: se VA-normen.

Drenering av plenområder

På plener med intensiv bruk må dreneringsløsning vurderes i hvert enkelt tilfelle. Grunnforhold, jordens beskaf-
fenhet og terrengets fallforhold må tas med i en slik vurdering.

Eksempel på dreneringsløsning av et slikt område er Dyptgående drens 110 mm/160mm med avstand på 6-10 

m. I tillegg legges gruntliggende drens 110 mm drensledninger som legges rett under vekstjordlaget på ca. 40 cm 

dybde, og legges mellom dyptgående drens med 6-10 m avstand.

Sandfang

Det skal benyttes sandfang (DN1000) og hjelpesluk iht Vegnorm for Jæren. Det kan tillates avvik fra vegnorm ved 

å benytte mini DN650. 

Infiltrasjonssandfangkum nyttes der dette er mulig.

Rist i fast belegg skal være sykkelvennlig, dvs diagonalrist.

Kuppelrist godkjennes i grøntområder.

På alle sandfang og hjelpesluk skal det benyttes teleskopring. Sluk i grusdekke bør unngås.

Sandfang med slukrist skal ikke plasseres i nærheten av sandkasse/sandbasseng.

Sandfang plasseres slik at den kan tømmes med sugebil.

Belegg, settelag og bærelag

Grøft

500 mm eller tilpasses 
stedlige forhold

150 mm grøftesingel 
4-16 under drensrør

min. 400 mm

Traubunn skal alltid 
ha fall mot drens. 
Fallet skal være like 
overflateterreng, min 
1%

Drensrør

min. 110 mm

Prinsippsnitt
Rør omfylles med 4- 16 mm grøftesingel iht. kommunalteknisk vegnorm for Jæren.
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3.2 - DIMENSJONERING OG 
OPPBYGNING AV DEKKER
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3.3 - TURVEI

Generelt

- Turveien skal ligge med minimum 10 cm overhøyde i forhold til tilgrensende terreng.

- Det skal benyttes tilstrekkelig med stikkrenner under veien. Standard størrelse på stikkrenner Ø200.    

- Minimum fall på stikkrenner 1 %. Behov for stikkrenner og størrelsen på disse må dimensjoneres  ihht.   

 vannsig.
-  Stikkrenne skal ha en overdekning på ideelt 300 mm, minimum 200 mm 

-  Torv/ jord legges tilbake på veiskulder inntil slitelag/toppdekke. Det skal tilstrebes å bruke stedegen masse.

-  Der det er dårlig/ustabile masser, må denne skiftes ut med tilstrekkelig bærende masser, og/eller det kan   

 legges geonett/geotekstil under bærelaget/underlagsgrusen.

-  I skrånende terreng kan sidefall benyttes.

-  Ideelt skal turveien ha en maks stigning 1:20. Der det av andre hensyn er fornuftig å fravike dette pga   

 terreng og naturkvaliteter, skal stigningen normalt ikke være brattere enn 1:12, maks 1:10.

-  Der hvor helningen på turveien overstiger kravet til universell utforming på 1:20, er det ønskelig at tverrfallet  

 økes slik at vannet føres fortest mulig av turveien.

-  Det er viktig med god veigrøft.

- I urbane strøk kan type toppdekke avvikes.

Grøft

500 mm eller 
tilpasses sted-
lige forhold

Drensrør

m/ grøftesingel 
4-16 rundt rør

Veigrøft

min. 600 mm

Drenerende 
masse, f.eks 
pukk 16/32

min. 400 mm 3000 mm

2000 - 2500 mm

Øvre bærelag - 0/32 mm, 200 mm, på undergrunn av T1/T2 masse

Slitelag - grus FK 0/11 mm, 100 komprimert

Takfall 2-3%

Matjord

Prinsippsnitt
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Siktekurver idealmasser

Bærelag 0/32 FK Topplag 0/11 FK
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3.4 - SANDKASSE

Generelt

- Størrelse på sandlekeplass min 4m2, kvartalslekeplasser min 9m2.

- Annen kant enn vist på tegning rundt sandkasse kan godkjennes.

- Sandkassekanten skal ha en høydeforskjell opp eller ned på 35cm. Kanten kan ha funksjon som    

 sittekant/bakekant/sandavgrensing.

- Skarpe kanter og spisse hjørner skal ikke forekomme.

- Sandkasse skal ha kjørbar adkomst for å gi mulighet til utskifting av sand. 

Byggesand/
Sandkassesand 
400-600 mm

Fiberduk kl. 1

Drenerende pukk 
Traubunn skal 
ha 3% fall mot 
drensledning

48mm*148mm

48*198mm

Lekesand
48mm*98mm

Avstand mellom stolpene 
600-800 mm

I hjørnene må det settes inn 
ekstra stolper

Toppbordet skal skråskjæres 
i hjørnene

Toppbordet skal freses langs 
kantene

Alle materialer skal være 
miljøimpregnert

Prinsippsnitt masser og bassengkant
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LLFLATER

3.5 - BALLFLATER

Generelt

- Alle ballbaner skal ha trinnfri tilgjengelighet i minimum 0,9 m bredde

- Alle ballbaner skal ha sittemuligheter

- Alle ballbaner skal ha avgrensning med voll/ terreng / Gjerde

- Ballbaner skal ha tidsstyrt belysning.

- Ballbaner til fotball skal være minimum 20 x 40 + sikkerhetssone på 2 m. I sikkerhetssonene skal det ikke   

 være faste installasjoner.

- Ballfeltet skal normalt ha 4 m høyt ballgjerde bak målene. Eventuelt 2 m gjerde med 2 m ballfangernett på  

 toppen. Ved behov skal det etableres min 1,2 m høye gjerder på langsidene. Gjerdene som er under 2m   

 høye skal ha overligger. 

- Kunststoffdekker må skjermes for sykkel og biltrafikk og skal derfor ha gjerder på alle sider.

- Ballfelt skal utstyres med 2 stk ikke flyttbare fotballmål normalt 2x3m, må tilpasses banestørrelse. Målene   

 skal ha nett.

- Ballbinger skal ha kunstgress, asfalt eller annet fast dekke.
- Ballbane skal være tilgjengelig for driftskjøretøy ( liten lastebil).

Flerbruksgress m/ pad

40 mm 0.063-8 mm

100 mm 0.063-22 mm

Drenerende masse til frost-
fri dybde f.eks 20-120 mm

Prinsippsnitt oppbygning kunstgressbane
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Generelt

- Ingen emner må være mindre enn 1/3 del av steinens opprinnelige lengde.

- Fas minimum 10 mm. (Dette er et avvik fra Vegnorm for Jæren)

- Betongfuge skal være maksimum 25 mm eller utgå. Dersom betongfuge utgår, skal kantsteinen settes  

 knas,  gjelder kun kantstein i naturstein. 

- Vishøyde på overganger skal være på maks 2 cm.

- Visflate standard min 2cm – maks 13 cm.

Jordfuktig mørtel

Følgende krav gjelder for bruk av jordfuktig mørtel B20/B30

- Jordfuktig mørtel skal ikke oppholdes på byggeplassen lengre enn 4 timer.

- Blandinger tilsatt limstoff skal brukes innen 1 time etter blanding.

- Mørtel skal beskyttes mot rennende vann, frost og sol til herdingen er kommet godt i gang.

- Underlagsmørtel skal fuktes før utlegging av tørrmørtel.

- Mørtelen skal etterstrykes slik at den fremstår glatt, tett og jevn. Det skal ikke kunne samles vann på  

 mørtelen.

- For å hindre uttørking, skal mørtelen alltid tildekkes med plast.

- For å få god heft, slemmes alltid mørtelen og steinmaterialet slik at en legger “vått i vått”.

- Etter fugingen skal steinen være rengjort for alt søl fra mørtel og fugemasse.

- Monteringsarbeider med mørtel skal ikke foregå dersom det er fare for at temperaturen på bakken  

 kan komme under 0 punktet de nærmeste 48 timer etter legging. 

 

Fas minimum 10 mm

Jordfuktig mørtel B20/30
i 2/3 del av steinhøyde

Bærelag

Belegning

Bærelagsmasse

Prinsipp for setting av kantstein
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3.7 - BELEGG

Generelt

- Belegg skal legges med knas fuger. Med knas menes fuge på 2-5 mm alt etter type belegg. Det skal  

 alltid være en fuge på minimum 2 mm på belegg.

- Alle typer belegg hvor det kan forekomme trafikk skal belegget tåle et akseltrykk på minimum 10   

 tonn.
- I betong- og natursteinsbelegg skal det benyttes kvadratiske kumlokk. Lokkene må plasseres slik at de  

 passer i belegget.
- Alle belegg skal sikres fall mot sluk. (Det skal ikke ledes vann fra offentlig areal til private areal, eller fra  

 private areal til offentlige areal.) Det skal ikke være forekomme vannansamling i veibanen og på andre  

 flater. Det er entreprenør sitt ansvar å vurdere situasjonen fortløpende og iverksette tiltak dersom det  

 viser seg at de tekniske tegninger ikke ivaretar situasjonen tilstrekkelig. Et tiltak kan eksempelvis være  

 ekstra sluker, eller justert plassering av sluk.

- For arealer der det er høye krav til estetikken skal tverrfall ikke overstige 2 %. F.eks. natursteinsbelegg. 

- Kantavslutning med jordfuktig mørtel på skissen, er gjeldende når det ikke benyttes kantstein.

Fall
Fuge

Jordfuktig mørtel

min. 150 mm

Fundament. Beregnes iht trafikkbelast-
ning. Se dimensjoneringstabell.

Prinsippsnitt legging av belegg med avslutning mot terreng
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Tabell for belegg. Listen er ikke utfyllende, andre belegg tillates.

Belegg Tykkelse Settelag Fuge Fall
Storgatestein
råhugget

15 cm 5-10 cm, 0-4 el 0-8 mm 
fk

3-5 mm min 2%

Smågatestein
råhugget

10 cm 5-10 cm, 0-4 el 0-8 mm 
fk

3-5 mm min 2%

Skåret naturstein legges som betongstein
Betongstein 10 cm 3 cm, 0-4 mm fk 2-5 mm min 1,5%
Naturstein Må dimensjoneres etter trafikkbelastning
Skifer for 
gangareal

8-10 cm
3-5 cm for støpt 
dekke

Støpt betong eller 5 cm 
0-4 mm fk

Min. 15 mm Min 1,5%

Asfalt for 
gangveier, 
turveier, 
skolegårder og 
idrettsanlegg

Agb 8
4 cm

Min 2%

Asfalt for 
trafikkerte 
områder

Agb 11
6 cm

Min 2%

Grus 10 cm 0-11 mm fk Min 3 %
Grusarmert 
gress

10 cm 0-11 mm fk 50%
Matjord 50%

Stedsstøpt 
betongdekke

Må dimensjoneres etter trafikkbelastning.
Det må sikres friksjon på belegget. Stålglattet betong godkjennes ikke.
Isolasjon må vurderes.

Falldempende 
gummi

Ihht til leverandørens anvisning. Sertifikat for gummibelegget skal leveres 
sammen med fdv ved overtagelse. Det dimensjoneres alltid for 3 m fall for å ha 
størst mulig fleksibilitet i fremtiden. 

Falldempende 
singel /sand

Godkjent masse. Sertifikat for sanden skal leveres sammen med fdv ved 
overtagelse. Det skal alltid dimensjoneres for 3 m fall.

 
Krav til avvik i fugene skal defineres i beskrivelse. For øvrig gjelder NS 3420 for utførsel.
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Tabell for belegg. Listen er ikke utfyllende, andre belegg tillates.

Krav til avvik i fugene skal defineres i beskrivelse. For øvrig gjelder NS 3420 for utførsel.
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3.8 - KRAV TIL FUGESAND 
OG FUGING

Fuger og fuging av gatestein og natursteinsbelegg

- Valg av vanngjennomtrengelig fuge eller vanntett fuge må avgjøres i prosjekteringsfasen. 

- Der hvor det anvendes vanngjennomtrengelig masse i fundamentet (f.eks. drensasfalt) kan det be  

nyttes vanngjennomtrengelig fugemateriale. 

- Der hvor det nyttes tradisjonell oppbygning av fundamentet med finstoff, skal det anvendes fugesand  

 med høyt finstoffinnhold.

- I dekker med stor helning, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er riktig løsning.

Vanngjennomtrengelige fuge

- Dura-splitt 2-5 mm knust fjell

Fuger med vanntett fugemasse

- Fugemassens siktekurve bestemmes utfra hvor stor fugen skal være. F.eks. bør en fuge på 5 mm fuges  

 med masse bestående av 0 – 4 mm knust fjell med overveiende stort finstoffinnhold. 

Fuger og fuging av belegningsstein

- Fuging av betong / teglbelegg skal være mellom 2 og 4 mm. iht. Norsk standard 3420

- Det skal anvendes en fugemasse bestående av 0-2 mm. knust fjell, med et finstoffinnhold på 60 %  

 mellom 0-0,063 mm. 

Arbeidsprosess

- Fugemassen skal komprimeres med egnet komprimeringsutstyr og vannes ned i fugene til de er helt  

 fylte. Det må forventes at det skal fuges opp til flere ganger før fugene er fylte.

- Fugene skal være fylte ved overlevering.

Krav til etterfylling av fuger

- På alle arealer med fuger, skal det etterfuges i hele garantiperioden, minst en gang i året. Dette skal  

 inngå som en del av kontraktsforpliktelsene. På arealer som er bygget av eksterne aktører, skal dette  

 kreves av utbygger.

- Dokumentasjon på etterfuging skal sendes sammen med vedlikeholdslogg.
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3.9 - NATURSTEINSMURER

Generelt

- Murer skal byggemeldes i henhold til plan og bygningsloven, dersom det er påkrevd.

- Det stilles krav til detaljtegning. Tegning av murer skal vise høyde i teknisk plan.

- Murer over 2 m høyde bør terrasseres. Gjerde skal vurderes på murer jfr. TEK

Prinsipp forstøtningsmur i naturstein

Prinsipp tosidig mur i naturstein
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Fundamentering

- Murer skal fundamenteres til frostfri dybde. Fundamentet skal være 20 cm bredere på hver side av  

 muren og min 40 cm dypt.

- Det skal legges drens i bakkant av muren som kobles opp mot et allerede eksisterende overvannsystem. 

- I fundamentet brukes et 40 cm lag med 20- 120 mm. FK. De største steinene legges i bunnen av   

 steinmuren. 

Bakfyll

- Som bakfyll anvendes det T1 masse, på mindre murer kan det med fordel anvendes 20 – 120 pukk for  

 å låse steinene. Det skal vurderes seperasjonsduk kl. 2 mot eksisterende terreng. 

Legge- /monteringsmetode

- Steinstørrelsen vil variere avhengig av størrelse på mur. Det aksepteres kun 3 skift på en mur med en  

 høyde på 50 cm, 5 skift på mur med en høyde på 1 m.

- Vertikale fuger må ikke være gjennomgående. For murer i sprengstein må vertikale og horisontale  

 fuger skal være rette og beine. 

- Steinene legges på sin største flate, halvparten av steinene skal være bindere som legges på tvers av  

 muren slik at steinen får god kontakt med bakfyllet.  

- Det skal ikke forekomme løse steiner i muren, steiner skal ikke kunne tas ut med håndmakt.

- Steinene i murflaten skal ha en høyde som er minst 2/3 deler av steinens bredde.

- Skjeve steiner i visflaten aksepteres ikke. 

- Steinens overflate må ikke helle utover.

- Toppsteinene skal låse.
- Murens helningsvinkel skal være iht. vedlagte prinsipp.

- Murer som skal fuges, skal fuges med B30 jordfuktig mørtel (se generelt avsnitt om oppbevaring og  

 bruk av jordfuktig betong under avsnittet kantstein).

- Fugene skal vaskes med svamp og det skal ikke forekomme betongrester på steinene. 

Materiale

- Murstein og blokker skal tilfredsstille kravene i NS-EN 771-6

- Murmørtel skal tilfredsstille kravene i NS-EN 998-2 

- Mur av morenestein tillates i spesielle tilfeller. 
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3.10 - TRAPPER OG REKKVERK

Krav

- Følgende trappeformel skal benyttes: 2 opptrinn + 1 inntrinn = 62 -65 cm. Opptrinn skal ikke overstige  

 15 cm. 

- Trappen skal fundamenteres ned til frostfri dybde, minimum 60 cm. 

- Drensrør på laveste punkt. 

- Repos skal ideelt etableres etter 8 trinn.

- Det skal være min 1 % fall pr trinn. Alle trapper skal utføres med minimum 1 cm fas. 

- Behov for vange må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

- Det skal sikres sklisikkert underlag i trapp og repos.
- Trillerampe skal vurderes.

Rekkverk

- Det skal plasseres rekkverk i trapp. 
- Rekkverk skal ha to håndlister 70 og 90 cm over trapp. 

- Ensidig rekkverk kan godkjennes. Behovet for dobbeltsidig rekkverk må vurderes i prosjektet.

- Avstand mellom stolper skal være den samme.

- Stolper skal galvaniseres og evt pulverlakkeres. Rustfritt stål og støpejern kan også benyttes.

- Rekkverket utformes iht. universell utforming.

Andre typer trapper kan godkjennes. Toleransekrav iht NS 3420.

Prinsippsnitt natursteinstrapp
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Gjerder

- Gjerdet skal være minimum 1 m høyt og skal ikke kunne klatres i. 

- Barnehagegjerder skal være 1,2 m høye og skal ha overligger.

- Gjerder i forbindelse med ballfelt og andre ballaktivitetsfelt, må vurderes i hvert enkelt tilfelle når  

 det gjelder høyde og plassering. Ved bruk av flettverk i slike gjerder skal det nyttes maskestørrelse  

 40x40mm. 

- Det må tas hensyn til vindfang og støy ved bruk av ulike type gjerdematerialer og høyder.

- På lekeplasser skal gjerde benyttes mot veier og bratte områder. Dette kan også gjelde langs veier og  

 G/S –veier og friområder.

- Gjerdet skal ikke hindre sikt for bilistene. Dette gjelder bilisten sin frisikt inn til lekeplassens innganger  

 og den gående på veg ut.
- Flettverksgjerder skal ha topp og bunntråd. Behovet for overligger må vurderes.

Porter

- Barnehageporter skal være klatresikre, klemsikre og ha «barnehagelås» Porten skal kunne sikres ekstra  

 med kjetting og carabinkrok eller tilsvarende prinsipp.

Sluser/bilsperrer

- Bilsperrer (sluser) skal kunne åpnes slok at full kjørebredde for vedlikeholdsmaskiner oppnås.

- Bilsperrer skal kunne låses med hengelås.
- Bilsperrer skal være utstyrt med merking og refleks.

- Skal ha klemsikker lås.

Kapittel 3 - Tekniske ark
G
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ER

3.11 - GJERDER
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3.12 - AVFALLSBEHOLDERE

Generelt

- Det skal plasseres avfallsbeholdere på kvartalslekeplasser, bydelsparker, sentrale lekefelt og i bydelsparker. 

- Avfallsbeholderne skal i hovedsak plasseres i adkomstsoner hvor det er enkelt å komme til med    

 vedlikeholdskjøretøy. 

- Avfallsbeholder skal ikke plasseres i viktige siktsoner.

- Avfallsbeholder skal ha dør på siden. Produktet skal leveres med fast lokk/topp og skal ha en innvendig   

 bøtte med mulighet for bruk av pose.

- Avfallsbeholderne skal være solide og robuste. Farge avklares med kommunen.
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Generelt

- pH og næringsinnholdet i jordtype skal tilpasses de enkelte planteslag allerede ved valg av planter. 

- Vekstjordoverflaten skal ha naturlig fall mot tilstøtende arealer for å unngå vannansamlinger. 

- Vekstjord skal flukte med tilstøtende terreng i hele garantitiden. Entreprenøren er ansvarlig for   

 etterfylling av vekstjord i garantitiden.

- Traubunn reguleres slik at overflate på vekstjord har et avvik på maks +/- 3 cm. 

- Det skal alltid leveres dokumentasjon på vekstjorda ved overtagelse. Dokumentasjon skal vise   

 siktekurve, næringsinnhold, humusinnhold og pH.

- Vekstjord som leveres på anlegget skal være fri for rotutgress.

- Krav til vekstjord som er oppgitt i %, er oppgitt i vektprosent.

Avtaking av eksisterende vekstjord

Kjøring på eksisterende terreng ved avtaking av vekstjord skal sentreres slik at skadene begrenses til et minimalt 

område. 
For vekstjord som skal gjenbrukes, kan avtaking skje hele året, dersom leire og silt-innholdet er under 10 %. Der-
som leire og silt-innholdet er over 10 % skal avtaking skje i lett barfrost eller når jordens vanninnhold er lavt. 

Deponering av vekstjord

Vekstjorden må ikke utsettes for forhold som kan medføre vedvarende eller dårligere kvalitet, herunder ødelagt 

struktur og anaerobe forhold som fremmer dannelse av giftstoffer for jordens mikrobielle omsetning og fremtidig 

plantevekst. Dette vil si at vekstjorden ikke skal lagres i ranker som er mer enn 2 m høye og eller lagres med stort 

vanninnhold.

Krav til løsing av undergrunnen

For å oppnå best mulig vanngjennomtrengelighet skal undergrunnsjorden løsnes før utlegging av vekstjord.

Utlegging av vekstjord

Jord må ikke bearbeides hvis det er risiko for store skader på jordstrukturen. Bearbeiding og utlegging av vekst-
jorden skal skje når jorden er tørr og smuldrende. Vekstjorden skal bevare sin porøsitet under utlegging. Planer-
ing ved bruk av skuffen på gravemaskinen tillates ikke.

 
Plantehull for trær og busker

Plantehullets størrelse skal være stort nok slik at røtter kan fordeles fritt i plantehullet uten at røttene bøyes. På 

barrotsplanter skal røttene fordeles i alle retninger, vannrett og vertikalt bort fra plantens rothals. Organisk mate-
riale skal ikke ligge dypere enn 60 cm for å unngå anaerobe forhold. 

Plantehullets sider og bunn løsnes effektiv så fremtidig rotvekst ikke hindres.  Plantehullet skal være veldrenert. 

Som tommelfingerregel bør 10 l. vann kunne sive vekk fra et plantehull på maks to timer.

3.13 - VEKSTJORD
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Jordtype: Lag-tykkelse: Humus- 
innhold: 

Finstoff-
innhold: 

Beskrivelse: 

Undergrunnsjord: 
 

40 cm  
- 

0-0,063 skal 
ikke overstige 
8 % 

Det benyttes morenemasse. 
Morenemassen/ samsmasse 
skal ikke inneholde humus. 
 

Vekstjordlag for 
trær: 
 

40-60 cm 6-8 % 
 

0-0,063 skal 
ikke overstige 
12 % 

Jordvolum må tilpasses det 
enkelte treslag, minimum 5 
m2, det ideelle jordvolumet 
må tilpasses det enkle treslag. 
Se vedleggs oversikt over 
treslag. 
 

Vekstjordlag for 
busker: 
 

40 - 50 cm 5-8 % 0-0,063 skal 
ikke overstige 
12 % 

 

Vekstjordlag for 
stauder: 
 

40-50 cm 6 – 12 % 0-0,063 skal 
ikke overstige 
12 % 

Vekstjord til stauder skal ikke 
inneholde rotugras. 
 

Vekstjordlag for 
plen: 
 

30 cm 2-5 % 0-0,063 skal 
ikke overstige 
6 % 

 

Vekstjordlag for 
grasbakke: 
 

8 cm 1-3 % 0-0,063 skal 
ikke overstige 
6 % 
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Fresing / harving

Før i såing av gras eller planting av planter, skal all vekstjord harves eller freses.  

Vekstjordlag

Ferdig gjødslet og kalket vekstjord skal oppnå en pH-verdi som gir optimale vekstforhold for de aktuelle vekstene.

Vekstjordlag for trær, busker og stauder skal deles inn i vekstjordlag og undergrunnsjord. Overgangen mellom 

disse to lagene skal blandes forsiktig. 

Ugressbekjempelse

Det kreves 10 cm furubark eller tilsvarende ugressbehandling for alle plantefelt med unntak av stauder. 

- Under solitærtrær i plen skal det legges ugresshemmende dekke min. 1 m i diameter. 

- I skråninger brattere enn 1:2 er bark uegnet til dekke.

- Alternativt kan bunndekkende plantefelt eller grus/singel benyttes.
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Beskyttelse av trær under anlegg

- Trær som står nær anlegg og er i fare for å bli skadet under anlegg, skal beskyttes med byggegjerder. 

- Treet med rotsone skal beskyttes. Som en tommelfingerregel er treets rotsone sammenfallende med  

 treets dryppsone. Altså like bred som treets krone. 

- Det skal ikke kjøres innenfor treets rotsone. Greiner og bark skal også beskyttes under anlegget.

Beskjæring av røtter

- Dersom det må graves i treets rotsone, skal røtter skjæres, ikke graves opp.

- Snittet skal være 90 grader og ha en ren flate. 

- Kapping av røtter som har en diameter på over 30 mm i en avstand fra trestammen på under 3 m, skal  

 unngås.
- Røtter med en diameter på over 50 mm kan i enkelttilfeller kappes dersom avstanden fra trestammen  

 er over 3 m. 

Ved eventuell kapping av røtter er det viktig med gode vekstforutsetninger i fremtiden slik at etablering av nye 

røtter blir god.

Like viktig som å unngå kutting av røtter, er det ikke å skade barken på røttene. 

Behandling av frilagte røtter

- Frilagte røtter skal dekkes med f.eks. kokosmatter slik at en unngår uttørking.

- Eventuell vanning av rotsonen skal gjennomføres.

Det skal utarbeides TILTAKSPLAN for behandling av eks. trær

- Kommunens spesialister på vegetasjon skal kontaktes, og de vil være med å følge opp arbeidene der  

 dette er behov.

Litteratur:

Oslo kommune Bymiljøetaten: «Arbeid nær trær»

3.14 - BEHANDLING AV EKSISTERENDE 
TRÆR UNDER ANLEGG
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3.15 - PLANTING AV TRÆR VED 
VEI OG PÅ PLASSER

Jordvolum
Tallrike undersøkelser har vist, at treets tilvekst, vitalitet og stabilitet henger

sammen med det jordareal, deres røtter har tilgang til. I Tyskland anbefales

f.eks., at gatetrær skal ha adgang til et jordvolumen på 12-16 m2 overflateareal

og en dybde på minimum 0,8 m. (Evaluering af træplantningsmetoderi Københavns Kommune- Oliver Bühler, Palle 

Kristoffersen og Søren Ugilt Larsen, Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 27-2006)

Valg av tre må tilpasses stedet det skal plantes på. Generelt ønsker en å oppnå så mye jord som mulig. Tradisjonelle 

plantekummer på 1 m3 er gir for lite jordvolum og godkjennes ikke. Det må tas hensyn til plassen treet skal stå på og 

jordvolumet i valg av treslag. 

Som en tommelfingerregel kan følgende krav stilles til treets rotvolum: 

Små og mellomstore trær:6-8 m2. 

F.eks. Pyrus communis, Malus, Carpinus betulus og betulus osv. 

Store trær: 12-15 m2.

F.eks. Tilia cordata, Fagus sylvatica, Quercus robur, Acer platanoides osv. 

Valg av løsning kan skje gjennom fire ulike prinsipp:

1. Tradisjonell planting 
 - En treplanting etablert i tradisjonelt hull kan dekke mange forskjellige

  situasjoner. Det kan f.eks. være trær som står i en rabatt. 

 - Treet blir plantet i vekstjord. Krav til vekstjord for trær er angitt under tema vekstjord.

2. Superplantekasse
 - Superplantekasser ligner tradisjonell planting av trær. 

 - Det overordnede målet er å forsyne røttene med størst mulige vekstsone ved å kombinere   

  dypjordutskiftning og jordløsning med et stort overflateareal.

 - Superplantekasse kan f.eks. være en rundkjøring eller en plantekasse satt sammen av flere   

  tradisjonelle plantekasser.

 - Hullet graves opp til en dybde på 1,15 m. Det foretas jordløsning på bunden av hullet. 

 - Det fylles 40 cm morenemasse og drenerende masse i bunn, og 60 cm vekstjordlag.

3. Rotvennlig bærelag
 - Rotvennlig bærelag er arealer der vi kan fylle vekstjord inn i bærelagsmassen under faste   

  belegninger. 
 - Løsningen kan brukes på arealer med liten trafikkbelastning som fortau og mindre torg og plasser. 

 - Løsningen må som oftest spesialprosjekteres for området.

4. Armert jordoppbygning
 - Oppbygging av arealet med cellesystem f.eks. bygget i plast.

 - Systemet skal tilpasses type vegetasjon og vektbelastningen arealet vil bli utsatt for.

 - Oppbyggingen skal skje iht. leverandørens veiledning

Det finnes også andre måter å løse dette på. Løsning må ofte tilpasses den situasjonen en er i.
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Hovedprinsippet for oppbygning

- 60 cm matjord rundt trestamme. Som en tommelfingerregel skal arealet rundt trestammen være 1/3  

 større enn rotklumpen. 

- 40 cm undergrunnsjord i hele plantefeltet.

- Under belegningen legges det 10 cm utluftningslag: singel f.eks. 16-22 mm uten finstoffer.

- Bærelaget består av 64/ 150 mm. Steinen legges lagvis og vekstjord vaskes eller kostes lagvis ned i  

 bærelaget.  80 % av hulrommene i bærelaget skal være fylt med vekstjord.

Lufting og vanning

- Det skal legges inn rør for vanning og lufting av treet.

Størrelse på treet

- Et gatetre skal leveres med stammeomkrets på minimum so 18-20 cm. 

Oppbinding

- I gater og på plasser der det er påkjøringsfare, skal treet leveres med varig stammevern. 

- På andre steder kan midlertidig oppbinding eller jordanker benyttes. 

- Treet skal normalt bindes opp med mykt material Det benyttes 3 stk. trestokker som føres ned i   

 bakken. Trestokkene skal normalt være på 1/3 av trehøyden. Trestokkene skal ikke slas ned i   

 rotklumpen.

Tiltak mot rådyr

- Sikring kan skje ved at det settes på 2 ekstra bånd rundt stolpene, slik at rådyrbukken ikke når inn og  

 kan skarpe (feie) geviret på stammen.

- Alternativt kan det settes opp en nettinghylse eller spiral rundt stammen.

Kapittel 3 - Tekniske ark
PLA

N
TIN

G
 AV

 TRÆ
R V

ED
 V

EI O
G

 PÅ
 PLA

SSER

Side 62 av 252



K
ap

ittel 3 - Tekn
isk n

o
rm

42

Ka
pi

tt
el

 3
 -

 T
ek

ni
sk

e 
ar

k
PL

A
N

TI
N

G
 A

V
 T

RÆ
R 

PÅ
 V

EI
 O

G
 P

LA
SS

ER

Prinsippsnitt planting av tre med armert jordoppbygning (prinsipp 4)

Prinsippsnitt planting av tre med rotvennlig bærelag (prinsipp 3)
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Kapittel 3 - Tekniske ark
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3.16 - BESKYTTELSESGJERDE 
RUNDT PLANTEFELT

Generelt

Plantefelt som kan bli utsatt for tråkk i etableringsfasen, skal beskyttes med midlertidig eller permanent gjerde.

Midlertidig beskyttelsesgjerde skal være min 70 cm høyt, og være utført iht. prinsipp på tegning. Midlertidig gjerde kan 

utføres i ubehandla trematerialer.

Eksempel på midlertidig plantegjerde
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Generelt

- Trær skal bindes opp for å sikre god etablering.

- Type oppbinding skal tilpasses treslaget. Det skal nyttes oppbinding med tre stk., stolper med   

 oppramming i toppen, eller bardunering.

3.17 - OPPBINDING AV 
STAMMETRÆR

Eksempel på oppbinding med 3 stolper
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Generelt

Offentlige arealer som blir liggende over betongkonstruksjoner skal dimensjoneres for å tåle belastningene av 

vedlikeholdskjøretøy.

I overgangen mellom dekket og løsmasser skal det etableres avlastningsplater som hindrer at massene setter seg 

ulikt. Dette gjelder alle steder der det ikke er vegetasjonsarealer.

Min 10cm over drenslaget skal det legges ut varslingsduk. Dette for å hindre at membranen skades om det i 

fremtiden skal graves i området.

Byggdetaljblad 525.306 viser mange eksempler på oppbygging av vegetasjonsarealer på betongdekker.

3.18 - UTOMHUSAREALER PÅ 
BETONGDEKKE

Kapittel 3 - Tekniske ark
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- FDV skal inneholde vedlikeholdsveiledning på de deler av anlegget som avviker fra normen eller krever  

 annet eller hyppigere vedlikehold (f.eks. fontener, avvik på dybde i sandfang, spesialutstyr osv.).

- Det skal gis informasjon om utførte anleggsarbeider på skjema fra kommunen til bruk i kommunens  

 anleggsregister. Skjema fylles ut med arealer og utstyr. 

- Produktark, navn på leverandør og produsent skal inngå i FDV dokumentasjon. 

- Jordanalyse og siktekurve på vekstjorda.

- For lekeplassutstyr og fallunderlag skal det levers sikkerhetssertifikat. 

- Det skal utarbeides komplett FDV for leverte varer og ytelser, herunder dokumentasjon av VA-anlegg  

 ihht kommunal norm/krav med kumskisser, foto, koordinatbestemmelser m.m.

- Det skal foretas innmålinger underveis av arbeider som ikke kan kontrolleres etter at anlegget er ferdig,  

 så som rørtraseer, ledninger o.l.

- Det skal foretas nødvendige innmålinger som grunnlag for «Som bygget» tegninger, Innmålinger   

 overleveres byggherre/ rådgiver. Innmålinger foretas med GPS og leveres i digital format som SOSI- fil for  

 kommunale arealer.

- FDV dokumentasjon skal leveres i et samlet dokument i perm eller som digital fil.

- FDV dokumentasjon skal overleveres kommunen for gjennomgang og godkjenning før forhåndsbefaring.  

 Kommunen overtar ikke anlegg uten godkjent FDV dokumentasjon.

3.19 FDV - DRIFT OG VEDLIKEHOLDS-
DOKUMENTASJON
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Kapittel 4
Vedlegg

Dette kapittel inneholder unntak og/eller tillegg til normen som er spesielt 
gjeldende for den angitte kommunen.
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Kapittel 4 - Vedlegg
4.1 STAVA
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Stavanger rekkverk

Stavanger har fra gammelt av hatt sitt eget rekkverk i trapp. Rekkverket er utført i støpejern og er sortlakkert RAL 

9005. Håndlisten skal utføres i massivt jern (støpejern). 

Det finnes i dag mange kopier av dette rekkverket. Disse godkjennes ikke. 
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Kapittel 4 - Vedlegg
4.3 SO

LA

Side 72 av 252



NORM FOR UTOMHUSANLEGG
     I SØR-ROGALAND

STAVANGER -  SANDNES -  SOLA -  RANDABERG -  T IME -  KLEPP -  E IGERSUND -  HÅ   
Ka

pi
tt

el
 4

 -
 V

ed
le

gg
4.

4 
RA

N
D

A
BE

RG

Side 73 av 252



STAVANGER -  SANDNES -  SOLA -  RANDABERG -  T IME -  KLEPP -  E IGERSUND -  HÅ   
NORM FOR UTOMHUSANLEGG
     I SØR-ROGALAND

Kapittel 4 - Vedlegg
4.5 TIM

E
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Revisjonsspor:

V 1.0 - Endelig versjon datert 05.01.15. 

Kreditering for bilder/illustrasjoner brukt i norm:

Forside: “Mosvannet” Torgeir Esig Sørensen, Stavanger kommune

Side 4:  “Sandvedparken” Sandnes kommune

Side 8: “Lekeplass - Kong Haralds gate”Park og vei, Stavanger kommune

Side 10:  “Storhaug skole” Torgeir Esig Sørensen, Stavanger kommune

Side 12:  “Godalen” Torgeir Esig Sørensen, Stavanger kommune

Side 14: “Ramsvig” Torgeir Esig Sørensen, Stavanger kommune

Side 15: “Sansehagen ved Kleppeheimen, institusjon for eldre” Anne Reidun Garpestad, Time kommune

Side 16: “Studietur i Malmø”  Stavanger kommune 

Side 20: “Ved konserthuset” Torgeir Esig Sørensen, Stavanger kommune

Vedlegg Stavanger kommune: “Ved konserthuset” Torgeir Esig Sørensen, Stavanger kommune

Denne layout er basert på layout lisensiert av Adobe Systems Incorporated. Lisensavtalen kan leses på følgende adresse:  
http://indesignsecrets.com/docs/AdobeTemplatesExhibitB.pdf 
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Fra: Åshild Slettebø 
Sendt: 8. januar 2015 13:14 
Til: Mats Nergård 
Emne: SV: Lekeplasser i Eigersund kommune, Norm for utomhusanlegg i 

sør-rogaland 
 
Hei. 
Noen kommentarer vedr Lekeplasser i Eigersund kommune, Norm for utomhusanlegg i sør-rogaland. 
 
Kapittel 2:  
I punkt 2.1  er nevnt naturlige elementer som trær, steiner osv. bør tas vare på. Det er bra. Der også 
sagt noe om det biologiske mangfoldet. Dersom der finnes giftige  planter i dette mangfoldet, bør barns 
sikkerhet selvfølgelig gå foran behovet for å bevare mangfoldet. Ved nyplanting ser jeg at dette er 
ivaretatt i punkt 2.3.11, s.16. 
 
Når jeg ellers ser på hva som skjer med lekeareal som kommunen til nå har overtatt er det frustrerende 
for barn og unge. Jeg håper at kravene som stilles til utbyggere i punkt 2.4 også vil gjelde for vider 
oppfølging når kommunen har overtatt. 
 
 
Kapittel 3. 
Dette kapittelet fremstår som svært teknisk for meg og jeg har ingen forutsetning for å kommentere 
kravene som her stilles. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Åshild Stornes Slettebø,  
helsesøster. 
BR-representant . 
 
Sentrum Helsestasjon 
Mobiltelefon: 92459771 - resepsjon: 51468150 
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler. 
 
 
Fra: Mats Nergård  

Sendt: 7. januar 2015 10:41 
Til: Åshild Slettebø 

Kopi: Jone Omdal; Dag Kjetil Tonheim 

Emne: Lekeplasser i Eigersund kommune, Norm for utomhusanlegg i sør-rogaland 

 
Hei, 
Viser til møtet vi hadde hos oss i midten av desember 2014 angående Eigersund kommunes deltakelse i 
normarbeid for utomhusanlegg i sør-rogaland. 
Kan du gi en høringsuttale på dette dokumentet?  
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Jeg har skrivefrist til 27 januar for møtene i hhv. felles brukerutvalg og planteknisk utvalg, og må ha en 
uttalelse innen da. 
 
Legger med siste utkast av normen. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Mats Nergård, prosjektleder vei- og utemiljøprosjekter 
Stab, Teknisk avdeling 

Direkte telefon: 51 46 82 73 - mobiltelefon: 402 44 334 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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  Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  21.01.2015 
Arkiv: :FA‐Q10, FA‐Q80 
Arkivsaksnr.: 
15/127 
Journalpostløpenr.: 
15/2102 

Avdeling:
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E‐post: 

Teknisk avdeling
Teknisk stab 
Mats Nergård 
Prosjektleder ‐ vei og utemiljøprosjekter 
51 46 82 73 
mats.nergaard@eigersund.kommune.no 

       

 
 

Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

005/15  Felles brukerutvalg  04.02.2015 

  Planteknisk utvalg  10.02.2015 
 
 
 

 
 

Ny kryssutforming ‐ Strandgaten/Johan Feyers gate 
   
 

Sammendrag: 
I forbindelse med opparbeidelse av krysset Strandgaten/Johan Feyers gate i 2015, som følge av 
nødvendige oppgraderinger av VA‐anleggene i gaten, er det utarbeidet forslag til utforming av 
krysset. 
 
Det ble varslet om oppstart av anleggsarbeider tidlig i 2014, der planer ble sendt på høring til 
sentrumsforeningen. Enkelte næringsdrivende kom med innspill til planen. 
Siden gatebruksplanen først ble vedtatt, har det ifølge næringsdrivende i Strandgaten, vært store 
endringer i varetransportmønsteret, som følge av større biler og flere nye forretninger. Det har og 
kommet inn en ny aktør i kryssområdet som grenser til planområdet, Posten har lagt ned sin drift 
(som innebar store lastebiler flere ganger i uken). 
Det er spilt inn krav om tilgang med stort vogntog (lastebil med stor henger), på deler av området.  
 
Teknisk plan for kryssområdet ble behandlet og vedtatt politisk i 2007  (sak 07/3253, JID 07/38048) 
sammen med Strandgt frem til politistasjonen. Det har blitt detaljert videre på planen, uten at dette 
har gitt avvik fra vedtatt plan.  Detaljering i plan følger den langsiktige planleggingen av materialvalg 
for sentrum (steintype, belegg og lignende). 
 
Vedlagt denne sak følger 2 løsningsforslag. Forslag A er det opprinnelige forslaget, slik det er vedtatt i 
2007 (men med små endringer med tanke på trafikksikkerhet og materialbruk). Forslag B er et 
bearbeidet forslag, der parkeringsplassene foran postbygget er fjernet til fordel for parkering for 
vareleveranse/buss. 
 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. 
Felles brukerutvalg gir uttalelse i saken. 
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Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2015: 
 

1. Forslag A gjennomføres med endringer i forhold til vedtak i 2007. 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
11.12.2007 Miljøutvalget 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 
”Mindre vesentlig reguleringsendring for Strandgaten datert 08.08.07 vedtas med 
følgende endringer: 
1. Alternativ 2 med parkeringsplass ved Kalles konditori for utforming av krysset 
Johan Feyersgate/Strandgaten velges. 
2. Frisiktlinje justeres slik at den ikke kommer i konflikt med parkeringsplassen. 
3. Parkeringsplassen utformes slik at det fremkommer et klart skille mellom 
parkeringsplassen og kjørebane ved bruk av skråstilt kantstein og belegg som 
skiller seg fra kjørebanen. 
4. Parkeringsplassen skiltes for kortidsparkering for 1 bil og kun i foretningenes 
åpningstid. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 28‐1, 2. ledd” 
VOTERING: 
Gyas forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-215/07 Vedtak: 
Mindre vesentlig reguleringsendring for Strandgaten datert 08.08.07 vedtas med 
følgende endringer: 
1. Alternativ 2 med parkeringsplass ved Kalles konditori for utforming av krysset 
Johan Feyersgate/Strandgaten velges. 
2. Frisiktlinje justeres slik at den ikke kommer i konflikt med parkeringsplassen. 
3. Parkeringsplassen utformes slik at det fremkommer et klart skille mellom 
parkeringsplassen og kjørebane ved bruk av skråstilt kantstein og belegg som 
skiller seg fra kjørebanen. 
4. Parkeringsplassen skiltes for kortidsparkering for 1 bil og kun i foretningenes 
åpningstid. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-1, 2. ledd 
 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Ytterligere forklaring til planforslagene: 
Forslag A: Her er det lagt opp til en oppstramming av kjøremønsteret i forhold til dagens situasjon. 
Det er i dag 1 stk parkeringsplass foran Kalles Konditori. Den nye planen ivaretar denne plassen. I 
tillegg legges det opp til 1 ny parkeringsplass langs Grand Hotells fasade. Foran bygget som tidligere 
huset Posten, var det tidligere 3 plasser. Her er det lagt opp til 2 plasser (da det ikke er mulig å få 
plass til 3 med tanke på avstand til gangfelt og svingkurvatur rundt bygget). Alt i alt vil det være 
samme antall korttidsplasser som ved dagens situasjon. 
I dag er det 3 trær plassert langs fortau foran posten. Planforslag tillater planting av 3 nye trær lenger 
fra byggets fasade, slik at trærne ikke kommer i konflikt med bygget i fremtiden. 
Nytt kjøremønster er tilrettelagt for svingkurvatur for buss og lastebil. Det skal også være mulig å 
komme inn med større lastebiler/vogntog mellom kirken og Seglem. Det er lagt inn sykkelparkering i 
møbleringssonen mellom gangfelt og parkeringslomme. 
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Denne løsning, tilnærmet identisk som den fra 2008 er godkjent uten merknader av 
funksjonshemmedes råd, seniorrådet og politiet. Reguleringsplan 2.1 for sentrum inneholder også 
deler av denne gatebruksplan slik den foreligger. 

 
Reguleringsplan 2.1 for sentrum. Utforming iht Forslag A ivaretar gjeldende regulering. 
 
Forslag B: Oppstramming av kjøremønster slik som forslag A. Parkeringsplass foran Kalles Konditori er 
litt justert for å følge ny linjeføring i kryss. Parkeringsplasser foran Posten faller bort til fordel for 
dedikert plass for vareleveranser/turistbusser. Plassen er stor nok for en stor lastebil (uten henger). 
Det vil med dette være mulig å foreta vareleveranser til næringsdrivende i krysset, uten at det 
parkeres i kjørebanen. Bakdelen med å fjerne parkeringsplassene er at handlende har færre plasser å 
parkere på. Det å både tillate at varetransport og bilparkering foretas på samme plass, vil de fleste 
tilfeller føre til at det ved varelevering vil være personbiler som okkuperer plassen, noe som igjen 
resulterer i at varelevering blir foretatt i kjørebanen. Trær i plan går ut til fordel for parkering for 
vareleveranse. 
Sykkelparkering er også fjernet fra planene, da det ifølge innspill ikke er behov for sykkelparkering i 
denne del av sentrum. 
 
Begge planforslag legger opp til bruk av naturstein i sonene mellom gangareal, bygg og veibane. 
Selve gangarealet er foreslått utført i asfalt, slik at uttrykket bli likt som for fortauet i Bøckmannsgate, 
noe som vil gi besparelser for kommunen ift investering og drift. Vedlagt følger kostnadsoverslag for 
forslag A og B.  
 
Ideelt sett burde det ikke tillates vareleveranser med store lastebiler, da dette krever mye areal i 
byrommet og som i tillegg byr på trafikale problemer. Ved å etablere en omfordelingssentral i 
tilknytning til sentrumsbedriftene, vil hver få varer tilkjørt med mindre kjøretøy som er bedre 
tilpasset gatebredder i sentrum. Dette ville ha vært den ideele løsningen, men som er for omfattende 
å få på plass nå. 
 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
Det er svært uheldig å fjerne gatetrær og møblering fra planen, da disse element bidrar til en 
oppmykning og forskjønning av bybildet, i tillegg til å ha svært viktige funksjoner. 
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Det å måtte tilrettelegge for blant annet store vogntog, vil være uheldig, da disse kjøretøys krav til 
svingradius, beslaglegger store deler av krysset, noe som knapt er gjennomførbart med verken 
løsningsforslag A eller B. I en såpass intim og tett by som Egersund vil det være uheldige 
konsekvenser av å tilrettelegge for tungtransport til enhver krik eller krok av byen. Ideelt sett burde 
vareleveranser bli foretatt med mindre kjøretøy.  
Saken har tidligere vært gjennom flere høringsrunder, og alle parter har fått sagt sitt. Gjennom 
forslag B, har en forsøkt å innbake nye innspill, men ser at dette kan gå på bekostning av bytrær, 
møblering og ikke minst korttidsparkering. Det er også sannsynlig at lommen for vareleveranser vil bli 
brukt til bilparkering, som igjen gjør at den mister sin tiltenkte funksjon. 
 
 
Universell utforming: 
Tekniske løsninger må innfri krav til universell utforming i Plan ‐ og bygningsloven/TEK 10.  
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
 
 
 

Driftsmessige forhold  Inneværende 
år 

Neste år  År 3 

   

Sum       

 

Investeringsmessige forhold  Inneværende 
år 

Neste år  År 3 

Prosjekt 1700, utbygging  3.500.000  

Sum       

 
~ o ~ 

 
  
 
 

Alternative løsninger: 
- Løsningsforslag B vedtas 

eller 
- Krysset prosjekteres helt på ny.  

 
~ o ~ 

 
  

 
Dokumenter ‐ vedlagt saken: 

Dok.nr  Tittel på vedlegg 

379638  Kostnadsoverslag A 

379639  Kostnadsoverslag B 

379640  Løsningsforslag A ‐ med trær og bilparkering 

379641  Løsningsforslag B ‐ med buss og vareparkering uten trær 
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Parter i saken: 
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Strandgate etappe 2 - Kostnadsoverslag
DIVERSE Antall Pris stk Pris tot
Fjerning av asfalt, nedsjakting til trau, avretting m.m. 1200 400,00 480000,00
Trafikkhåndtering, skilter og lignende, i byggefase 1 100000,00 100000,00

580000,00

PLANTELISTE                                                             Antall Pris stk Pris tot

TRÆR NS 4XXX
Quercus robur `Fastigiata`Søyle-eik CO16 3 5000 15000,00

15000,00

UTSTYR (BENKER O.L) Antall Pris stk Pris tot
Stammevern/med oppbinding av trær 3 6500,00 19500,00
Plantekum-rist 3 5000,00 15000,00

Sykkelstativ, vestre vroom 6 3000,00 18000,00
Fundament belysning veimast 8 2000,00 16000,00

Belysningsmaster 8m m/armatur 3 24000,00 72000,00
Belysningsmaster med dobbel armatur 4 30000,00 120000,00

260500,00

MATERIAL over bakken Mengde Pris Pris tot
Smågatesteinskant, granitt, 110x90x90mm,  (lm) 145 450,00 65250,00
Storgatestein, granitt (lm) 175 550,00 96250,00
Kantstein granitt (lm) 240 750,00 180000,00

700,00 0,00
Brosteinsbelegg, forbandt (m2) 210 1500,00 315000,00
Asfalt (m2) 774 180,00 139320,00
Varselsindikator, granitt (stk) 200 221,00 44200,00

0,00
0,00
0,00

840020,00

MATERIAL under bakken Mengde Pris Pris tot
Øvre bærelag, ca 20 cm, (m³) 0/32 240 280,00 67200,00
Nedre bærelag, ca 50 cm, (m³) 20/120 600 280,00 168000,00
Vekstjord til plantekasser og skjelettjord, (m³) 40 300,00 12000,00
Avrettningsmasse/settemasse, ca 10 cm tykt (m³) 30 320,00 9600,00

0,00
0,00
0,00

Plantekummer 3 8000,00 24000,00
Rotbarriære 50 350,00 17500,00
Fiberduk 1000 15,00 15000,00

298300,00

SKJØTSEL (trær 1 år) 20000,00

RIGG OG DRIFT (10%) 201382,00
PRIS 2215202,00
MVA (25%) 553800,50
PRIS INKL MVA 2769002,50
UFORUTSETT (ca 10%) 276900,25
PROSJEKTERING (ca 12,1%) 335049,30
ADMINISTRAJON (ca 4,6%) 127374,115

TOTALPRIS inkl mva 3508326,17
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Strandgate etappe med avlastingslomme - Kostnadsoverslag
DIVERSE Antall Pris stk Pris tot
Fjerning av asfalt, nedsjakting til trau, avretting m.m. 1200 400,00 480000,00
Trafikkhåndtering, skilter og lignende, i byggefase 1 100000,00 100000,00

580000,00

PLANTELISTE                                                             Antall Pris stk Pris tot

TRÆR NS 4XXX
0,00
0,00
0,00

0,00

UTSTYR (BENKER O.L) Antall Pris stk Pris tot
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fundament belysning veimast 8 2000,00 16000,00
12000,00 0,00

Belysningsmaster 8m m/armatur 3 24000,00 72000,00
Belysningsmaster med dobbel armatur 4 30000,00 120000,00

208000,00

MATERIAL over bakken Mengde Pris Pris tot
Smågatesteinskant, granitt, 110x90x90mm,  (lm) 145 450,00 65250,00
Storgatestein, granitt (lm) 175 550,00 96250,00
Kantstein granitt (lm) 240 750,00 180000,00

700,00 0,00
Brosteinsbelegg, forbandt (m2) 190 1500,00 285000,00
Asfalt (m2) 774 180,00 139320,00
Varselsindikator, granitt (stk) 200 221,00 44200,00

0,00
0,00
0,00

810020,00

MATERIAL under bakken Mengde Pris Pris tot
Øvre bærelag, ca 20 cm, (m³) 0/32 240 280,00 67200,00
Nedre bærelag, ca 50 cm, (m³) 20/120 600 280,00 168000,00

0,00
Avrettningsmasse/settemasse, ca 10 cm tykt (m³) 30 320,00 9600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fiberduk 1000 15,00 15000,00
244800,00

TERRENGBEHANDLING Mengde Pris Pris tot
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

RIGG OG DRIFT (10%) 184282,00
PRIS 2027102,00
MVA (25%) 506775,50
PRIS INKL MVA 2533877,50
UFORUTSETT (ca 10%) 253387,75
PROSJEKTERING (ca 12,1%) 306599,18
ADMINISTRAJON (ca 4,6%) 116558,365

TOTALPRIS inkl mva 3210422,79
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Dato:  22.01.2015 
Arkiv: :FE‐033 
Arkivsaksnr.: 
15/83 
Journalpostløpenr.: 
15/1473 

Avdeling:
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E‐post: 

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat 
Randi Haugstad 
Førstesekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

       

 
 

Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

006/15  Felles brukerutvalg  04.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 04.02.2015   
   
 

Sammendrag: 
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter 
forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 
  

 
 

 
Referatsaker som legges frem for utvalget 22.01.2015: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr  Dok.ID    Dok.dato     Avsender/Mottaker  Tittel 

Referatsaker som må besvares av utvalget: 

1  14/33815  I  17.12.2014  Klepp Prosjektering AS 

Hytteområde på Midbrød ‐ 
varsel om oppstart av 
planarbeid, fritidsbebyggelse 
gnr. 2 bnr. 7 

2  15/271  N  05.01.2015  Div.mottakere 

Ny høring ‐ tillegg til tidligere 
utsendte dokumenter ‐ 
vurdering av forhold knyttet til 
bevaring ‐ reguleringsendring 
for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl 
‐ Aabergsgate ‐ Spinnerigata 
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Nr  Dok.ID    Dok.dato     Avsender/Mottaker  Tittel 

Øvrige referatsaker: 

3  15/320  U  10.12.2014 

Annbjoerg 
E.Skofteland;  
Espen Hyggen;  
Johnny Monsen;  
Eivind Galtvik;  
Nina Bolme Steinsholt; 
Roger Tengsareid;  
Randi Haugstad;  
Åshild Bakken;  
Åshild Slettebø;  
Bjarne Lind Rosenblad; 
Mesfin Mammo;  
Jarle Valle;  
Jone Omdal;  
Anne Grethe Woie 

Kunngjøring ‐ detaljregulering 
for boligbebyggelse ‐ gnr. 47 
bnr. 134, 61  m.fl.‐Skaret 

4  15/319  U  17.12.2014 

Annbjoerg 
E.Skofteland;  
Espen Hyggen;  
Johnny Monsen;  
Eivind Galtvik;  
Nina Bolme Steinsholt; 
Roger Tengsareid;  
Randi Haugstad;  
Åshild Bakken;  
Åshild Slettebø;  
Bjarne Lind Rosenblad; 
Mesfin Mammo;  
Jarle Valle;  
Jone Omdal;  
Anne Grethe Woie 

Kunngjøring av 
reguleringsendring for boliger 
gnr. 13 bnr. 308 mfl. ‐ Fjellveien

5  14/33525  X  23.12.2014 
Politisk sekretariat ‐ 
Randi Haugstad 

Partnerskap med 
Nasjonalforeningen for 
Folkehelse Dalane 
demensforening om tiltakene 
aktivitetsvenn og 
hverdagsglede 

6  15/378  I  29.12.2014  Arild Storm Ruud 

Reguleringsplan for rv. 502 ‐ 
gang‐ og sykkelvei langs 
Hovlandsveien, parasell Eigerøy 
bro ‐ Nyåskaiveien 
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Vedlegg: 
 
 
 
Alle vedlegg som hører til saken:  
Alle vedlegg finnes tilgjengelig på kommunens nettside, politiske saksdokumenter, under det enkelte 
møte – http://www.eigersund.kommune.no/politiske‐saksdokumenter – Finn møtet, gå til Dok (Til 
venstre for sakstittel) 
 
 
Vedlegg: 

Dok.nr  Tittel på vedlegg 

375672  Hytteområde på Midbrød ‐ varsel om oppstart av planarbeid, fritidsbebyggelse gnr. 2 bnr. 7 

375669  Hytteområde på Midbrød ‐ epost 

375670  kart planområdet.pdf 

375671  Annonsetekst oppstartvarsel.docx 

376469 
Ny høring ‐ tillegg til tidligere utsendte dokumenter ‐ vurdering av forhold knyttet til 
bevaring ‐ reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl ‐ Aabergsgate ‐ Spinnerigata 

376470  2361 bestemmelser_justert 050115.pdf 

376471  2361 plankart_justert 050115.pdf 

376472  Notat_vurdering av bevaringsverdi.pdf 

376579  Kunngjøring ‐ detaljregulering for boligbebyggelse ‐ gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl.‐Skaret 

376580  Perspektiver ‐ detaljregulering for boligbebyggelse‐gnr 47 bnr 134 mfl‐Skare.pdf 

376581  Planbeskrivelse ‐ detaljregulering for boligbebyggelse‐gnr 47 bnr 134 mfl‐Skare.pdf 

376582  Plankart ‐ detaljregulering for boligbebyggelse‐gnr 47 bnr 134 mfl‐Skare.pdf 

376583  Saksutredning ‐ detaljregulering for boligbebyggelse‐gnr 47 bnr 134 mfl‐Skare.pdf 

376584  Skredvurdering ‐ detaljregulering for boligbebyggelse‐gnr 47 bnr 134 mfl‐Skare.pdf 

376585  Trafikkanalyse ‐ detaljregulering for boligbebyggelse‐gnr 47 bnr 134 mfl‐Skare.pdf 

376586  Bestemmelser ‐ detaljregulering for boligbebyggelse‐gnr 47 bnr 134 mfl‐Skare.pdf 

376570  Kunngjøring av reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 308 mfl. ‐ Fjellveien 

376571  Plankart ‐ Reguleringsendring for boliger Fjellveien gnr 13 bnr 308 mfl (2).pdf 

376572  Illustrasjoner ‐ Reguleringsendring for boliger Fjellveien gnr 13 bnr 308 mfl.pdf 

376573  Planbeskrivelse ‐ Reguleringsendring for boliger Fjellveien gnr 13 bnr 308 mfl.pdf 
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         Orstad, 17.12.2014 

 

Til berørte parter 

 

 

 

 

 

Varsel om oppstart av planarbeid. 

 

Klepp Prosjektering AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at 

følgende planarbeid blir satt i gang: 

 

Fritidsbebyggelse på gnr. 2 bnr. 7 m.fl. – Midbrød,  Eigerøy. 

Eigersund kommune 

 

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger på arealet som er vist 

som område BF 46 i kommuneplanen.  

 

Planområdet er vist på kartutsnitt på baksiden av dette brevet 

 

Del av friluftsområde sør for BF 46 og del av LNF område vest for BF 46 inngår i planområdet. 

 

Den planlagte utnyttelsen vil være i samsvar med kommuneplanen og det stilles ikke krav 

om konsekvensutredning. 

 

Eventuelle kommentarer til reguleringsarbeidet kan innen 7.2.2015 sendes til 

 

Klepp Prosjektering AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp st. 

oddvar@klepp-prosjektering.no 

tlf. 909 18 723 

 

 

Med hilsen 

Oddvar Mellemstrand 
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Fra: Oddvar Mellemstrand <oddvar@klepp-prosjektering.no> 
Sendt: 22. desember 2014 15:05 
Til: Post Eigersund kommune 
Kopi: Dag Kjetil Tonheim 
Emne: Hytteområde på Midbrød 
Vedlegg: kart planområdet.pdf; Annonsetekst oppstartvarsel.docx; Brev, 

oppstartvarsel.docx 
 
Hei, 
 
Vi har varslet oppstart av planarbeid og bestilt annonse i Dalane Tidende. 
Vedlagt brev, annonse og kartbilag. 
 

Med hilsen 

Oddvar Mellemstrand 

 

Klepp Prosjektering AS 

Tlf. 909 18 723 
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Annonsetekst 

 

--------------- 

 

 

 

 

Varsel om oppstart av planarbeid. 

 

Klepp Prosjektering AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at 

følgende planarbeid blir satt i gang: 

 

Fritidsbebyggelse på gnr. 2 bnr. 7 m.fl. – Midbrød,  Eigerøy. 

 

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger på arealet som er vist 

som område BF 46 i kommuneplanen.  

 

 

( Kartutsnitt.)  

 

 

Del av friluftsområde sør for BF 46 og del av LNF område vest for BF 46 vil også inngå i 

planområdet. 

 

Den planlagte utnyttelsen vil være i samsvar med kommuneplanen og det stilles ikke krav 

om konsekvensutredning. 

 

Eventuelle kommentarer til reguleringsarbeidet kan innen 7.2.2015 sendes til 

 

Klepp Prosjektering AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp st. 

oddvar@klepp-prosjektering.no 

tlf. 909 18 723 
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Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 5. januar 2015 14:31 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Espen Hyggen; Johnny Monsen; Eivind Galtvik; Nina 

Bolme Steinsholt; Roger Tengsareid; Randi Haugstad; Åshild Bakken; Åshild 
Slettebø; Bjarne Lind Rosenblad; Jarle Valle; Jone Omdal; Anne Grethe Woie; 
Tina Tønnessen 

Emne: Ny høring - tillegg til tidligere utsendte dokumenter - vurdering av forhold 
knyttet til bevaring - reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - 
Aabergsgate - Spinnerigata 

Vedlegg: 2361 bestemmelser_justert 050115.pdf; 2361 plankart_justert 050115.pdf; 
Notat_vurdering av bevaringsverdi.pdf 

 
Viktighet: Høy 
 

Ny høringsfrist - tillegg til tidligere utsendte dokumenter - vurdering av forhold knyttet til 
bevaring - reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - Aabergsgate - Spinnerigata 
 
En viser til at forslag til reguleringsendring var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 05.08.2014 - 
17.10-2014 jfr følgende link: 
<http://www.eigersund.kommune.no/detaljregulering-for-aabergsgate-og-spinnerigata.5566934-163168
.html> 
 
Fylkesrådmannen ved seksjon for kulturarv har påpekt at det i planforslaget ikke i tilstrekkelig grad er 
vurdert ev. kulturminneinteresser i forhold til bygningsmassen.  
 
Tiltakshaver har i den forbindelse utarbeidet et eget notat der en går gjennom: 

 fylkeskommunens anbefaling til oppstart av planarbeidet 

 forslag til endringer i planforslaget 

 reviderte kart og bestemmelser 
 
Rådmannen viser til at spørsmålet om i hvilken grad bygningene skulle bevares er behandlet av PTU 
(Planteknisk utvalg) i sak 026/11 som omhandlet Ny høringsfrist - tillegg til tidligere utsendte 
dokumenter - vurdering av forhold knyttet til bevaring - reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 
mfl - Aabergsgate - Spinnerigata Det ble der fattet følgende vedtak: 

«Planteknisk utvalg har nøye vurdert forespørselen og de innkomne merknadene, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at det anbefales at det kan igangsettes et arbeid 
med reguleringsendring som omfatter Bøckmans gate 24 og Spinnerigaten 6, på vilkår av 
at en følger opp og legger til grunn punkt 1 til 2 og 4 til 14 som fremkommer under 
"Saksbehandlers vurderinger" i saksforelegget.» 

 
Dette medførte at PTU åpnet opp for at bebyggelsen på gnr. 13, bnr. 1691 (Aabergs gate 3) og 1639 
(Bøckmans gate 22) skulle omfattes av reguleringsendringen og kunne rives. Dette var en forespørsel og 
er således retningsgivende og ikke juridisk bindende. Både Rogaland Fylkeskommune og daværende 
regionantikvar uttalte seg til denne forespørselen og disse dokumentene ble kommentert og lagt ved i 
forbindelse med behandlingen i PTU. Rådmannen vurderer derfor at Fylkeskommunens og 
regionantikvarens syn i denne saken således er godt kjent for PTU og er blitt vurdert opp mot andre 
hensyn. 
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Rådmannen viser til at dette området er omfattet av en gjeldende regulering (vedtatt 1996 og revidert i 
2009) og der det ikke er angitt verneverdi for noen av eiendommene innenfor planområdet. En viser til 
at «Reguleringsplanen for Bøckmannsbakken» ble utarbeidet i 1996, som er etter at reguleringsplanen 
for deler av Egersund sentrum (bevaringsplanen) ble vedtatt i 1993. Bevaringsverdiene ble i den 
forbindelse vurdert og flere bygninger herunder Meieriet og Sanitetsforeningen ble regulert som 
kulturell bevaring. Rådmannen vurderer derfor at spørsmålet om bevaring har blitt vurdert i flere 
omganger tidligere og legger dette til grunn.  
 
En viser til at tiltakshaver har foreslått avbøtende tiltak under «Oppsummering» i notatet og rådmannen 
vurder at dette et tilfredsstillende og ivaretar i tilstrekkelig grad hensynene til bevaringsverdiene. En 
viser her justerte kart og bestemmelser der dette er innarbeidet og som er vedlagt.   
 
 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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EIGERSUND KOMMUNE 
 

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:  
(PLANID) – GNR 13 BNR 1641 MFL. – AABERGSGATE – 
SPINNERIGATEN   
 
Datert: 10.06.14 
Sist revidert: 05.01.15 

Kommunestyrets vedtak: dato -, saksnr --/-- 
 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart merket (plannummer) og datert 10.06.14 – sist 
revidert 05.01.15.  
 

§ 2  Formål 

Området reguleres til: 

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1): 
• Boligbebyggelse, B 
• Blokkbebyggelse, BB1-BB2 
• Lekeplass, L 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2): 
• Fortau, F 
• Annen veggrunn - grøntareal 

- Hensynssoner (PBL § 12-6) 
• a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 
• a.3) Faresone Flom H320 
• c.) Særlige hensyn Bevaring kulturmiljø H570 

 
§ 3  Felles bestemmelser 

3.1 Framføring av strøm, telefon, bredbånd etc. i planområdet til all ny bebyggelse skal 
skje via jordkabel. 

3.2 Innenfor område som blir utsatt for støy over grenseverdier skal det utføres 
støydempingstiltak i form av støyskjerm, fasadetiltak eller andre avskjerminger, jf. 
Sinus Støyrapport 692200-0-R01.  

 

3.3 Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass for bil på egen tomt eller på fellesarealer for 
1,25 bil pr. boenhet. Det skal avsettes areal til parkering av min. 1 sykkel pr. boenhet 
på fellesareal på egen tomt. 

3.4 Byggegrense fremgår av plankartet. Der det ikke er angitt byggegrense er denne 
sammenfallende med formålsgrensen. 
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3.5 Juridisk bindende linjer i planen kan justeres +/- 0,5 m ved byggemelding. 
 
3.6 Dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over materiale av kulturhistorisk 

betydning, skal arbeidet stanses og kulturmyndigheten varsles i henhold til 
Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

§ 4  Områder for bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1) 

4.1 Område for blokkbebyggelse, BB1-BB2 
Innenfor området kan det bygges leilighetsbygg i maks 3 etasjer inklusiv 
parkeringskjeller. Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet.  
Bygninger på BB1 og BB2 kan oppføres i nabogrense. 
Bebyggelsen skal oppføres med saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 35-45 grader. 
Bebyggelsen for byggeområdene BB1 og BB2 skal ikke overstige angitt 
utnyttelsesgrad (BYA-%), og angitte topp kotehøyde som følger: 

• BB1 
Maks BYA er 85 % inkl. parkeringsareal. 
Maks tillatt byggehøyde er 10 meter over gjennomsnitt eksisterende terreng. 
Møne skal ikke overstige kote 14.00. Unntak er pipe og heisoverbygg som tillates 
over denne høyden.  

• BB2 
Maks BYA er 85 % inkl. parkeringsareal. 
Maks tillatt byggehøyde er 10 meter over gjennomsnitt eksisterende terreng. 
Møne skal ikke overstige kote 13.00. Unntak er pipe og heisoverbygg som tillates 
over denne høyden.  

4.2 Bolig, B 
Området kan nyttes til boligformål.  
Eksisterende bebyggelse inngår i planen, er regulert med eksisterende etasjetall, 
høyde og takvinkel.  
Maks BYA er 50 % inkl. parkeringsareal. 
Maks tillatt byggehøyde er 9,5 meter over gjennomsnitt eksisterende terreng. Møne 
skal ikke overstige kote 13.00. 

4.3 Leke- og uteoppholdsareal, L 
Området for lek- og uteopphold har eierformen felles og er felles for boligene i BB1 og 
BB2. Området skal opparbeides med min. en sandkasse, huskestativ og benk, og 
sikres med gjerde.  

 

§ 5  Samferdselsanlegg (PBL § 12-5, nr 2) 

5.1 Fortau, F 
Fortau er offentlig og skal være åpen for allmenn ferdsel.  
Det er tillatt å etablere kjøreatkomst til BB1 og BB2 over offentlig fortau. Kjøreareal 
skal skilles fra gangareal med annet belegg eller sikres med pullerter eller rekkverk.  
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§ 6  Hensynssoner (PBL § 12-6) 

6.1 Frisiktsone H140 
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 
0,5 – 2,5 meter over tilstøtende vegers nivå.  

6.2 Flomfare H320 
Innenfor flomsonene er flomsikkerhøyde for nybygg i sikkerhetsklasse F2 kote 4,10 
inkludert sikkerhetsmargin, som er grunnlag for 200-års flom. For ev. tilbygg og 
påbygg innenfor flomsonen vil flomsikker høyde være retningsgivende. For bygg 
under denne høyden må tiltakshaver dokumentere, samt ta i bruk konstruksjoner som 
er vanntett og tåler flom. Ved rivning/gjenoppbygging av bygninger innenfor avmerket 
flomsone, er flomsikker høyde retningsgivende.  

 
6.3 Bevaring kulturmiljø H570 

Den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart. Alle byggearbeider 
som berører bygningens utseende, herunder tak, skal byggemeldes. Ved nødvendig 
fornyelse skal bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og 
materialbruk. Tilbygg kan gjerne gis en moderne utforming, men skal tilpasses 
eksisterende bebyggelse. Tilsvarende gjelder nybygg. 

 

§ 7  Rekkefølgebestemmelser 

- Før nye boliger i BB1 og BB2 kan tas i bruk, skal felles lekeplass være ferdig 
opparbeidet i henhold til krav i teknisk forskrift. 
 

- Tekniske planer må være godkjent av Eigersund kommune før aktuelle tiltak kan 
igangsettes.  
 

- Fortau langs Spinnerigaten skal være ferdig opparbeidet før nye boliger kan tas i 
bruk.  
 

- Før rivning av eksisterende bebyggelse i BB1 og BB2, skal bebyggelsen måles opp 
og registreres ved foto.  
 

- Før bebyggelsen på eiendom 13/1680 kan rives, skal utskåret dørportal bevares og 
ev. flyttes til dagens Arbeidernes hus. 
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Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 10. desember 2014 11:49 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Espen Hyggen; Johnny Monsen; Eivind Galtvik; Nina 

Bolme Steinsholt; Roger Tengsareid; Randi Haugstad; Åshild Bakken; Åshild 
Slettebø; Bjarne Lind Rosenblad; Mesfin  Mammo; Jarle Valle; Jone Omdal; 
Anne Grethe Woie 

Emne: Kunngjøring - detaljregulering for boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134, 61  
m.fl.-Skaret 

Vedlegg: Perspektiver - detaljregulering for boligbebyggelse-gnr 47 bnr 134 
mfl-Skare.pdf; Planbeskrivelse - detaljregulering for boligbebyggelse-gnr 47 
bnr 134 mfl-Skare.pdf; Plankart - detaljregulering for boligbebyggelse-gnr 47 
bnr 134 mfl-Skare.pdf; Saksutredning - detaljregulering for 
boligbebyggelse-gnr 47 bnr 134 mfl-Skare.pdf; Skredvurdering - 
detaljregulering for boligbebyggelse-gnr 47 bnr 134 mfl-Skare.pdf; 
Trafikkanalyse - detaljregulering for boligbebyggelse-gnr 47 bnr 134 
mfl-Skare.pdf; Bestemmelser - detaljregulering for boligbebyggelse-gnr 47 bnr 
134 mfl-Skare.pdf 

 
Viktighet: Høy 
 
Kunngjøring - detaljregulering for boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl.-Skaret 
 
 
Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 29.09.2014 har vedtatt forslag til detaljregulering 
av boligbebyggelse på gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.-Skaret (sak 066/14). Hensikten med planforslaget er å 
legge til rette for etablering av etablering av to boligblokker med til sammen 24 leiligheter i tillegg til å 
regulere eksisterende bebyggelse innenfor planområdet samt justere adkomst til området. 
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane 
Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager 
framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller 
byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller 
erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 
3 år etter denne kunngjøringen. 
 
Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, 
Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt 
kommunens nettsider: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no> under 
reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, 
plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. 
 
Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 
958 84 976. 
 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
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Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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Dimensjon Rådgiving AS • Gamle Forusveien 10A • 4031 Stavanger • Tlf: 51 44 01 00 • Fax: 51 63 01 35 •Org.nr: 983 513 905 
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Planbeskrivelse, Reguleringsplan Skaret   Side ii 
 

Dimensjon Rådgivning AS/Plank Arkitekter AS Skaret Eiendom AS 
 

FORORD 
Skaret er en del av Egersund sentrum. Det er intensjonen at det skal tilrettelegges for boliger 
med urbant utrykk som er tilpasset landskapet og eksisterende bebyggelse. I tillegg reguleres 
omkringliggende, eksisterende boliger og næring (treningssenter).  
Eksisterende veg er foreslått utbedret med bedre stigningsforhold og dimensjonering for 
renovasjonsbil. Det er foreslått fortau langs veg for å sikre myke trafikanter trygg ferdsel. 
Planarbeidet tar utgangspunkt i kommuneplan for Eigersund kommune, hvor området er 
disponert til fremtidig bolig. 
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Planbeskrivelse, Reguleringsplan Skaret   Side iii 
 

Dimensjon Rådgivning AS/Plank Arkitekter AS Skaret Eiendom AS 
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1 Sammendrag 
Planforslaget som fremmes er i tråd med overordnet plan og intensjonen i denne om å 
tilrettelegge for flere boliger i sentrumsområdet. 
Planforslaget legger til rette for to leilighetsbygg med tilhørende lekeområder, grøntarealer og 
utbedring av eksisterende veg. Det er lagt vekt på å utforme planen i tråd med intensjonen om 
universell utforming, og ivareta hensynet til det naturlige og eksisterende bebygde landskapet. 
I tillegg er omkringliggende, eksisterende bebyggelse – bolig og næring – del av 
reguleringsplanforslaget. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger i tråd med kommuneplanen for 
Eigersund. Eksisterende veg til planområdet er foreslått utbedret i forhold til stigning, bredde 
og med sikker adkomst for myke trafikanter. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
Dimensjon Rådgivning AS i samarbeid med Plank Arkitekter AS, legger frem forslag til 
detaljreguleringsplan for Skaret i Eigersund kommune. Tiltakshaver for planarbeidet er Skaret 
Eiendom AS, Plank Arkitekter AS er arkitekt for prosjektet og Dimensjon Rådgivning AS er 
plankonsulent.  

Gnr/bnr Hjemmelshaver Merknad 

47/47  Bolig 

47/51 Skaret Eiendom AS Ubebygd 

47/61  Næring (treningssenter) 

47/69  Jærveien 4, Bolig 

47/71  Jærveien 6, bolig 

47/72  Bolig 

47/73 Skaret Eiendom AS Skaret 1, Bolig 

47/113  Bolig 

47/122 Reidun Erga Skaret 8, Bolig 

47/134 Skaret Eiendom AS Ubebygd 

47/135 Skaret Eiendom AS Ubebygd 

47/206 Skaret Eiendom AS Skaret 6, bolig 

47/413 Skaret Eiendom AS Bolig  

47/500 Gry Solfrid Sleveland, Kurt Sæstad Skaret 12, bolig 

47/501  Skaret 10, bolig 

47/507 Skaret Eiendom AS Ubebygd 

47/576 Skaret Eiendom AS bolig 

47/857 Cato Sivertsen Jærveien 11 

47/809 Rogaland fylkeskommune Fylkesvei 44 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Saken har ikke tidligere vært behandlet. 
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2.4 Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtaler ble varslet i forbindelse med varsel om oppstart, det er også tatt med en 
egen bestemmelse i forhold til utbyggingsavtaler i tråd med referat fra oppstartsmøtet med 
kommunen. 

2.5 Krav om konsekvensutredning 
Planområdet er i Eigersund kommuneplan 2011-2023 disponert til næring og bolig. Formålet 
med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, 
planer eller tiltak kan gjennomføres. 
Planarbeidet er vurdert i henhold til §§ 3 og 4 og vedlegg I og II i Forskrift om 
konsekvensutredning. Planmyndigheten i Eigersund kommune har vurdert at tiltaket ikke 
innebærer tiltak som faller inn under kriteriene i § 4 og vedlegg II. Planen skal ikke 
konsekvensutredes. 
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3 Planprosessen 

3.1 Varsel om oppstart 
13.9.2011 Oppstartsmøte med kommunen. 

10.5.2012 Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt 
ut til berørte parter og instanser, og kunngjøring i Stavanger 
Aftenblad og Eigersund kommunes og Plank Arkitekters 
hjemmeside med frist for merknader satt til 7.6.2012. 

16.8.2013 Innlevering til 1.gangsbehandling. 
Det kom inn 5 merknader til varsel, disse er oppsummert i kapittel 8. 

3.2 Forventet fremdrift 
Tema Antatt tid 

Innlevering av detaljreguleringsforslag og 
ROS 

Tredje kvartal 2013 

Førstegangsbehandling av planforslag Tredje/fjerde kvartal 2013 

Offentlig ettersyn Fjerde kvartal 2013/første kvartal 2014 

Annengangsbehandling og vedtak Tredje kvartal 2014 

Tabell 3-1 Antatt fremdriftsplan 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer og føringer 
Plandokumentet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger nasjonale og 
rikspolitiske retningslinjer til grunn for planleggingen i området: 

• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

• Fylkesdelplan for universell utforming 

• Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T-
5/93 

4.2 Gjeldene planer 

4.2.1 Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2023 
Planområdet er avsatt til boligbebyggelse og næringsformål, FKLB15, i gjeldene 
kommuneplan. 

 
Figur 3-1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 
2011-2023 (Eigersund kommune) 

Det er ikke bestemmelser knyttet direkte til 
planområdet, men det er flere generelle 
bestemmelser som vil være førende for 
planarbeidet. I kommuneplanens bestemmelser § 
3-2 heter det blant annet at «i boligområder skal 
det legges til rette for gode utendørs leke- og 
oppholdsarealer til bruk for barn og voksne. 
Arealene skal ha skjermet og solrik beliggenhet, 
og gi mulighet for ulike typer lek. For hver 20 
boligenhet i tettbygde områder skal det finnes en 
opparbeidet nærlekeplass på 50-100m2». 
I § 3-21 heter det at «prinsippet om universell 
utforming skal legges til grunn ved utarbeiding 
av reguleringsplaner». 

4.2.2 Energi- og klimaplan for Eigersund kommune 2012-2020 
Klima- og energiplanen utgjør kommunens fundament for «kommunens strategiske og 
konkrete arbeid for å bedre bymiljøet og redusere Eigersundsamfunnets utslipp av 
klimagasser». I forhold til transport og arealplanlegging har kommunen konkrete mål om, 
blant annet; «tilrettelegging ved kollektivknutepunkt for å gi god tilgjengelighet for brukerne»; 
«gjennom kommuneplanen legge nye byggeområder slik at de primært kan benytte seg av 
kollektivtilbudet» og; «klimahensyn og energibruk vektlegges ved etablering av nye boligfelt 
og næringsområder».  
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4.3 Reguleringsplaner 
Planområdet er ikke regulert. 

4.4 Pågående planarbeid 
Hellvik Hus Hellvik har varslet oppstart for 
reguleringsplan Ægrefjellet. 
Reguleringsplanene har sammenfallende 
plangrense, sørlig grense for reguleringsplan 
for Ægrefjellet og nordlig grense for 
reguleringsplan for Skaret. Det er fra 
kommunen stilt krav om at kopi av 
planforslag skal sendes til den andre part før 
innsendelse til 1.gangsbehandling. 
(Planområdet er indikert med grønn sirkel). 

 
Figur 3-2 Varslet planområde (Eigersund kommune) 
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5 Beskrivelse av planområdet 

5.1 Beliggenhet, størrelse og avgrensning 
Skaret ligger i Eigersund kommune, ca. 2 km nord for Egersund sentrum, nordvest for 
togstasjonen og i enden av Tengsvågen.  

 
Figur 5-1 Oversiktskart (www.googlemaps.no) 

Størrelsen på planområdet er omtrent 21 daa. Det er avgrenset av Fv 44, Jærveien i sør, 
Ægrefjellet i nord, Skrubbamyrsfjellet i øst og boliger i vest. 

 
Figur 5-2 Varslet planområde (Plank arkitekter AS) 

Planområdet 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag 
nyttet til boligbebyggelse 
og næringsbebyggelse i 
form av ett bygg som er i 
bruk som treningssenter. 
Det er en del i nordøst 
som er ubebygd i dag, 
som består av fjell og 
natur. Området ligger 
videre som en del av 
Egersund sentrum.  

Sør for området er det 
næringsbygg, bolig og 
sjø. Tengsvågen byr på 
muligheter for bading og 
maritimt friluftsliv. 
Området i nord og øst er 
preget av natur. 

 
Figur 5-3 Foto fra øst mot vest, planområdets næring til venstre, Tengsvågen 
og bolig til høyre (www.google.no) 

Området har relativ god dekning av sosial infrastruktur som Raketten barnehage, og Grøne 
Bråden skole, ungdomsskole og Dalane videregående skole og Eigersund sjukehus i 
nærheten. Togstasjonen ligger ca. 250 meter sør for området og sentrum med alle sine tilbud 
som kafeer, underholdning og handel ligger ca. 2 km fra planområdet.  

5.3 Stedets karakter 
Området ligger langs Fylkesvei 44, Jærveien. Det er relativt bratt opp til planområdet og fra 
vegen er det næringsbygget som er mest synlig. På lengre avstand er området er preget av 
eneboliger som ligger langs fjellsiden, omkranset av trær. Planområdet har utsikt mot 
Tengsvågen i vest. 

5.3.1 Struktur og estetikk 

 
Figur 5-4 Utsikt fra planområdet mot sørvest 

Området består av eneboliger med 
relativt store tomter, på hver side av 
vegen. På grunn av terrenget er det 
nødvendig å tilrettelegge med 
relativt mye muring for å kunne 
nytte tomtene. Murene preger 
området når en kommer til fots opp 
bakken. Fra planområdet er det 
utsikt mot Tengsvågen, Eigerøy og 
jernbanen.  
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5.3.2 Eksisterende bebyggelse 
Planområdet ligger på en fjellside og består i 
dag av et treningssenter og 10 eneboliger. 
Husene er i hovedsak tradisjonelle, bygget i 
tre og med saltak. Det går en bratt veg opp 
langs fjellsiden, med en signing på ca. 27 %. 
Boligene ligger langs vegen, støttet opp med 
diverse murer. Resten av planområdet består i 
hovedsak av skog. 

 

  

5.4 Landskap 

5.4.1 Topografi og landskap 
Planområdet er relativt bratt, med helning på ca. 23 meter fra sør mot nordøst. 
Skrubbamyrsfjellet har en høyde på 50 meter.   

5.4.2 Solforhold 
Planområdet har relativt gode solforhold, da det er sørvest vendt og ligger på en høyde. 
Området er relativt åpent mot vest, bortsett fra noe trær. 
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5.4.3 Lokalklima 

 
Figur 5-5 Vindrose (Norsk Vind Energi AS) 

Vindrosen er for målinger på Åseheia, ca. 6 km sør 
for planområdet i luftlinje. Det antas at vindretningen 
er den samme i planområdet, altså sterkest vind fra 
sør og vest. Planområdet ligger noe utsatt for vind da 
det ligger på en høyde, men det vurderes ikke som at 
området er spesielt vindutsatt.  

5.4.4 Estetisk og kulturell verdi 
Det er ikke kjennskap til kultur- eller fornminner innen planområdet 
(eigersund.kommune.no).  

Det er, innen og i forbindelse med området, estetiske trekk som må tas hensyn til i 
planarbeidet. Planområdet ligger på en høyde og tiltak her vil således være eksponert mot 
Eidebukta og områder sør for planområdet. Det naturlige landskapet er trappet ned fra 
Skrubbamyrfjellet i øst mot vest. Området ligger som en del av naturlig skog og fjell, med 
fjorden nedenfor. Det er viktig at disse naturlige landskapstrekkene blir reflektert og tatt opp i 
planlagt bebyggelse, og at det er samspill mellom naturen og bebyggelsen. 

 
Figur 5-6 Planområdet, foto tatt fra sør mot nord. Planområdet er indikert med pil 
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5.5 Naturverdier 
Hoveddelen av planområdet er merket som 
område hvor det ikke er kjennskap til noe 
særlig natur- eller biologisk mangfold. Østlig 
det av området ligger som område hvor 
«naturtyper ikke kartlagt» (område med 
skravur i figur 5-6) (Eigersund kommune). 
Det antas at det ikke er særlige naturverdier 
innen planområdet. mesteparten er allerede 
bebygd med bolig, og ca. 2 daa er avsatt til 
bolig, men er ubebygd. 

 
Figur 5-7 Utsnitt fra kommuneplan over naturtyper 
(Eigersund kommune) 

5.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Deler av Skrubbarmyrsfjellet ligger som hensynssone friluftsliv i kommuneplanen. 
Planområdet er ikke omfattet av dette området.  

5.7 Trafikkforhold 

5.7.1 Kjøreadkomst 

 
Figur 5-8 Skaret, foto tatt fra sør mot nord 

Adkomst til planområdet er via privatveg 
Skaret. Vegen har i dag en bratt stigning på 
ca. 27 % og en fartsgrense på 30 km/t. Vegen 
har en bredde på ca. 4 meter (noe smalere 
noen steder). Vegdekket er asfalt med 
varierende standard.  
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5.7.2 Vegsystem 
Skaret leder av mot nord fra fv. 
44, Jærveien. Fylkesvegen har 
fartsgrense på 60km/t. Det er også 
avkjørsel til treningssenteret Puls 
som ligger langs fylkesveien. 

 
Figur 5-9 Vegsystemet (Statens kartverk) 

5.7.3 Trafikkmengde 
Fylkesveg 44, Jærveien forbi planområdet har en ådt på 4500 (Norges Vegdatabank, 2012). 

5.7.4 Ulykkessituasjon 
Det er ikke kjennskap til at det er registrert ulykker på vegen i tilknytning til planområdet. 

5.7.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er ikke egne arealer for myke trafikanter innen planområdet. Fra planområdet er det 
tosidig fortau mot sentrum og jernbanen. Fotgjengere må krysse vegbane noen steder for å 
fortsette videre på fortau, det er ikke oppmerkede områder for krysning. Krysning på bro over 
jernbanen har ensidig fortau, det foreligger reguleringsplan for å utbedre denne. Fortauet på 
østsiden av vegen ender ved tomten til treningssenteret. Fortau på vestsiden av fylkesvegen er 
skilt med autovern fra vegbanen. Fortauet er også delvis benyttet som adkomst for bolig på 
vestsiden av fylkesvegen.  
Skolevegen til Grøne Bråden er ca. 1,6 km og har fortau langs hele strekket (se vedlegg 5, 
Trafikkanalyse). 

5.7.6 Kollektivtilbud 
Planområdet ligger som en del av Egersund sentrum og har således relativt godt 
kollektivtilbud. Togstasjonen ligger ca. 250 m sør for planområdet. Fra Egersund stasjon går 
Sørlandsbanen mellom Kristisand og Stavanger, samt at den er endestasjon for lokaltog 
Jærbanen. Det går omtrent to tog i timen mellom Egersund og Stavanger, og hver andre time 
mellom Egersund og Kristiansand. 
Det er bussholdeplasser på Eigerøyveien, Egersund stasjon, ca. 200m fra planområdet. Fra 
Egersund rutebilstasjon, ca. 250 meter fra planområdet, går alle rutene:  
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Rute 

 

Frekvens 

 

Områder som nås med ruten 

1 Ca. 1 avgang i timen ukedager, 
5 avganger lørdag 

Egersund-Rundevoll 

2 1 gang i timen ukedager, 4 
avganger lørdag 

Egersund-Lagård-Grøne Bråden 

3 2 ganger i timen morgen og 
ettermiddag. 1 gang i timen på 
dagen i ukedager. 4 avganger 
lørdag. 

Egersund-Eigerøy 

85   

87 2 avganger ukedager, 
formiddag og ettermiddag 

Egersund-Hellvik-Sannarnes 

89 2 avganger morgen, 3 avganger 
ettermiddag og 2 avganger 
kveld ukedager. 3 avganger 
lørdag og 1 avgang søndag 

Egersund-Hauge-Flekkefjord 

E90 7 avganger ukedager, 1 avgang 
lørdag 

Stavangerekspressen: Egersund-Bjerkrim-
Vikeså-Ålgård-Sandnes-Kvadrat-Forus-
Universitetet-sykehuset-Stavanger 

92 En rute daglig 10.25 og en til 
Vikeså kl. 13.00 ukedager  

Egersund-Tengesdal-Bjerkreim-Vikeså-
Ålgård-Sandnes 

93 Skolerute: 3 ganger daglig, 1 
morgen og 2 ettermiddag  

Egersund-Bjerkreim-Vikeså 

96 Skolerute 1 avgang 
ettermiddag 

Egersund-Helleland-Egelandsdal-Tonstad 

98 3 avganger ukedager Egersund-Slettebø-Helleland-Moi 

Figur 5-10 Bussruter 

5.8 Barnas interesser 
Det er ikke kjennskap til spesielle områder innen planområdet som har særlig interesse for 
barn. Området er i dag i brukt for eneboligbebyggelse og næring. 

5.9 Sosial infrastruktur 

5.9.1 Skolekapasitet  
Planområdet ligger i skolekretsen til Grøne Bråden skole. Denne skolen har, høsten 2013, 335 
elever. Skolen har teoretisk kapasitet på 392 elever, det betyr at det er plass til ytterligere 56 
elever ved skolen til høsten 2013 (samtale med skolefaglig ansvarlig i Eigersund kommune, 
Torfinn Hansen). Tallet gir ikke et helt reelt bilde av kapasiteten da det er kapasitet på noen 
trinn, mens det er fult på andre. Skolefaglig ansvarlig nevnte også at det er kapasitet på andre 
skoler som Eigerøy skole, Hestnes skole og Rundevoll skole, lovverket sier imidlertid at 
elever har rett på å gå på nærmeste skole.  
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5.9.2 Barnehagedekning 
Det er flere barnehager i nærheten av planområdet, blant annet Raketten andelsbarnehage og 
Grøne Bråden barnehage. Nils Georg Hansen, Eigersund kommune, opplyser at kommunen 
har tilnærmet full barnehagedekning for øyeblikket. Det er mulig at kommunen trenger en 
barnehage til i nærmeste fremtid og en sak er planlagt fremmet for politikerne på dette i løpet 
av høsten 2013. 

5.9.3 Annet 
Det er noen lekeplasser i området rundt, i forbindelse med boligområder. Den nærmeste er i 
Kreklingveien, ca. 700 meter unna planområdet. Videre ligger Dalane videregående, med 
tilhørende idrettsbane ca. 700 meter unna. Lagård ungdomsskole med uteområder ligger ca. 1 
km fra planområdet, og tennisanlegg ca. 1km fra planområdet. Idrettsanlegg Lagård med 
grusbane ligger ca. 1 km fra planområdet. 

5.10 Universell tilgjengelighet 
Stigning på veg til planområdet tilfredsstiller ikke krav til universell utforming, denne har en 
stigning på 27 %. 

5.11 Teknisk infrastruktur 

5.11.1 Vann og avløp 
Eksisterende boliger og næring innen planområdet er tilkoblet kommunalt VA-system. 

5.11.2 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm. 
Det antas at eksisterende boliger og næring nytter elektrisitet. I tillegg, basert på befaring, 
antas det videre at eksisterende boliger har vedovn da samtlige har piper. 

5.12 Grunnforhold 

5.12.1 Stabilitetsforhold 
Området synes å ha gode stabilitetsforhold. 

5.12.2 Ledninger 
Det er eksisterende 
pumpeledning 
spillvann, vannledning, 
overvannsledning og 
drenslending langs 
fylkesveg i forbindelse 
med planområdet. 

 
Figur 5-11 Ledningsnett (Eigersund kommune, kommunalteknikk) 
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5.12.3 Rasfare 
Det er ikke rasfare i området i henhold til NGUs skredatlas. 

5.13 Støyforhold 
Området ligger nær Jærveien og Jernbane, som begge er støykilder til planområdet. 
Støyrapport fra Sinus, datert 15.5.2013, i forbindelse med prosjektet viser til at støy fra disse 
kildene gir en støy som ligger i gul sone for planlagt ny bebyggelse. Det antas at eksisterende 
bygg innen planområdet også ligger innen gul støysone. 

5.14 Risiko- og sårbarhet 
I dagens situasjon vurderes det at vegen er sårbar i forhold til at den er så bratt. Dette er 
utfordrende, spesielt vinterstid, når det er is og glatt. Det kan også være vanskelig i perioder 
med mye regn. 
På grunn av topografien er det også bygget opp en rekke murer som representerer fare for fall. 
Disse er imidlertid på private eiendommer, og utgjør således ikke risiko i forhold til 
allmennheten. 

5.15 Markslag 
Planområdet består av følgende markslag; bebygd, anna skog og skog, middels bonitet 
(www.eigersund.kommune.no). I Miljøstatus.no ligger planområdet som bebygd og 
samferdsel, og skog. 

Skrubbamyrsfjellet innen planområdet er «bart fjell, stedvis tynt løsmassende» 
(Mijøstatus.no). 
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6 Beskrivelse av Planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planforslaget legger til rette for boliger i form av to leilighetsbygg med tilhørende lekeplasser, 
uteoppholdsarealer og parkering. Adkomst til planområdet er foreslått oppgradert og utbedret 
med ny vei med ensidig fortau. I tillegg er eksisterende boliger og næring tatt med i 
reguleringsplanen. 

6.2 Reguleringsformål og arealregnskap 
 
Formål 
 

 
Areal (m2) 

 
Kommentar 

§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg   
BB1 1 716,6 Planlagt bebyggelse 
BF1 9 596,3 Eksisterende bebyggelse 
BF2 3 744,7 Eksisterende bebyggelse 
F1 2 712,4 Forretningsbygg 
f_L1 357,9 Lekeplass 
Sum areal denne kategori 18 127,9  
   
§12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

  

f_AVGT 27,1 Annen veggrunn ved renovasjon 
o_AVT1 21,1 Annen veggrunn vad fv 
f_F1 381,6 Fortau langs ‘Skaret’ 
o_F2 193,4 Fortau langs fv 
o_F3 73,9 Fortau langs fv 
f_KV1 1 193,9 Vegen ‘Skaret’ 
f_KV2 213,7 Adkomstveg til boliger i øst 
f_KV3 62,8 Adkomst til nye boliger 
f_KV4 21,7 Adkomst til nye boliger 
f_KV5 26,7 Ny adkomst til bolig ved f_P1 
f_P1 286,4 Parkeringsplass for forretning 
Sum areal denne kategori 2 502,2  
   
§12-5. nr. 3 - Grønnstruktur    
f_G1 282,5 Grøntareal 
f_G2 181,6 Grøntareal 
f_G3 37,9 Grøntareal 
Sum areal denne kategori 502,0  
   
Totalt alle kategorier 21 132,1  

6.3 Beskrivelse av løsninger 
Innen BB1 er nye boliger foreslått i 2 leilighetsbygg med 11 - 13 leiligheter i hvert bygg. 
Eksisterende boliger BF1 og BF2 er foreslått som de er. 
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Eksisterende forretning F1 er foreslått som den er. 
Den videre beskrivelsen har derfor konsentrert seg om ny bebyggelse, tiltak innen BB1 med 
tilhørende utearealer og adkomst. 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming 
Det er foreslått å tillate to leilighetsbygg i inntil 4 etasjer med kjeller, der øverste etasjer er 
foreslått delvis inntrukket. Bygg er forslått plassert på østsiden av vegen og i forlengelsen av 
eksisterende boligbebyggelse. På grunn av terrenget er leilighetsbygget i nord foreslått 
plassert på en høyere kote slik at første etasje i sørlig bygg er på samme kote som 
parkeringskjeller i nordlig bygg (se illustrasjon, vedlegg 3).  

6.5 Bebyggelsens høyde 
Byggene er foreslått med forskjellige høyder for å tilpasses terrenget. Bygg i nord er foreslått 
med maksimal kote 40,0 meter og bygg i sør er foreslått med maksimal kotehøyde 36,0 meter 
(se fotomontasje, vedlegg 7). Det er i tillegg foreslått at det kan tillates nødvendig oppbygg 
for tekniske anlegg, og at disse skal innordnes en arkitektonisk tilfredsstillende 
helhetsløsning. 
Murer for å tilpasse terrenget er tegnet inn med koter i forslag til plankart. Det er i 
bestemmelsene sikret at det tillates gelender på inntil 1,50 meter over murer for å sikre 
skjæringer. 

6.6 Grad av utnytting 
Planforslaget legger til rette for BRA 211%, og en boligtetthet på ca. 11,4 bolig/daa. 

6.7 Antall boliger 
Planforslaget legger til rette for maksimalt 24 boenheter. Minimumsstørrelse er satt til 50m2. 
for å sikre boligmiks er det foreslått at minimum 50 % boenheter får en størrelse på over 60m2 
og minimum 15 % av boenhetene får en størrelse på minimum 100 m2. Alle boenheter er 
foreslått med privat balkong med minimumsstørrelse på 11m2 og bod på minimum 8m2 per 
boenhet. 

6.8 Boligmiljø/bokvalitet 
Planområdet ligger godt til rette for å kunne dra nytte av natur for tur og rekreasjon. Det er 
naturområder i øst, rett utenfor stuedøren, samt at Tengsvågen med turmuligheter langs 
vannet ligger direkte sørvest for området. Skaret ligger som en del av sentrum med sine tilbud 
innen kultur, underholdning og handel. I tillegg er det allerede et etablert bomiljø her, og det 
er sikker skoleveg for barna. 
Støyanalyse utført av Sinus AS, datert 15.5.2013, viser at støyforholdene på utearealer vil 
være innenfor målsettingen uten skjermingstiltak. Det er foreslått å stille krav i 
bestemmelsene i forhold til tilfredsstillende støyforhold for private uteoppholdsarealer, i tråd 
med anbefalinger fra rapporten. 
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6.9 Parkering  

6.9.1 Antall 
All parkering er foreslått lagt under terreng. Det er foreslått en parkeringsdekning på 
maksimalt 2, inkludert gjesteparkering, i tråd med gjeldende kommuneplan. Det er foreslått at 
det tilrettelegges for 5 % parkeringsplass for bevegelseshemmede. 

Det er foreslått å tilrettelegge for sykkelparkering i forbindelse med parkeringskjeller og 
boder. Det er i planforslaget lagt opp til en parkeringsdekning med sykkel på minimum 2 per 
boenhet. 
I tillegg er det tilrettelagt areal for parkeringsplass f_P1 i forbindelse med næring, F1. 

6.9.2 Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 
Det er foreslått å tilrettelegge for all parkering under bakken, i parkeringskjeller. 

6.10 Trafikkløsning 

6.10.1 Adkomst 
Det er foreslått å bruke eksisterende adkomst fra fv 44, Jærveien. Adkomst til treningssenter 
er, i tråd med innspill fra Statens vegvesen, foreslått løst gjennom innkjørsel fra fv. 44 og 
utkjørsel til f_KV1, som vist i plankart (se figur 6-1). Figur 6-2 viser sporing av løsning ved 
innkjøring til treningssenter fra fylkesvei og utkjøring til f_KV1. Skilting av forholdet må 
løses gjennom tekniske skiltplaner i forbindelse med tekniske planer.  

 
Figur 6-1 Illustrasjon av adkomstsforhold ved Fv 44, Jærveien (Plank) 
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Figur 6-2 Sporing adkomstforhold ved treningssenter 

For å sikre gode trafikale løsninger er det foreslått å anlegge overkjørbar dråpe i krysset fv. 
44, Jærveien x Skaret. 

Det er foreslått å sanere adkomst til gnr 47 bnr 857 fra fylkesveg og tilrettelegge for adkomst 
fra f_KV1. Det er foreslått ny kurvatur på f_KV1 i nord for å kunne koble seg til planlagt veg 
i pågående reguleringsplan i nord. Gnr 47 bnr 500 og 501 får tilrettelagt ny adkomst fra 
f_KV1 gjennom f_KV5.  

6.10.2 Bredde og stigningsforhold 
Vegen f_KV1 er foreslått i en bredde på 5 meter med utvidelse i kurven for å tilrettelegge for 
dimensjonerende kjøretøy. Radius på kurven er 12, 15 og 25 grader. Det er foreslått radius på 
7 i forbindelse med snuhammer. f_KV2 er foreslått med en bredde på 4 meter, i tråd med 
eksisterende situasjon. Fortau f_F1 er foreslått i en bredde på 2 meter, eksisterende fortau 
langs fylkesveg 44, o_F2 har en bredde på 2,5 meter og eksisterende fortau langs kommunal 
veg o_F3 har en bredde på 2,2 meter. 

Stigningen på foreslått veg f_KV1 ligger på ca. 13 %. 

6.10.3 Avvik fra vegnormalen 
Stigning på f_KV1 avviker fra vegnormalen. Planforslaget viser en stigning på ca. 13 %, 
mens vegnormalen har krav på maksimal stigning 5 %. 

Fortau f_F1 avviker fra vegnormalen da den har en bredde på 2 meter i forhold til normalen 
som krever en bredde på 2,5 meter. Bredden er foreslått på bakgrunn av at det skal betjene 
relativt få boliger og at det er liten plass. 

6.10.4 Krav til samtidig opparbeidelse 
F_KV1, f_F1 og adkomst til eksisterende boliger må opparbeides samtidig og være ferdig 
opparbeidet før det kan gis brukstillatelse til boliger.  

Ny adkomst må være sikret før eksisterende adkomst saneres. 
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6.11 Varelevering 
Planforslaget legger opp til leiligheter, og det er derfor ikke behov for varelevering. Det vil 
være behov for adkomst for utrykningskjøretøy og renovasjonsbil, samt flyttebil. 
Planforslaget har foreslått vegbredde og snuhammer som er dimensjonert for 
lastebil/søppelbil og utrykningskjøretøy.  

6.12 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Det er tilrettelagt for ensidig fortau, f_F1, langs hele f_KV1. Det er videre foreslått krysning i 
plan for forbindelse til eksisterende fortau f_F2 som leder gående videre mot sentrum og 
skole. 
Inngang til leilighetsbygg er planlagt fra terrengnivå via rampe, i nordlig ende av byggene. 
Det er således god tilgjengelighet for gående og syklende til bygg. Fra fortau f_F1 må gående 
og syklende krysse i plan for adkomst til bygg. 

6.13 Universell utforming 

6.13.1 Krav 
Det er stilt krav i bestemmelsene om at det skal tilrettelegges for universell utforming så langt 
det er mulig. Det er satt krav til livsløpsstandard på alle boenheter og det er foreslått 
bestemmelser som sikrer at felles uteoppholdsarealer får universell utforming, og at det er 
tilrettelagt med universell utformet adkomst til områder for lek. Det er også satt krav til at det 
ikke skal plantes trær og planter som kan fremkalle allergiske reaksjoner nær inngangspartier 
eller i felles uteoppholdsområder. 

6.13.2 Løsninger 
Det er foreslått rampeløsning fra begge bygg mot lekeplass for å sikre universell 
tilgjengelighet til f_L1. Det er foreslått at det i grøntområdet f_G2 tillates anlegning av rampe 
eller trapp i terrenget for å sikre adkomst (se illustrasjon for prinsipp, vedlegg 3). 

6.14 Uteoppholdsareal 

6.14.1 Privat og felles uteoppholdsareal 
Det er lagt til rette for at leilighetene skal ha privat uteoppholdsareal på minimum 11m2 per 
boenhet. Det er i tillegg foreslått felles uteoppholdsareal, f_L1, på bakkeplan i en størrelse på 
358m2, dette gir felles uteoppholdsareal på ca. 26m2 per boenhet, i tråd med kommunens krav 
om minste uteoppholdsareal i sentrumsområder på 25m2. Det er også tilrettelagt for felles 
grøntområde, f_G1 og f_G2 i en størrelse på totalt 431 m2.  

Felles uteoppholdsareal per boenhet 15m2 

Privat uteoppholdsareal per boenhet 11m2 

Totalt 26m2 

Tabell 6-1 Totalt uteoppholdsareal per boenhet 

6.14.2 Lokalisering og kvalitet på uteoppholdsareal 
Både private og felles uteoppholdsarealer er foreslått i vest. Dette sikrer at de har gode 
utsikts- og solforhold. F_L1 er foreslått i direkte tilknytning til boligblokk i nord som gjør at 
området henvender seg til eksisterende boliger i området, og at det er «overvåket» av nye 
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boliger. Sol- og skyggediagrammene viser at foreslåtte felles uteoppholdsareal har gode 
solforhold. F_L1 har en liten del skygge klokken 12 23. juni, som forsvinner i løpet av dagen. 
21. mars er det sol på uteoppholdsområdet klokken 15, mens det ligger delvis (rundt 30 %) i 
skyggen midt klokken 12 og halve området ligger i skyggen klokken 18. 

6.14.3 Lekeplasser 
Lekeplass f_L1 er foreslått i sammenheng med BB1. Det er tilrettelagt for lekeplass på 
vestsiden av bygget. Dette sikrer at lekeområdet har gode solforhold (se vedlegg 8).  

6.14.4 Ivaretakelse av eksisterende og eventuell ny vegetasjon 
BB1 har en størrelse på ca. 2,1 daa og eksisterende vegetasjon vil her måtte fjernes for å 
tilrettelegge for bygg. Ny vegetasjon må plantes etter byggeperioden. F_L1 er foreslått på 
kote som sikrer at det legges på 1 meter matjord for å kunne beplante dette området med 
større planter. 

6.14.5 Atkomst og tilgjengelighet 
Felles uteoppholdsarealer er tilgjengelige for beboere og naboer. De er foreslått med å være 
universelt utformet og med universell utformet tilgjengelighet. 

6.14.6 Andre uteoppholdsarealer 
Rundt foreslåtte bygg er det noen grøntområder (se illustrasjoner, vedlegg 3), i tillegg til f_G1 
og f_G2. Disse vil være med på å skape en grønn ramme rundt byggene, men størrelser, form 
og solforhold gjør at de ikke kan regnes som uteoppholdsareal. Det er likevel områder som gir 
økt kvalitet i området i at området beplantes og det er mulighet for å benytte arealene til 
opphold og lek etter ønske. 

6.14.7 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
Det er i forbindelse med byggesøknad stilt krav om at det skal utarbeides uteomhusplan som 
viser avkjørsler, terrengbehandling, beplanting, inngjerding, utemøblering og tiltak som er 
søknadspliktige iht. plan- og bygningsloven.  

Det er stilt krav til at f_L1 skal opparbeides med lekeapparater og at området må være ferdig 
opparbeidet før det kan gis brukstillatelser til boliger. 

6.15 Plan for vann og avløp 
Vann- og avløpsløsninger må redegjøres i egen plan i forbindelse med byggesøknad. Det er 
foreslått at nye boliger kobler seg på eksisterende VA-nett i området. 

6.16 Plan for avfallshenting 
Det er i planforslaget tilrettelagt for avfallsrom i bygg i nord, i forbindelse med parkering 
under bygg. Det er videre foreslått at avfallsrommet legges helt i sørvestre hjørnet i bygg i 
nord. Ved å dra nytte av den naturlige terrengforskjellen vil det fra utsiden være mulig for 
renovasjonspersonell å få tilgang til søppel fra vegkant på f_KV1 (se vedlegg4, 
renovasjonsteknisk plan). Området er i plankartet avsatt til annen veggrunn og er sikret å 
holdes fri for permanente installasjoner som kan hindre adkomst. 

6.17 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Vurderingen viser at Skaret er godt egnet for foreslått utbygging. Ingen av de forhold som er 
avdekket i analysen er av en slik karakter at de medfører en vurdering av om tiltaket bør 
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gjennomføres. Avbøtende tiltak som er beskrevet i kapittel 7.12 vil kunne gi området en 
tilfredsstillende sikkerhet.  

6.18 Rekkefølgebestemmelser 
Det er foreslått rekkefølgebestemmelser i forhold til at fortau opparbeides samtidig som veg, 
og at adkomst til nye boliger er ferdigstilt før brukstillatelser gis. Ny adkomst må være 
opprettet før eksisterende adkomst saneres for gnr 47 bnr 857. Det er stilt krav til at tekniske 
planer for hele planområdet skal være godkjent av kommunen før byggetillatelser gis. 
Det er videre satt krav til at ny bebyggelse i planområdet ikke kan få ferdigattest før gang- og 
sykkelvegbru over jernbanen er etablert, i tråd med innspill fra Statens vegvesen. 

6.19 Fremdrift 
Planforslagets fremdrift er delvis styrt av en ekstern faktor, ferdigstillelse av gang- og 
sykkelveg bru over jernbanen. Statens vegvesen har stilt krav om at denne skal være 
ferdigstilt før det gis ferdigattest til nye boliger. Per i dag er fremdrift for gang- og 
sykkelvegbruen at det til høsten 2013 skal lyses ut anbud for prosjektering (Dalane Tidene, 
15.5.2013). 
Planforslaget er antatt å vedtas innen utgangen av 2014. Det søkes allerede ved innlevering til 
1.gangsbehandling om forlengelse av 2 år, til varighet på 7 år. Det antas at tekniske planer og 
videre utbygging kan starte umiddelbart etter at plan er vedtatt.  
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7 Virkninger av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan som legger opp til fremtidig 
boligbebyggelse. Foreslått utnyttelse synes å være i tråd med områdets nærhet til sentrum.  

7.2 Landskap 

7.2.1 Topografi og landskap 
Planområdet ligger i en skråning og 
det er fjell i bakkant. Forslått tiltak er 
planlagt med en høyde og nedtrapping 
som gjør at det synes å speile det 
naturlige landskapet og være tilpasset 
dette, samt eksisterende bebyggelse. 

 

 
Figur 7-1 Fotomontasje av tiltak sett fra sør mot nord (Plank) 

7.2.2 Sol og skygge 
Sol- og skyggediagram viser at felles uteoppholdsarealer innen BB1 har tilfredsstillende 
solforhold. F_L1 er ikke skyggelagt i det hele tatt etter klokken 15 23.juni og det er bare en 
liten del av området, langs bygg, som ligger i skyggen midt på dagen.  

 
Figur 7-2 Sol- og skyggediagram, 23. juni (Plank) 
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Analysene fra 23.mars viser at deler av området ligger skyggelagt midt på dagen og kveld, 
mens det kl.15 ligger uten skygge. 

 
Figur 7-3 Sol- og skyggediagram, 23. mars (Plank) 

7.3 Stedets karakter 
Planområdet er i dag preget av spredt eneboligbebyggelse. Det er i planforslaget foreslått et 
mer urbant uttrykk, da området ligger som en del av Egersund sentrum. Foreslåtte tiltak vil 
kunne endre områdets karakter noe til å bli mer urbant og moderne. Det er foreslått en relativt 
høy utnyttelse i tråd med overordnede føringer om å bygge tett i sentrumsområder og områder 
med god kollektivtilgjengelighet. Det er foreslått leiligheter i varierende størrelser som 
tilrettelegger for en boligmiks med unge, eldre, enslige, par og små og større familier. 

7.4 Byform og estetikk 
Det er stilt krav i bestemmelsene om at bygg skal holde en høy arkitektonisk kvalitet og at 
bygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og terreng og innordne seg dette. Skisser 
(vedlegg 3) viser eksempler på hvordan det kan løses og synes tilpasset området og dets 
karakter. Byggene virker ikke ruvende eller sjenerende for området. Maksimale koter er satt i 
tråd med eksisterende bebyggelse, og sikrer at ny bebyggelse forholder seg til eksisterende 
samt til landskapet 

 
Figur 7-4 Illustrasjon av høyder på eksisterende og foreslått bebyggelse (Plank) 
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7.5 Forholdet til naturmangfold 
Området er i dag brukt som friluftsområde, og bebyggelse av naturlig areal vil alltid ha noe 
innvirkning på naturmangfoldet. Det er ikke registrert spesielle naturverdier, naturtyper, eller 
arter innenfor planområdet. På bakgrunn av dette og områdets størrelse (ca. 2 daa) vurderes 
det at tiltakene ikke vil ha vesentlig betydning for økosystemene i området.  

7.6 Rekreasjonsinteresser 
Områdets beliggenhet tilsier godt bomiljø i forhold til nærhet til rekreasjonsmuligheter. 
Beliggenheten legger således til god folkehelse. Planområdet ligger i direkte tilknytning til 
natur og rett ved sjøen. Området er således tilrettelagt for maritime friluftsaktiviteter som båt, 
bading og fisking ved vannet i sør og for natur og tur mot øst og nord. i tillegg er området i 
nærhet til sentrum og til idrettsanlegg. 

7.7 Uteområder 
Planområdet ligger i naturen og planområdet er, mer eller mindre, omkranset av natur på alle 
sider. Det er fjell, skog og mark i området nord, øst og vest for planområdet, mens fjorden 
ligger i sør. Denne nærheten til natur gir gode muligheter for å benytte området for tur og 
rekreasjon, noe som er med på å bedre folkehelsen. Områdene kan nyttes til tur, og også 
uformell lek. Det er masse boltreplass, og det er åpent og «luftig» i planområdet. 

Det er lagt til rette for ca. 26m2 uteoppholdsareal per boenhet, privat og felles. 
Kommuneplanen setter krav til 150m2 uteoppholdsareal utenfor sentrum og 25m2 i 
sentrumsområder. Planområdets nærhet til sentrum og jernbanen synes å tilsi at planområdet 
kan regnes som en del av sentrum, planforslaget er således i tråd med kommunens føringer. I 
tillegg til disse tilrettelagte uteoppholdsarealene er det foreslått flere grønne områder som ikke 
er regnet med i uteoppholdsareal. Disse områdene er likevel med å øke planens kvalitet og 
sikrer at det er naturlig vegetasjon i området. Det er, for beboere og naboer, mulighet til å 
nytte disse områdene om de ønsker.  

Uteopphold/grønnstruktur i planforslaget Areal (m2)  Per boenhet ved 24 
boenheter (m2) 

Lekeplass 358 15 

Privat uteopphold 264 11 

Grøntområder innen planforslaget 502 21 

Totalt uteopphold og grønt 1124 47 

Tabell 7-1 Totalt uteopphold og grøntareal 

7.8 Trafikkforhold 

7.8.1 Vegforhold 
Planforslaget legger til rette for trafikale løsninger som er mer i tråd med vegnormaler.  
Gående til BB1 må krysse vegbane for å komme til/fra fortau. På grunn av oversiktlig 
trafikksituasjon og relativt lite trafikk synes dette som en tilfredsstillende løsning.  
Det er en mulighet for at f_KV1 kan stenges for biltrafikk når planområdet nord for Skaret er 
ferdig utbygget slik at all trafikk ledes gjennom vegsystemet der og at f_KV1 i stor grad 
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forbeholdes myke trafikanter. Det er intuitivt for skolebarn å benytte veg mot nord, når denne 
blir anlagt, da denne er kortere. 

7.8.2 Trafikkøkning/reduksjon 
Det vil være noe trafikkøkning som følge av tiltaket. Det er i trafikkanalysen estimert at 
trafikkøkning som følge av tiltaket vil være relativt beskjeden. Det anses ikke at 
trafikkmengde er en utfordring for planområdet. 

7.9 Barns interesse 
Det er foreslått å tilrettelegge for lekeplass i forbindelse med utbygging av leilighetsbygg. Det 
er, per i dag, relativt lang til nærmeste lekeplass. Det er likevel flere plasser rundt 
planområdet som innbyr til uformell lek langs sjø og i naturen. 

Det vurderes at barn kan ferdes trygt til nærmeste lekeplass, idrettsplass og skole (se vedlegg 
5, trafikkanalyse). I tillegg ligger planområdet som en del av sentrum og det er tilrettelagt for 
trygg adkomst til sentrum fra planområdet. Dette sikrer barn og unge innen planområdet 
tilgang til sentrum med de tilbud som sentrum innehar for barn og unge som kino, Pingvinen, 
biblioteket, kafeer og handel. 

7.10 Sosial infrastruktur 

7.10.1 Skolekapasitet 
Området har god kapasitet på skole, se punkt 5.9.1. 

7.10.2 Barnehagekapasitet 
Det er god barnehagekapasitet i kommunen, og det er flere barnehager i nærhet av 
planområdet, se punkt 5.9.2. 

7.10.3 Annet 
Planområdet ligger i nærhet av sentrum og har nærbutikk, bensinstasjon like i nærheten. 

7.11 Universell tilgjengelighet 
Boliger er foreslått med livsløpsstandard som sikrer at de kan bebos i de ulike stadier av 
livsløpet. Det er foreslått løsninger som sikrer universell adkomst til felles 
uteoppholdsarealer.  

På grunn av områdets topografi er det utfordrende å tilrettelegge vegen f_KV1 med universell 
utforming. Planforslaget legger til rette for veg som er nærmere universell utforming enn 
dagens situasjon, men som ikke er i tråd med krav til universell utforming. Det vurderes at 
vegen er, så langt som mulig, utformet etter prinsippet om universell utforming. 

Det er en mulighet at vegen f_KV1, på sikt, stenges for biltrafikk og kun benyttes for gange 
og sykkel, da tilgrensende reguleringsplan under utarbeidelse i nord tilrettelegger for 
vegsystem som kan være mer hensiktsmessig å benytte. 

7.12 Energibehov – energiforbruk 
Nye boliger skal ved prosjektering/oppføring tilfredsstille minimumskrav til tetthet/isolering i 
henhold til en hver tids gjeldende forskrifter/lover. Tilsvarende med hensyn til oppvarming. 
Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende 
elektrisitet, i tråd med TEK10 § 14-7, pkt. 3. 
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7.13 ROS 
Formålet med ROS-analysen er å kartlegge mulige risikoer og sårbarheter som er knyttet til 
regulering og utbygging av Skaret. Denne ROS-analysen er gjennomført i henhold til 
sjekkliste basert på «Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser» (1994) og 
«Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene» (2001) fra Direktorat 
for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).  

7.13.1 Organisering av arbeidet 
Erfaring med det konkrete området, kartstudier, støyrapport, geoteknisk rapport og befaring, 
danner grunnlaget for tema som er vurdert i ROS-analysen.  
De forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den 
enkelte hendelse (tabell 7-1 og 7-2). 
 

 
 
Grad av sannsynlighet Beskrivelse 
1. Usannsynlig Usannsynlig må ikke forstås som at denne 

hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at 
sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles 
lav. 

2. Lite sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen 
ikke vil inntreffe. 

3. Mindre sannsynlig Hendelsen kan inntreffe. 
4. Sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil 

inntreffe. 
5. Meget sannsynlig Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte 

flere ganger. 

Tabell 7-2 Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år 

 
Grad av konsekvens Beskrivelse 
1. Ufarlig Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller 

miljømessig skade av ubetydelig størrelse. Systembrudd er 
uvesentlig. 

2. Mindre alvorlig Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller 
miljømessig skade. Systembrudd kan føre til skade dersom 
reservesystem ikke er tilgjengelig. 

3. Alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men sjelden med 
døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade. 
System settes ut av drift for en kortere periode. 

4. Svært alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget 
betydelig økonomisk eller miljømessig skade. System settes ut av 
drift over et lengre tidsrom. 

5. Katastrofalt Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade og døde, 
eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade. Systemet 
settes ut av drift varig eller for en betydelig periode. 

Tabell 7-3 Klassifisering av konsekvens 

Tema er vurdert gjennom sjekkliste. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er 
sammenstilt i en matrise for å finne grad av risiko temaet utgjør (figur 7-5). 
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 Konsekvens 

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 5. Katastrofalt 

5. Meget sannsynlig 6 7 8 9 10 

4. Sannsynlig 5 6 7 8 9 

3. Mindre sannsynlig 4 5 6 7 8 

2. Lite sannsynlig 3 4 5 6 7 

1. Usannsynlig 2 3 4 5 6 

GRØNN Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 

GUL Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes 

RØD Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

Figur 7-5 Matrise som viser prinsippet for sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens 

7.13.2 Identifiserte risikoer 
Alle tema som er identifisert med risiko i sjekklisten (vedlegg 10) er nærmere utredet her. Det 
er også vurdert risikoreduserende tiltak der dette er nødvendig. Når risikoreduserende tiltak 
skal vurderes så skal sannsynlighetsreduserende tiltak vurderes først. Dersom man ikke 
oppnår effekt av dette, eller det ikke er mulig, skal man vurdere tiltak som begrenser 
konsekvensen. 
Det var 2 tema som ble identifisert til å ha svært alvorlig konsekvens: brann og ulykke med 
gående/syklende. Disse er nærmere utredet under. 

7.13.3 Brann (punkt 16 i sjekkliste) 
Egersund brannvesen har i samtale med dem (19.12.2012) opplyst at de ikke har stigebil eller 
lift. De benytter manuelle stiger og har derfor mulighet til å slukke i opptil 3 etasjer. Bygg er 
foreslått i en høyde på inntil 4 etasjer. Sannsynligheten for en brann vurderes å være mindre 
sannsynlig, hendelsen kan inntreffe. Det vurderes at om hendelsen inntreffer kan det gi svært 
alvorlige konsekvenser, kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget betydelig 
økonomisk skade. Dette gir uakseptabel risiko og risikoreduserende tiltak er nødvendig. 
Det er foreslått sprinkleranlegg og brannalarm i byggene. I tillegg er det i begge bygg foreslått 
rømningsveier i nord og sør. I følge brannkonsulent fra Branncon er dette tilstrekkelig 
brannsikkerhet. Med avbøtende tiltak vurderes det at sannsynlighet for brann er mindre 
sannsynlig og at hendelsen kan gi mindre alvorlige konsekvenser, kan medføre personskade 
eller mindre økonomisk skade, dette gir en akseptabel risiko. 

7.13.4 Ulykke med gående/syklende (punkt 25 i sjekkliste) 
Fortau er i planforslag foreslått på vestsiden av vegen, for å sammenfalle med planlagt 
vegtrase for planforslag i nord. Barn som går til skolen må krysse vegbanen fra BB1 for å 
komme til fortau, f_F1, denne krysningen anses ikke som risikofylt da det er lite trafikk og det 
er oversiktlig. Når barna kommer mot sør må de igjen krysse kjørebanen f_KV1 for å komme 
til fortau o_F2 for å kunne fortsette mot skolen. Det anses at sannsynlighet for ulykker i 
krysset Skaret x Fylkesveg 44 er mindre sannsynlig, hendelsen kan inntreffe, og det vurderes 
at konsekvensene kan bli svært alvorlige, som alvorlig personskade og dødsfall. Dette er en 
uakseptabel risiko. 
Krysset er i henhold til vegnormaler. Det foreslås å skilte krysset for å gjøre bilførere 
oppmerksomme på at det foregår krysning i dette punktet. Ved skilting vurderes det at det er 
liten sannsynlighet for at hendelsen kommer til å inntreffe, at det er sannsynlighetsovervekt 
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for at hendelsen ikke vil inntreffe, og at konsekvensen kan medføre svært alvorlig 
konsekvens. Dette gir akseptabel risiko.  

7.13.5 Oppsummering av ROS-analyse 

Vurderingen viser at Skaret er godt egnet for foreslått utbygging. Ingen av de forhold som er 
avdekket i analysen er av en slik karakter at de medfører en vurdering av om tiltaket bør 
gjennomføres. Avbøtende tiltak som er beskrevet over vil kunne gi området en 
tilfredsstillende sikkerhet.  

7.14 Teknisk infrastruktur 

7.14.1 Vann og avløp 
Det er foreslått at planlagte boliger må tilkobles kommunalt vann- og avløpssystem. 

7.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Eigersund kommune har eiendomsskatt og tiltaket vil gi økt inntekt for kommunen i 
forbindelse med dette. 

7.16 Konsekvenser for næringsinteresser 
Det anses ikke at tiltaket vil ha særlige virkninger på næring innen området. Det er mulig at 
treningssenteret vil få flere medlemmer som følge av at det blir flere beboere i nærheten. 

7.17 Interessemotsetninger 
Området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og det har ikke fremkommet 
interessemotsetninger som følge av varsling. 

7.17.1 Naboforhold 
Ikke kjennskap til interessemotsetning, det har ikke fremkommet interessemotsetninger som 
følge av varsling. 

7.17.2 Offentlige instanser 
Ikke kjennskap til interessemotsetning, det har ikke fremkommet interessemotsetninger som 
følge av varsling. 

7.17.3 Andre 
Ikke kjennskap til andre som kan ha mulige interessemotsetninger i forhold til planforslag, det 
har ikke kommet inn merknader gjennom varsel. 

7.18 Avveining og virkninger 
Vegen og fortau, f_KV1 og f_F1, er ikke i tråd med vegnormaler. På grunn av tomtens 
stigning er det vurdert til å være en tilfredsstillende løsning. Det er begrenset med areal rundt 
vegen, og eksisterende boliger er plassert langs vegen. For å unngå inngrep i eksisterende 
boliger er det funnet mest hensiktsmessig å tilrettelegge som foreslått. 
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8 Varsel og oppsummering av merknader 
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet 10.5.2012, med frist om innspill satt til  
7.6.2012. Oppstart av planarbeidet ble varslet i Stavanger Aftenblad, på kommunens nettside, 
på Plank Arkitekter AS sin nettside, samt ved brev til naboer og andre berørte parter. Det kom 
inn 4 merknader til varsel, 3 fra offentlige og 1 fra private: 
 
For fullstendig varsel og innkomne merknader se vedlegg 9. 
 
Rogaland fylkeskommune, brev datert 23.5.2012 
På grunn av planområdets beliggenhet nær Egersund stasjon, Egersund sentrum og skolene 
Grøne Bråden, Lagård og Dalane videregående forutsettes det at det legges godt til rette for 
bruk av sykkel, både på veinettet og på eiendommene, gjennom gode sykkelparkeringsplasser. 
 
De sier videre at det må legges til rette for gode uteoppholdsareal for barn, unge og voksne. 
Private og felles uterom skal ha gode sol- og støyforhold. Solforholdene til nabobebyggelse 
må dokumenteres. 
 
De minner om at det må gjennomføres en støyfaglig utredning for området. 
 
De viser til at områdets lokalitet tilsier høy boligtetthet, og minner om at det må utarbeides 
ROS analyse og at universell utforming må ivaretas i planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Planforslaget legger til rette for maksimal parkeringsdekning for bil på 1,4 per boenhet og på 
minimum 2 per boenhet for sykkelparkering, basert på planområdets plassering som en del av 
Egersund sentrum og kollektivtilgjengelighet. All parkering er foreslått under terreng i 
parkeringsanlegg. 
 
Det er lagt til rette for uteoppholdsareal i forbindelse med ny bebyggelse. Denne er plassert i 
vest for å sikre tilgjengelighet for eksisterende boliger, og sikre gode solforhold. Støyanalyse 
for området viser at uteoppholdsområder har tilfredsstillende støyforhold. 
 
Universell utforming er forsøkt ivaretatt så langt det lar seg gjøre. På grunn av planområdets 
stigning har det vært utfordrende å imøtekomme krav til universell utforming for stigning 
lang f_KV1 og f_F1. ROS-analyse er utført.  
 
 
Jernbaneverket, e-post datert 30.5.2012 
De har ikke kommentarer på dette tidspunkt utover at området bør planlegges med gode og 
trygge gang- og sykkelveier til offentlig veinett og Egersund stasjon. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Er søkt ivaretatt i planen. 
 
 
Statens vegvesen, brev datert 4.6.2012 
De gir faglig råd om å inkludere gnr 47 bnr 78 i planområdet for å sikre siktforhold. 
 
I tillegg stiller de følgende krav: 
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1. Enkeltavkjørsler fra fv 44 (til 47/413 (og 47/732?) og 47/857) må saneres. 
2. Byggegrensen langs fv 44 settes til 15 m fra vegmidte fv 44. byggegrensen må 

inntegnes og målsettes på plankartet. 
3. Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5-2,5 m over vegbanenivå. 

Dette må framkomme i reguleringsbestemmelsene. Frisiktsonene må inntegnes og 
målsettes på plankartet. 

4. Kryss (atkomster) til planområdet skal utformes iht. vegnormalene. Tekniske 
planer/byggeplaner skal godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis. 
Dette må framkomme i reguleringsbestemmelsene. 

5. Statens vegvesen forutsetter at planarbeidet omfatter en vurdering av støysituasjonen. 
Anbefalte grenseverdier i MDs retningslinje T-1442 «Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging» skal overholdes. Det anbefales at det vises til 
støyretningslinjen T-1442 i reguleringsbestemmelsene. 

6. Før ytterligere utbygging innenfor planområdet kan påbegynnes, skal g/s-vegbru over 
jernbanen være etablert. 

 
Forslagsstillers kommentar 

1. Bolig på 47/413 er foreslått revet i planforslaget. Avkjørsel fra 47/857 er foreslått 
sanert i tråd med innspill. 

2. Byggegrensen er satt til 15 meter fra vegmidte. 
3. Krav i forhold til frisikt er sikret i bestemmelsene. 
4. Frisikt er inntegnet på plankart og frisiktsoner er sikret i bestemmelsene. 
5. Støysituasjonen er vurdert av Sinus AS og er vedlagt planforslaget. 
6. I tråd med korrespondanse med saksbehandler hos Statens vegvesen er det sikret at det 

ikke utstedes ferdigattest for ny bebyggelse før gang- og sykkelvegbru over jernbanen 
er etablert. 

 
Eigersund kommune, Felles brukerutvalg, brev datert 6.6.2012 
Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 
 
 
Kurt Sæstad og Gry Solfrid Sleveland, Skaret 12, e-post datert 21.5.2012 
De ønsker at 47/500 blir regulert til bolig/fremtidig bolig i sin helhet. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Hele gnr 47 bnr 500 er tatt med i planforslaget og er foreslått regulert til bolig. 
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Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende

småhusbebyggelse

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse

Annen offentlig eller privat

tjenesteyting

Oppstillingsplass renovasjon

R1

Lekeplass

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Kjøreveg

Fortau

Annen veggrunn - tekniske

anlegg

Parkeringsplasser

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Grønnstruktur

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense

RpSikringGrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Bebyggelse som forutsettes

fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Regulert kjørefelt

Regulert støttemur

Punktsymboler

Stenging av avkjørsel

Avkjørsel

Avkjørsel - kun innkjøring

Avkjørsel - kun utkjøring

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
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 Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  25.08.2014 
Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-
47/134 
Arkivsaksnr.: 
11/2212 
Journalpostløpenr.: 
14/22390 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Dag Kjetil Tonheim 
Plansjef 
51 46 83 21 
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
167/14 Planteknisk utvalg 23.09.2014 
066/14 Kommunestyret 29.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detaljregulering for boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl.-
Skaret - 2. gangsbehandling 
   
 
Sammendrag: 
Forslag til detaljregulering av boligbebyggelse på gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.-Skaret har vært ute til 
offentlig ettersyn. Hensikten med forslaget er å kunne legge til rette for etablering av to boligblokker 
med til sammen 24 leiligheter og utbedre eksisterende veg med hensyn til stigningsforhold og 
bredde. Det er ikke kommet inn vesentlige merknader kun presiseringer som er innarbeidet i 
fremlagte planforslag og rådmannen anbefaler at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak 25.08.2014: 
Planteknisk utvalg vedtar forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse på gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.-
Skaret, Egersund  med plankart datert 22.08.14 og bestemmelser datert 25.08.14 blir vedtatt som 
fremlagt. 
 
Andre forhold: 

1. Det er fra Eigersund kommune ønskelig at det inngås utbyggingsavtale fort bl.a. å ivareta 
gangforbindelse fra B5 Egrefjellet m.m.. En viser her til kommunens Forutsigbarhetsvedtak. 

 
2. Planens gyldighet forlenges med 2 år, til varighet på 7 år. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
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23.09.2014 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-167/14 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg vedtar forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse på gnr 47 bnr 
61, 134 m.fl.-Skaret, Egersund med plankart datert 22.08.14 og bestemmelser datert 
25.08.14 blir vedtatt som fremlagt. 
 
Andre forhold: 

1. Det er fra Eigersund kommune ønskelig at det inngås utbyggingsavtale fort bl.a. 
å ivareta gangforbindelse fra B5 Egrefjellet m.m.. En viser her til kommunens 
Forutsigbarhetsvedtak. 

 
2. Planens gyldighet forlenges med 2 år, til varighet på 7 år. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
29.09.2014 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-066/14 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg vedtar forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse på gnr 47 bnr 
61, 134 m.fl.-Skaret, Egersund med plankart datert 22.08.14 og bestemmelser datert 
25.08.14 blir vedtatt som fremlagt. 
 
Andre forhold: 

1. Det er fra Eigersund kommune ønskelig at det inngås utbyggingsavtale fort bl.a. å 
ivareta gangforbindelse fra B5 Egrefjellet m.m.. En viser her til kommunens 
Forutsigbarhetsvedtak. 

 
2. Planens gyldighet forlenges med 2 år, til varighet på 7 år. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
244/13 Planteknisk utvalg 19.11.2013 
 
Detaljregulering for boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl.-Skaret - 2. gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til detaljregulering av boligbebyggelse på gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.-Skaret i Egersund har vært 
til offentlig ettersyn og høring. Planen legger opp til å etablere  to boligblokker med til sammen 24 
leiligheter og utbedre eksisterende veg med hensyn til stigningsforhold og bredde. 
Planområdet ligger som  vist på kartet: 

 
 
2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Hele planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Egersund sentrum 2007-2019 avsatt til 
eksisterende boligformål.  
 
2.2 Reguleringsplan 
Området er ikke tidligere regulert.  
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Hellvik Hus AS har varslet oppstart for reguleringsplan Ægrefjellet. Reguleringsplanene har 
sammenfallende plangrense, sørlig grense for reguleringsplan for Ægrefjellet og nordlig grense for 
reguleringsplan for Skaret. Planenen er nå samordnet. 
 
3. VARSEL OM REGULERING 
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
1.  Statens Vegvesen  Merknad E 
2.  Rogaland Fylkeskommune  Ingen merknad O 
3.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad O 
4.  Eigersund kommune, teknisk 

avdeling 
 Merknad E 

Private merknader 
5.  Kristiansen og Selmer- Olsen  Merknad E 
6.  Reidun Erga  Merknad  

INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema J/

N 
Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1.  Statens Vegvesen  Parkeringsplassen f_P1 blir 

tilpasset byggegrensen på 15 
meter fra veimidte.  
Parkeringen er ikke tiltenkt 
bruk av boligene i Skaret, og 
det vil heller ikke bli  oppført 
bygg eller annet som har 
med drift eller bruk av 
boligene. 

J Etter dialog og møte mellom 
kommunen, tiltakshaver og SVV er 
det blitt avtalt diverse tilpasninger i 
krysset mot fylkesvegen. Fortauet 
o_F2 fortsettes som eget formål 
langsmed f_KV1 mot innkjørselen  
til f_P1. Denne delen av fortauet 
må legges inn som en del av 
rekkefølgekravene i  
bestemmelsene. Endringene er 
innarbeidet i kart og bestemmelser. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune 

 Ingen merknader til saken. O Tas til orientering. 

3.  Felles brukerutvalg  Ingen merknader til saken. O Tas til orientering. 

4.  Eigersund kommune, 
teknisk avdeling 

 Det er ønskelig å regulere 
fortauet som offentlig, da 
dette er hovedgangadkomst  
for de planlagte boligene på 
Egrefjellet. På grunn av 
traséens vanskelige stigning 
er  ønskelig med en bredde 

J Dette eri imøtekommet i planen. 
Det er fra Eigersund kommune 
ønskelig med en utbyggingsavtale. 
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på fortauet på 2,5m for å 
kunne drive rasjonell 
vinterdrift.¬¬ 

Private uttaler 

1.  Kristiansen og Selmer- 
Olsen 

 Omradet innenfor den nye 
planen for Egrefjell, nord  for 
Skaret, er avhengig av 
gangforbindelsen gjennom 
Skaret. 

J Det har vært dialog om dette og det 
har blitt løst ved at en har tilpasset 
høydene på Skaret til naboene i 
bakkant. Dette vil fremgå av 
plankartet.  

2.  Reidun Erga  Reidun Erga refererer til et 
kart fra 1969 hvor Skaret 
ikke er tegnet inn.  Skaret er 
en eierløs teig med tinglyst 
veirett over Ergas tomt, bl.a. 
for Lyse samt  felles vann og 
avløp i forbindelse med 
veien. 

O Veien er i den foreslåtte 
reguleringsplanen planlagt å ligge 
innenfor denne teigen 
med tilsvarende avstand til R. Ergas 
eiendom. Det er ifølge tiltakshaver 
inngått en avtale og klagen er 
trukket, da det viste seg at klagen 
ble sendt på bakgrunn av en 
misforståelse. Det er bestilt en 
oppmåling av dette  
forholdet. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak og er innarbeidet i revidert kart 
22.08.2014 og bestemmelser datert 25.08.2014: 
Kart og bestemmelser: 

1. Betegnelsen TG er endret til MB (maks byggehøyde).  
2. F_P1 er redusert for å sikre grøntareal innenfor byggegrense mot Fylkesveg 
3. Fortau er forlenget, f_F4 er forlenget til å møte parkering, f_P1 
4. Byggegrense fra fv er lagt langs hele vegen 
5. Det er lagt åpning i fortau mellom f_F5 og f_F1 
6. Annen offentlig eller privat tjenesteyting, T1, for treningssenter 
7. Fortau blir vist som offentlig fortau. 
8. Rekkefølgekrav knyttet til godkjenning av tiltak i tilknytning til Fylkesvegen innarbeidet i tråd 

med krav fra Statens Vegvesen. 
 
Andre forhold: 

9. Det er fra Eigersund kommune ønskelig at det inngås utbyggingsavtale fort bl.a. å ivareta 
gangforbindelse fra B5 Egrefhjellet m.m.. En viser her til kommunens Forutsigbarhetsvedtak. 

10. Planens gyldighet forlenges med 2 år, til varighet på 7 år. 
 
4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
Området ligger langs Fylkesvei 44, Jærveien. Det er relativt bratt opp til planområdet og fra 
vegen er det næringsbygget som er mest synlig. På lengre avstand er området er preget av 
eneboliger som ligger langs fjellsiden, omkranset av trær. Planområdet har utsikt mot 
Tengsvågen i vest. Planområdet er i dag nyttet til boligbebyggelse og næringsbebyggelse. Det er en 
del i nordøst som er ubebygd i dag, som består av fjell og natur. Området ligger videre som en del av 
Egersund by. 
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5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende eneboliger i BF1 og BF2 videreføres som i gjeldende reguleringsplan.  I områdene BF1 
og BF2 er det ikke vist ny boligbebyggelse og antall boliger er uforandret i forhold til dagens 
situasjon. Uthus, garasjer, hagestuer er innarbeidet i den grad det fremgår av grunnkartet. 
 
5.2 Ny boligbebyggelse - Blokkbebyggelse, BB1-BB2 
Innen BB1 er nye boliger foreslått i 2 leilighetsbygg med 11 - 13 leiligheter i hvert bygg. Planforslaget 
legger til rette for maksimalt 24 boenheter. Minimumsstørrelse er satt til 50m2. 
for å sikre boligmiks er det foreslått at minimum 50 % boenheter får en størrelse på over 60m2 og 
minimum 15 % av boenhetene får en størrelse på minimum 100 m2. Alle boenheter er foreslått med 
privat balkong med minimumsstørrelse på 11m2 og bod på minimum 8m2 per boenhet.  
 
På grunn av terrenget er leilighetsbygget i nord foreslått plassert på en høyere kote slik at første 
etasje i sørlig bygg er på samme kote som parkeringskjeller i nordlig bygg. Byggene er foreslått med 
forskjellige høyder for å tilpasses terrenget. Bygg i nord er foreslått 
med maksimal kote 40,0 meter og bygg i sør er foreslått med maksimal kotehøyde 36,0 meter. 
Planforslaget legger til rette for BRA 211%, og en boligtetthet på ca. 11,4 bolig/daa.  
 
Plankart datert 22.08.2014: 
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Planforslaget med dens blokkbebyggelse vil endre stedets karakter da som i dag preges av eneboliger 
med avstand og luft mellom tomtene og skråning kledd med trær og annen vegetasjon i bakkant. 
Planforslaget vil medføre at området får et mer urbant uttrykk med massive elementer som 
blokkbebyggelse er. Siden tomten ligger på en høyde og godt eksponert fra ulike kanter er det viktig 
at utforming av bebyggelsen med dens material- og fargebruk tilpasses landskapet og eksisterende 
bebyggelse. 
 5.3 Avkjørsel og frisikt 
Atkomst til planområdet vil skje fra Jærveien. Tomtens plassering gir noen trafikkmessige 
utfordringer med hensyn til adkomstveien og dens stigningsforhold og kryssløsning til Jærveien. 
Forslaget legger opp til å forbedre adkomstveien ved å øke vegbredden til 5 meter, legge om 
vegføringen for bedre stigning samt legge inn fortau som vil bedre forholdene for myke trafikanter. 
Det er en viktig forutsetning at adkomstveien skal anlegges skånsomt i terrenget for å minske 
skjæringer og utfyllinger og unngå høy forstøtningsmurer.  
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En vil i tillegg påpeke at kryssløsningen har vært utfordrende da det her er begrenset plass med 
hensyn til avkjørsel til eksisterende nøringsareal som i dag blir brukt som treningssenter. Statens 
vegvesen  har akseptert  en løsning som kan aksepteres ved å legge innkjørsel til parkeringsplass for 
senteret litt lenger mot nord direkte fra Jærveien, som er fylkesvei, og utkjørsel er samlokalisert i 
krysset med adkomstveien til boligområdet lenger mot sør. Nåværende avkjørsel til eiendommen på 
gnr 47 bnr 857 saneres og eiendommen får ny avkjørsel som skal være felles med gnr 47 bnr 69, 71 
og 72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Parkering og veier i planområdet 
All parkering er foreslått lagt under terreng. Det er foreslått en parkeringsdekning på 
maksimalt 2, inkludert gjesteparkering, i tråd med gjeldende kommuneplan. Det er foreslått at 
det tilrettelegges for 5 % parkeringsplass for bevegelseshemmede. 
Det er foreslått å tilrettelegge for sykkelparkering i forbindelse med parkeringskjeller og 
boder. Det er i planforslaget lagt opp til en parkeringsdekning med sykkel på minimum 2 per 
boenhet. 
 
Veiene inne i planområdet er regulert som felles vei og skal ikke overtas av kommunen. Det 
anbefales at det inngås en utbyggingsavtale i forbindelse med bl.a.  fortau gjennom området. 
 
 
5.5 Ute og oppholdsareal 
Planforslaget legger opp til at leilighetene kan ha privat uteoppholdsareal  på minimum 11 m2 i 
tillegg til felles uteoppholdsareal på 15 m2 per enhet. Totalt vil da boenhetene ha et 
uteoppholdsareal på 26 m2 det vil si omlag 130 m2 mindre enn kommunens krav. Som begrunnelse 
for avviket oppgir forslagsstiller at fortetting og bygge i høyden har gått foran kravet og viser til 
fylkeskommunens oppfordring om fortetting i områder nær jernbane som sikrer effektiv areal- og 
ressursutnyttelse. De viser til at tomtens beliggenhet tilsier at dens potensiale for utbygging bør 
utnyttes. Det er i gjeldende kommuneplan avsatt områder ved Eie til sentrumsformål og området 
rundt Eigersund stasjon er et viktig knutepunkt med henblikk på kollektivtilbud som kommunen 
ønsker å satse videre på i fremtiden. De viser og til terrengets og tomtens utfordring og at prosjektet 
forsøker å ivareta flest mulig soltimer for flest antall enheter i form av høyde og nedtrapping. 
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6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger knyttet 
til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil bedre synliggjøre 
fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart 
m.m.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølgekrav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og det blir ikke lagt 
inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt 
eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke legges inn.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
7. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
6.3.2 Adkomst, parkering og annen infrastruktur 
All parkering er foreslått lagt under terreng og parkeringsdekningen er i samsvar med gjeldende 
kommuneplan. Det er vist frisiktsone i tråd med standard.  Planen viser ny adkomst fra fylkesvegen 
jfr. krav fra Statens Vegvesen. 
 
7.2  Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

Kollektivtilbud  x 1 1 Grønn  

Planforslaget angir 24 nye boenheter i området. Dersom en tar utgangspunkt i 4 trafikkbevegelser 
med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye boligbebyggelsen i området på 96 
pr. døgn. Planforslaget vil medføre økt trafikk av biler og myke trafikanter i området og at derfor blir 
viktig å utbedre krysset til Jærveien før ny bebyggelse tas i bruk. Dette er  ivaretatt i planforslaget slik 
det foreligger.  Det vil ikke gis ferdigattest for ny bebyggelse før ny gangbru over jernbanen er 
etablert. 
 
7.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  

Vann og avløp knyttes til eksisterende kommunaltekniske anlegg. Overvann ledes til 
kommunalteknisk anlegg. Tekniske planer skal godkjennes av Eigersund kommune før tiltak kan 
igangsettes.   
 
7.4 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Nye boliger kobles til offentlig strømnett i området. 
 
7.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

Det er vist område for oppsamling av avfall f_R1. 
 
8. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn Delvis, nye 
boliger vil kunne 
ivaretas. 

Terrengforholdet gir det en del utfordringer med hensyn til tilgjengelighet. Stigningsforholdet på 
adkomstveg kan ikke etterkomme kravet på 1:20 da planlagt veg har en stigning på 27 %. Det er satt 
krav til livsløpsstandard på alle boenheter og det er foreslått bestemmelser som sikrer at felles 
uteoppholdsarealer får universell utforming, og at det er tilrettelagt med universell utformet 
adkomst til områder for lek. Det er også satt krav til at det ikke skal plantes trær og planter som kan 
fremkalle allergiske reaksjoner nær inngangspartier eller i felles uteoppholdsområder. 
 
9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller det krav til barn og unge – 
lek m.m 

X  1 1 Grønn  

Område for ute og oppholdsareal  x 2 2 Gul  

Det er ikke kjennskap til at området har særlig interesse for barn og unge i dag, eller blir brukt til lek 
og rekreasjon. Ved fortetning og høy utnyttelse av et område er det ekstra viktig at hensyn til barn og 
unge blir ivaretatt. Forhold som tilgjengelighet, trafikksikkerhet og mulighet til lek og utfoldelse for 
barn må sikres i planprosessen.  I tilknytning til boligblokkene er det satt av 26 m2 privat og felles 
uteoppholdsareal for hver leilighet. Dette er mindre enn det som blir krevd i kommuneplanen, men 
en har under tvil kunne akseptere det siden det ligger såpass nært jernbanestasjonen og har nært 
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tilgang til friareal. Ute og oppholdsarealet er solrikt og selv om det er lite vil det være en miks mellom 
privat og felles areal.  
 
En kan ikke se at planforslaget vil medføre endringer på dette eller ha negative virkninger på barns 
ferdsel. Både private og felles uteoppholdsarealer er foreslått i vest. Dette sikrer at de har gode 
utsikts- og solforhold. Lekeplass f_L1 er foreslått i sammenheng med BB1. Det er tilrettelagt for 
lekeplass på vestsiden av bygget. Dette sikrer at lekeområdet har gode solforhold. 
 
10. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  x 3 2 Gul Ivaretatt i 
bestemmelsene 
jfr. støyrapport. 

Området ligger nær Jærveien og Jernbane, som begge er støykilder til planområdet. 
Støyrapport fra Sinus, datert 15.5.2013, i forbindelse med prosjektet viser til at støy fra disse 
kildene gir en støy som ligger i gul sone for planlagt ny bebyggelse. Det antas at eksisterende bygg 
innen planområdet også ligger innen gul støysone. Støyanalyse for området viser at 
uteoppholdsområder har tilfredsstillende støyforhold. Støyanalyse utført av Sinus AS, datert 
15.5.2013, viser at støyforholdene på utearealer vil være innenfor målsettingen uten 
skjermingstiltak. Det er foreslått å stille krav i bestemmelsene i forhold til tilfredsstillende støyforhold 
for private uteoppholdsarealer, i tråd med anbefalinger fra rapporten. 
 
10.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. utarbeidet skredrapport.. 
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  
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Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
10.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  x 1 1 Grønn  

Havn, kaianlegg  x 1 1 Grønn  

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF  X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
12.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

100 – meters beltet fra sjø/50-m beltet 
fra sjø og vassdrag 

 X 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn  

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Friluftsliv og rekreasjon (friluftsområder, 
LNF-F/N, friområder m.m.) 

 x 1 1 Grønn  

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området. Det ligger store og sammenhengende  
grøntområder i nærheten. 
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende omgivelser  X 1 1 Grønn  

Forslagsstiller har laget illustrasjon av foreslått bebyggelse sett i sammenheng med eksisterende 
bebyggelse og landskap.  

 
Det er stilt krav i bestemmelsene om at bygg skal holde en høy arkitektonisk kvalitet og at bygg skal 
tilpasses omkringliggende bebyggelse og terreng og innordne seg dette. Det er lagt ved skisser som 
viser hvordan bygningene kan løses og tilpasses området og dets karakter. Byggene bør ikke virke 
ruvende eller sjenerende for området. Maksimale høyde er satt til henholdsvis kote 40 for øverste 
blokk og 36 for den nederste blokken. 
 
Forslagsstiller har fått utarbeidet fotomontasje som viser hvordan en tenker seg at ny bebyggelse vil 
ta seg ut omgivelsene. Disse illustrasjonene gir et godt visuelt bilde av planlagt bebyggelse. Den 
øverste blokken har en fin avslutning på hver ende da øverste etasje er noe inntrukket og en får en 
mykere overgang av kortsidene av bygningen og den virker ikke så massiv. Dette prinsippet ønsket 
kommunen videreført til nedre blokkbebyggelsen slik at virkningen ble det samme.  
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Med tanke på den høye utnyttelsen en legger frem her, er det viktig at en får detaljert mest mulig av 
planen for å sikre at bebyggelsen får estetiske kvaliteter som blir ivaretatt. Dette gjelder også 
material og fargebruk. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng x  1 1 Grønn  

Det er viktig at ny bebyggelse ikke overskrider maks kote på eksisterende bebyggelse som er oppgitt 
å ligge på kote 44,2. g underordne seg eksisterende landskap da de i utgangspunktet vil være ganske 
massiv i omfang. Dette er viktig med tanke på opplevelsen og inntrykket en får av området i en større 
sammenheng og at ny bebyggelse ikke virker for visuelt påtrengende. Den  planlagt bebyggelse vil 
være svært synlig i landskapet. Dette fordi boligene er plassert i en skråning og ganske eksponert 
både fjern og nærvirkning. Men hensikten er at bebyggelsen skal tilpasses landskapet gjennom form, 
volum og farger. Dersom bygningene får en avtrapning i hver ende, minimalisert høyde og en dempet 
mørkere farge vil inngrepet virke tilsynelatende mindre. En vurderer derfor at plassering av 
blokkbebyggelse som foreslått ikke vil endre opplevelsen av landskapet vesentlig dersom det tas 
spesielt hensyn til utforming, volum og farge/materialbruk.. 

 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.10 Miljøkonsekvenser 
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Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

Det er laget fotomontasjer av planlagt bebyggelse som illustrerer hvordan virkningen av utbyggingen 
blir for tilgrensende bebyggelse. En har ikke kjennskap til særlige forhold som vil virke negativt på 
naboene i forhold til sol, utsikt m.m. Det vil bli mer trafikk i området, men dette kompenseres ved at 
det etableres ny og bedre adkomst og kryssløsning. 
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Diagrammet gjenspeiler sol og skyggeforhold 23. juni fra klokken 12 midt på dagen til klokken 18 
kveldstid.  

 
 
Diagrammet gjenspeiler sol og skyggeforhold 23. mars fra klokken 12 midt på dagen til klokken 18 
kveldstid.  
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Konklusjonen her blir at ny bebyggelse ikke vil medføre forringelse av sol- og skyggeforhold for 
eksisterende bebyggelse i området, samt at uteoppholdsarealene vil ha tilstrekkelig med sol. 
 
12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sosial infrastruktur x  1 1 Grønn  

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Forslagsstiller har vært i kontakt med skolefaglig ansvarlig i kommunen som har gitt tilbakemelding 
på kapasiteten på nærmeste skole, Grøne bråden og sier at det er kapasitet på noen trinn, men fullt 
på andre. Selv om det er kapasitet på andre skoler har elever lovfestet rett til å gå på nærmeste 
skole. 
 
13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG SAMFUNN / 
UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn og har heller ikke avvik fra kommuneplanen slik at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
Utbyggingsavtaler ble varslet i forbindelse med varsel om oppstart og vil bli arbeidet videre med når 
planen er vedtatt jfr. at da er rammene for utbyggingsavtalen klare.  I forbindelse med denne planen 
vurderes fra kommunens side som ønskelig at det inngås utbyggingsavtale. 
 
14. NATURMANGFOLD 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Naturmangfold  X 1 1 Grønn  
Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette. 
 
15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Etablering av sentrumsnære leiligheter er positivt og vil bidra positivt til byutvikling og vil ikke minst  
bidra til å styrke passasjergrunnlaget for Jærbanen. Fortetting i tilknytning til det regionale trafikk 
knutepunktet som Egersund stasjon er, er positivt og i tråd med kommuneplanen for Eigersund 
kommune. 
 
En vurderer at en i planforslaget har funnet en hensiktsmessig avveining mellom  utbygging og 
hensyn til omgivelsene. Det er et stadig større press på å få disse bebygd utover rammene i 
gjeldende reguleringsplan. Fortetting og transformasjon innenfor eksisterende bebyggelse 
representerer et boligpotensiale som kommunen ønsker å utnytte.  
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Rådmannen vurderer at i dette tilfellet vil en kunne få attraktive leiligheter med utsikt og gode 
solforhold. Adkomsten til området er krevende, men der en i plan forslaget legger opp til å utbedre 
denne. Kommunen skal ikke overta adkomstvegen.  Det er sikret gangforbindelse gjennom 
planområdet fra bakenforliggende bebyggelse på Ægrefjellet/Grøne Bråden. Dette vil gi en god 
gangforbindelse til bl.a. stasjonen. Ny gangbru over jernbanen må være på plass før en får 
ferdigattest for ny bebyggelse i planområdet. I områdene BF1 og BF2 er det ikke vist ny bebyggelse 
og antall boliger er uforandret i forhold til dagens situasjon. Uthus, garasjer, hagestuer er innarbeidet 
i den grad det fremgår av grunnkartet. 
 
Helheten i prosjektet fremstår som god og der en har foretatt fornuftige avveininger mellom 
utbygging og hensyn til strøkets karakter. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 

~ o ~ 
Alternative løsninger: 
Planteknisk utvalg vedtar forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse på gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.-
Skaret, Egersund  med plankart datert 22.08.14 og bestemmelser datert 25.08.14 blir vedtatt med 
følgende endringer: 
 
Andre forhold: 
1. Det er fra Eigersund kommune ønskelig at det inngås utbyggingsavtale fort bl.a. å ivareta 
gangforbindelse fra B5 Egrefjellet m.m.. En viser her til kommunens Forutsigbarhetsvedtak. 
 
2. Planens gyldighet forlenges med 2 år, til varighet på 7 år. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
296507 2074_planbeskrivelse.pdf 
355411 Bestemmelser datert 25.08.14 - detaljreguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl. 
355348 Plankart_skaret_datert[22.8.2014].pdf 
296519 Trafikkanalyse.pdf 
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296511 Perspektiver - collage.pdf 
326861 Uttalelse - detaljregulering gnr. 47 bnr. 61 m.fl. - Skaret - Eie 

327488 Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for boligbebyggelse gnr. 47 bnr. 134 m. fl. 
Skaret - Eie 

328891 Vedr. reguleringsplan Skaret kommentarer til planutkastet 
328892 Situasjonskart 
330442 Merknad til annonsert planforslag for Skaret - Eie gnr.47 bnr. 134 m.fl. 

330495 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 134, 61  
m.fl. 

332508 Uttalelse reguleringsplan Skaret - Eie 
353086 Skaret - skredfarevurdering 
354702 01_Kristiansen og Selmer-Olsen svar 03.04.14.pdf 
354699 Gjennomgang av høringsuttalelser - reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl. 
354700 Arealer Skaret 06mai14.pdf 
354701 Svar merknader 060514.pdf 
354703 02_Målebrev Erga 1968.PDF 
354704 03_Skaret Kart 1966.pdf 
354706 04_2074_utsnitt_eiendom.pdf 
354707 05_foto Erga.JPG 
354709 06_1_200 skaret 47122.pdf 
354711 07_1_500 skaret 47122.pdf 
354712 08_1_200_A3_plansak.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

2 I 10.05.2012 Plank arkitekter AS 
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid 
gnr. 47 bnr 61 m.fl. - Skaret 

3 I 18.05.2012 Knut Takle 
Vedr. melding om igangsetting av 
reguleringsarbeid og arbeid med 
utbyggingsavtale for Skaret- Eie 

4 I 21.05.2012 
Kurt Sæstad og Gry 
Solfrid Sleveland 

Innspill til reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 
134 m.fl. 

5 I 23.05.2012 
Rogaland 
Fylkeskommune 

Uttalelse reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 
61  m.fl. 

7 I 04.06.2012 Statens vegvesen 
Uttalelse til reguleringsplan for Skaret gnr. 47 
bnr. 134, 61  m.fl. 

6 X 06.06.2012 Plank arkitekter AS 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 134, 61  
m.fl. 

8 I 18.06.2012 
Barnas representant i 
plansaker 

Uttalelse fra BR -representant  - juni 2012 

10 I 04.04.2013 PLANK arkitekter AS Skaret - referat fra avklaringsmøte 03.04.13 

9 X 18.04.2013 Grete Stuen 
Skaret eiendom - innspill fra seksjon vei og 
utemiljø 

11 I 19.08.2013 Plank Arkitekter AS 
Forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse, 
Skaret på Eie gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl. 

13 I 24.10.2013 PLANK arkitekter AS 
Innsendelse av reguleringssak - Skaret gnr. 47 
bnr. 134 m.fl. 

14 U 11.11.2013 TAKLE SOLFRID Varsel/informasjon om befaring 
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IRENE;  
SÆSTAD KURT;  
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST;  
STATENS VEGVESEN;  
SLEVELAND GRY 
SOLFRID;  
SKAALAND AASE;  
SKARET EIENDOM 
EGERSUND AS;  
SIVERTSEN CATO;  
SALVESEN SIGURD 
ANDREAS;  
KLINGSPOR GÖRAN 
JOACHIM S;  
HELLVIK HUS HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A;  
HAFSØ HANS PETTER 
BØGH;  
FEYLING ARNE LOUIS;  
ERGA REIDUN;  
EIGERSUND 
KOMMUNE;  
EGEBAKKEN HARALD;  
BØGH HAFSØ 
EIENDOM AS 

15 I 20.01.2014 PLANK arkitekter AS Justert plankart - detaljregulering for Skaret 

16 I 23.01.2014 PLANK arkitekter AS 
Høringsutkast - planakrt for detaljregulering for 
Skaret 

17 U 27.01.2014 

BØGH HAFSØ 
EIENDOM AS;  
EGEBAKKEN HARALD;  
ERGA REIDUN;  
FEYLING ARNE LOUIS;  
HAFSØ HANS PETTER 
BØGH;  
HELLVIK HUS HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A;  
HÅLAND ODDVAR;  
KLINGSPOR GÖRAN 
JOACHIM S;  
SALVESEN SIGURD 
ANDREAS;  
SIVERTSEN CATO;  
SKAALAND AASE;  
SKARET EIENDOM 
EGERSUND AS;  
SLEVELAND GRY 
SOLFRID;  
SÆSTAD KURT;  
TAKLE SOLFRID 
IRENE 

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for 
boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134 m.fl.-Skaret-Eie 

18 U 27.01.2014 
Rogaland 
Fylkeskommune;  
Statens vegvesen;  

Høring og offentlig ettersyn av detljregulering for 
boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134 m.fl.-Skaret-Eie 
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Jarle Valle;  
Bjarne Rosenblad;  
Mattilsynet;  
Roger Tengsareid;  
Annbjørg Elve 
Skofteland;  
Jone Chr. Omdal;  
Barnas representant i 
plansaker;  
Felles brukerutvalg;  
Nettbuss;  
Dalane energi IKS;  
Johnny Monsen;  
Anne-Grethe Woie;  
Fylkesmannen i 
Rogaland 

20 I 22.02.2014 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse - detaljregulering gnr. 47 bnr. 61 m.fl. - 
Skaret - Eie 

22 I 22.02.2014 Reidun Erga 
Vedr. reguleringsplan Skaret kommentarer til 
planutkastet 

21 I 24.02.2014 Statens vegvesen 
Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering 
for boligbebyggelse gnr. 47 bnr. 134 m. fl. Skaret 
- Eie 

23 I 11.03.2014 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Merknad til annonsert planforslag for Skaret - Eie 
gnr.47 bnr. 134 m.fl. 

25 X 21.03.2014 Dag Kjetil Tonheim Uttalelse reguleringsplan Skaret - Eie 

28 I 06.05.2014 Plank arkitekter AS 
Gjennomgang av høringsuttalelser - 
reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 134, 61  
m.fl. 

26 I 01.07.2014 Plank arkitekter AS Skaret - skredfarevurdering 

29 I 22.08.2014 Dimensjon AS 
Revidert kart og bestemmelser - Skaret - jfr. 
drøftingsmøte med SVV 

31 I 28.08.2014 Reidun Erga Trekker tidligere protest til reguleringsplan Skaret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken: 
                 
N BØGH HAFSØ EIENDOM 

AS 
Eie 4373 EGERSUND  

N EGEBAKKEN HARALD JÆRVEIEN 19 4373 EGERSUND  
N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND  
N ERGA REIDUN KJERJANESVEIEN 9 4370 EGERSUND  
N FEYLING ARNE LOUIS VERVEN 46 4014 STAVANGER  
N HAFSØ HANS PETTER JÆRVEIEN 14 4373 EGERSUND  
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BØGH 
N HELLVIK HUS HELLVIK 

EIENDOMSUTVIK A 
 4375 HELLVIK  

N HÅLAND ODDVAR VIND-BIRKELANDSVEIEN 
1 

4372 EGERSUND  

N KLINGSPOR GÖRAN 
JOACHIM S 

KVIDAFJELLVEIEN 4 4373 EGERSUND  

N SALVESEN SIGURD 
ANDREAS 

SKARET 10 4373 EGERSUND  

N SIVERTSEN CATO JÆRVEIEN 11 4373 EGERSUND  
N SKARET EIENDOM 

EGERSUND AS 
Søylandsvegen 76 4365 NÆRBØ  

N SKAALAND AASE STASJONSVEIEN 30 4460 MOI  
N SLEVELAND GRY SOLFRID SKARET 12 4373 EGERSUND  
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N SÆSTAD KURT SKARET 12 4373 EGERSUND  
N TAKLE SOLFRID IRENE KVIDAFJELLVEIEN 2 4373 EGERSUND  
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Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)  

 

Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 
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Figur 1-3 Plassering av planlagte bygg (bilde oversendt per e-post fra Dimensjon Rådgivning AS, 26.5 2014) 

2 Topografi og grunnforhold 

Nord for planområdet ligger Ægrefjell, mot øst ligger Skrubbamyrsfjell og mot vest ligger det 
eksisterende boliger. Planområdet ligger på kote ca. 25-35 moh. Videre er terrenget stigende mot 
Skrubbamyrsfjellet i øst opp mot ca. kote 65 moh.  

Det er hovedsakelig løvskog i planområdet samt i området mot øst. På tomt 47/73 er det en 
eksisterende bolig. 

I følge NGUs løsmassekart er det bart fjell, stedvis tynt dekke i området. Det er utført geotekniske 
vurderinger som er sammenstilt i teknisk notat «Egersund. Leilighetsblokker Skaret Eiendom. 
Geotekniske vurderinger. Sikring av utgraving», dokumentnr. 111050n1 datert 21.5 2014 
(Grunnteknikk AS). Notatet beskriver grunn av leire, sand og steinete masser med stor blokk og 
urmasser. 

I følge NGUs berggrunnsgeologiske kart er det bergarter av prekambrisk alder fra 
Egersundkomplekset (anortosittiske-charnockittiske dypbergarter) i området. Kartet viser anortositt 
i og rundt planområdet. Dette ble også observert i felt. 
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Figur 2-1 Helningskart for området. Omtrentlig plassering av aktuelt planområde vises med blå ring (skredkart.ngi.no) 

 

Figur 2-2 Rød ring viser omtrentlig plassering av planområdet. Skrubbamyrsfjellet i bakgrunnen (bilde hentet fra 

norgei3d.no) 

3 Skrednett 

For innledende vurderinger av om et område kan være skredutsatt, kan www.skrednett.no 
benyttes. Aktsomhetskartene på skrednett angir fareområder for skred ut fra topografiske forhold 
(terrenghøyder og terrenghelninger) og er basert på digitale kartdata.  

Kart fra skrednett viser ingen potensielle løse- eller utløpsområder for steinsprang eller snøskred 
for planområdet eller områder ovenfor, se figur 3-1. 
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Figur 3-1 Kart fra www.skrednett.no viser ingen potensielle løsne- eller utløpsområder for steinsprang eller snøskred 

for Skaret 

4 Krav og føringer i Plan- og bygningsloven av 27.06.08  

I § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyser heter det at ved utarbeidelse av planer 
for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres for 
planområdet eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som 
har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike forhold 
som følge av planlagt utbygging.  Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 
hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndighet skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kommentar: Risikoen for ras er et av de forholdene som må vurderes. 

I § 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv heter det blant annet at byggegrunn kan bare bebygges eller 
eiendom opprettes eller endres dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare 
eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 
byggegrunn, bebyggelse etter uteareal. 

Kommentar: Særlige krav kan være fysiske sikringstiltak som for eksempel rasvoller, 
steinsprangnett, sikringsbolter m.m.. 

5 Krav og føringer i Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 

I forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010, § 7-3, annet ledd står følgende: «For byggverk i 
skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal 
plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at 
største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides». 
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Tabell 1 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde (hentet fra TEK10) 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

Videre utdrag er hentet fra Veiledning om tekniske krav til byggverk: 

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis være 
byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er garasjer, båtnaust, boder og lagerskur med lite 
personopphold mm. 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer 
og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er 
enebolig, tomannsbolig og fritidsbolig med inntil to boenheter mm. 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger det 
eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 personer og/eller der det 
er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er rekkehus med tre 
enheter eller mer, boligblokker, skoler, barnehager, mm. 

Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder der 
sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften. Forutsetning er at det 
gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverk og tilhørende 
uteareal til det nivå som er angitt i forskriften. 

6 Vurdering av sikkerhetsklasse 

Det aktuelle planområdet planlegges for to leilighetsbygg. Sikkerhetsklassen vurderes til S3, det vil 
si største nominelle årlige sannsynlighet for skred er 1/5000. 

7 Skredfarevurderinger 

 Steinsprang 7.1

Kart fra skrednett viser som tidligere nevnt ingen potensielle løse- eller utløpsområder for 
steinsprang. 

Under befaring ble det observert en lokalitet der blokker kan løsne og potensielt treffe 
planområdet. Lokaliteten vises på figur 7-1 og foto 1 og 2. For videre undersøkelse av utløpslengde 
til et potensielt steinsprang, er det laget et RocFall-profil. 
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Figur 7-1 Lokalitet der det kan være fare for steinsprang (kart fra www.norgeskart.no) 

 

Foto 1 Skråning mot planområdet.  

Foto 1 

Foto 2 
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Foto 2 Detaljbilde fra skråningen 

 RocFall analyser 7.2

For å beregne blant annet utløpsdistanse ved steinsprang og skred, kan RocFall benyttes. 
Skråningsprofilet tegnes opp og et utslippspunkt bestemmes. Ved simulering vises utløpsdistansen 
til steinspranget med røde streker. Inngangsparametere brukt i dette tilfellet er: 

• Underlag: jord med vegetasjon, ur og bart fjell 

• Bergartens egenvekt: 2900 kg/m3 

• Det simuleres med 1000 blokker 

Simuleringen brukes kun som et supplement til observasjoner gjort i felt da det er usikkerheter 
knyttet til både inngangsparametere samt opptegnet profil. 
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Figur 7-2 Opptegnet profil vises med sort linje 

 

 

Figur 7-3 RocFall profil. Vertikal strek viser omtrentlig plassering av grensen til tomten. Røde streker viser 

utløpsdistanse til potensielt steinsprang 

 Snøskred 7.3

Kart fra skrednett viser som tidligere nevnt ingen potensielle løsne- eller utløpsområder for 
snøskred. 
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Sannsynligheten for snøskred avhenger av terrengforhold (helning og terrengform), vegetasjon og 
klimatiske forhold. 

Terrengforhold 

Snøskred kan utløses i skråninger med helninger på mellom 30° og 60°, der skogen ikke står for tett. 
I følge helningskart fra NGI er det skråningsforhold med helning opp mot 40°, som tilsier at 
utløsning av snøskred er mulig ovenfor tomt 47/73. 

Vegetasjon 

Det er ikke gjort observasjoner som tyder på snøskredskadet vegetasjon i terrenget. Det er tett 
vegetasjon ovenfor planområdet. 

Klimatiske forhold 

For klimadata er det benyttet værstasjon nr. 43370, Egersund. Stasjonen ligger ca. 1,3 km sør for 
Skaret. Data er hentet fra Meteorologisk institutts klimadatabase, eklima (eklima.met.no). 
Normalen er interpolert siden stasjonen ikke har målte data. Månedene med mest nedbør er 
september til november. Normal årsnedbør for værstasjonen er 1495 mm, og normal 
middeltemperatur gjennom året er 7,1 °C. 

For data om snødybder i området benyttes data hentet fra www.senorge.no. Maksimum snødybde 
for det hydrologiske året er oppgitt til under 100 cm snø de siste ti årene, med unntak av over 400 
cm snø i år 2010. 
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Figur 7-4 Klimadata hentet fra værstasjon nr. 43370, Egersund 

8 Konklusjon 

 Steinsprang 8.1

Basert på observasjoner i felt, kartgrunnlag og RocFall-profil, konkluderes det med at risiko for 
steinsprang/steinskred er lavere enn kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk og Plan og 
bygningsloven for planområdet. 

 Snøskred 8.2

Basert på klimadata og terrengforhold, konkluderes det med at risiko for snøskred er lavere enn 
kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk og Plan og bygningsloven for planområdet.  

9 Annet 

Vurderingen omfatter terrenget slik det er i dag. Sprengning og graving kan endre 
stabilitetsforholdene og føre til at områder som ikke ligger innenfor faresone i dag, blir utsatt for 
skredfare. 

Stabilitetsvurderinger og vurderinger av sikringstiltak i graveskråninger og utsprengte 
bergskjæringer er ikke tema for dette notatet. Slike vurderinger må imidlertid utføres før oppstart 
og under utførelse. 
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1 Bakgrunn 
Skaret er i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2023 avsatt til boligområde. Det er 
utarbeidet et planforslag som legger til rette for to boligblokker med til sammen 26 leiligheter 
med tilhørende adkomstveg og lekeplasser. 
I forbindelse med planforslaget skal det utarbeides en trafikkanalyse. Denne skal fungere som 
et verktøy for å knytte området mot omverden. 
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2 Dagens situasjon 

2.1 Beskrivelse av planområdet 
Skaret ligger i Egersund kommune, 
nordvest for togstasjonen og i enden av 
Tengsvågen. Planområdet er avgrenset av 
Fv 44, Jærveien i sør, Ægrefjellet i nord, 
Skrubbamyrsfjellet i øst og boliger i vest. 

 

2.2 Trafikal situasjon 

 
Figur 2-1 Vegsystem (Kartverket) 

Adkomst til planområdet er via privat veg 
Skaret. Denne har i dag en bratt stigning på 
26 %. Det er ikke skiltet med fartsgrense, 
men stigning, vegbredde og standard gjør at 
vegen ikke innbyr til høy fart. Vegen har en 
bredde på ca. 4 meter (noe varierende). 
Vegdekket er av relativt dårlig standard. 

 
Figur 2-2 Kryss nord mot sør og ned bakken mot sør 
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2.3 Fotgjenger/sykkel 
Det er ikke egne arealer for myke trafikanter innen planområdet. Fra planområdet er det 
tosidig fortau mot sentrum og jernbanen. Fotgjengere må krysse vegbane i plan noen steder 
for å fortsette videre på fortau, det er ikke oppmerkede områder for krysning. Krysning på bro 
over jernbanen har ensidig fortau, det foreligger reguleringsplan for å tilrettelegge for gangbro 
her. Det er fortau på østsiden av vegen som leder fra planområdet og videre mot skolen. 
Denne er skiltet med barn. Fortauet er brutt ved innkjørsel til boliger.  

2.4 Kollektiv 
Planområdet ligger som en del av Egersund sentrum og har således godt kollektivtilbud. 
Togstasjonen ligger ca. 250 m sør for planområdet. Fra Egersund stasjon går Sørlandsbanen 
mellom Kristisand og Stavanger, samt at den er endestasjon for lokaltog Jærbanen. Det går 
omtrent to tog i timen mellom Egersund og Stavanger, og hver andre time mellom Egersund 
og Kristiansand. 
Det er bussholdeplasser på Eigerøyveien, Egersund stasjon, ca. 200m fra planområdet. Fra 
Egersund rutebilstasjon, ca. 250 meter fra planområdet, går alle rutene i kommunen. 

2.5 Trafikk eksternt 

 
Ådt (Nasjonal vegdatabank, 2012) 

Fylkesveg 44, 
Jærveien forbi 
planområdet har 
en ådt på 4500 
(Nasjonal 
Vegdatabank, 
2012), og 
fartsgrense 50 
km/t. Det er ikke 
kjennskap til at det 
er registrert 
ulykker på vegen i 
tilknytning til 
planområdet. 

2.6 Trafikk internt 
Skaret er en privat adkomstveg som betjener 8 boliger, samt noe trafikk til treningssenter. 
Treningssenteret ligger langs fylkesvei, og hovedvekt av parkering ligger på tak som fører til 
at noe trafikk må kjøre ca. 25 meter langs Skaret for å komme til parkering. Turproduksjon 
for boliger er satt til 5, basert på Statens vegvesens håndbok 146. Dette gir total ådt på 40 for 
boliger. Treningssenteret Puls har ca. 1200 medlemmer og 8 ansatte. Daglig leder estimerer at 
det er 195 personer på trening hver dag, på ulike tider. Med turproduksjon på 2 (2 turer per 
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ansatt i døgnet og 2 turer per medlem)gir dette en ådt på 406 for treningssenteret. Dette gir en 
total ådt på 446 i dagens situasjon. 
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Dimensjon Rådgivning AS  Plank Arkitekter AS 

3 Planforslag 

3.1 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget tilrettelegger for sanering av avkjørsel ved tomt gnr 47 bnr 857, og foreslår 
overkjørbar dråpeøy ved adkomst fra fv. 44 til Skaret. 

Vegen er foreslått med en bredde på 5 meter, med ensidig fortau. Det er videre foreslått 
gangareal rundt bygg for å sikre myke trafikanter. For å bedre stigning på veg er det foreslått 
å forlenge vegen noe.  
Parkeringsplasser er foreslått lagt under bakkeplan. 

 
Figur 3-1 Planforslag 

3.2 Trafikksikkerhet 
Planforslaget foreslår ensidig fortau langs hele vegen. Det er foreslått at krysning fra fortau 
f_F1 til eksisterende fortau o_F2 løses gjennom skilting i kryss. Krysset har relativt liten 
trafikk og det anses derfor som tilfredsstillende. Det er foreslått at avkjørsel til gnr 47 bnr 857 
saneres og at denne bolig får adkomst via Skaret.  
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6 
Trafikkanalyse, Skaret - Eie 

Dimensjon Rådgivning AS  Plank Arkitekter AS 

3.3 Trafikk generert av ny bebyggelse 
Planforslaget tilrettelegger for 26 boliger, som vil si en økning i ådt på 130, ved bruk av 5 
turer per bolig. I tillegg til bolig gnr 47 bnr 857, som gir en total økning på 135. 

 Ådt 

Dagens situasjon 446 

Planforslaget 581 

 

Dette er en relativ beskjeden trafikkøkning for vegen. I tillegg har Statens vegvesen foreslått 
at treningssenteret, som genererer mest trafikk, får adkomst direkte fra fylkesveien.  

3.4 Parkeringstilbud 
Parkeringstilbudet er et av de viktigste virkemidlene for å styre områdets 
reisemiddelfordeling. Kommuneplan for Eigersund er lagt til grunn for de øvre rammene for 
beregning av antall parkeringsplasser. Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til at det for 
boliger skal tilrettelegges for maksimalt 1,4 parkeringsplasser per bolig, inkludert 
gjesteparkering. Det er i tillegg avsatt minimum 2 parkeringsplasser for sykkel per bolig.  

3.5 Miljø 
Trafikkmengdene som opptrer antas ikke å utløse behov for støytiltak, jf. Støyrapport fra 
Sinus.  
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7 
Trafikkanalyse, Skaret - Eie 

Dimensjon Rådgivning AS  Plank Arkitekter AS 

4 Skoleveg 
Planområdet ligger innenfor skolekrets for Grøne Bråden skole. I Veiledning til rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesse i planleggingen, hvordan bruke 
virkemidlene plan- og bygningsloven heter det i punkt 4a under «trafikkforhold skolevegen»: 
På skoleveien er barn ekstra utsatt for trafikkfare og helsefare. Det er et mål at flest skal 
kunne gå og/eller sykle til skolen uten å måtte blir fulgt eller kjørt. Det må derfor legges 
ekstra godt til rette for at fortau, gang og sykkelvei er trafikkfare. 

- Blir skoleveien lengre nå? 
- Blir skoleveien like trygg/tryggere? 

- Er atkomst sikret? 
 

Skolevegen er i dag ca. 1,6 km. Fra boligene følger skolevegen Skaret til Jærveien hvor veien 
går videre langs Kvidafjellveien, Eiganeveien, Ægrefjellveien til Grøne Bråden. Det er fortau 
langs hele strekket, men det er på noen punkter avdelt av innkjørsler til bolig. Det er en 
relativt lang skoleveg, og det planlegges ikke tiltak som forlenger skolevegen. 

Adkomstforholdene sikres gjennom etablering av frisiktsoner i henhold til kommunalteknisk 
norm og fortau. 
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8 
Trafikkanalyse, Skaret - Eie 

Dimensjon Rådgivning AS  Plank Arkitekter AS 

5 Adgang til nærområdene 
Skaret ligger helt på grensen til friområde, så beboere i området har lett tilgang til fjell og 
natur rett utenfor døren. 

Det er i dag ikke lekeplasser i planområdet, og planforslaget foreslår 1 lekeplass i forbindelse 
med boligbygg. Den nærmeste lekeplassen i dag er på Kreklingveien, ca. 700 meter unna 
planområdet. Idrettsplassen ligger ca. 1 km unna. Disse plassene kan nås via fortau, slik som 
skolevei. 
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9 
Trafikkanalyse, Skaret - Eie 

Dimensjon Rådgivning AS  Plank Arkitekter AS 

6 Overordnede mål 
Utbyggingens skjer som en fortetting i et eksisterende boligområde, med relativt lave 
trafikkmengder på lokalveinettet. Området ligger som en del av Egersunds sentrumsområde, 
som i utgangspunktet gir korte reiselengder.  
Detaljregulering for Skaret legger til rette for tiltak som bidrar til å redusere bilbruk og øke 
bruk av alternative transportmidler. Tabellen under beskriver hvilke tiltak som er lagt til rette 
for i detaljplanen. 

6.1 Forslag til tiltak 
Tiltak i reguleringsplanen Nytte 

Gode interne fortausløsninger Økt bruk av kollektive reisemidler 
og gange 

Krav om etablering av sykkelparkering Økt bruk av sykkel 

Lav parkeringsdekning Økt bruk av alternative 
transportformer  
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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

DETALJREGULERINGSPLAN SKARET - EIE, GNR 47 BNR 134 M.FL.  

 

 

Bestemmelsene er datert:   25.08.2014 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:    

Dato for Kommunestyrets vedtak:   29.09.2014 
 

 

§ 1.0 FORMÅL MED PLANEN  

Formålet med planen er å legge til rette for leilighetsbygg med tilhørende funksjoner som 
atkomst, fortau, parkering og lekeplass for barn. Området reguleres til følgende formål:  

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL§ 12-5, 2. ledd nr. 1)  

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
• Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
• Annen offentlig eller privat tjenesteyting 
• Lekeplass 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2)  

• Kjøreveg 
• Fortau 
• Annen veggrunn – tekniske anlegg 
• Parkeringsplasser 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3)  

• Grønnstruktur 

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)  

• Frisikt 
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§ 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

2.1 f_F1, f_F4 og f_F5 skal opparbeides samtidig som f_KV1. f_KV1, f_F1, f_F4 og f_F5 skal 
være ferdig opparbeidet før brukstillatelser til BB1 kan gis. Krysset f_KV1 x fv. 44 skal 
godkjennes av Statens vegvesen før brukstillatelse kan gis. 

2.2 Tekniske planer for fv. 44 skal fremvises Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis. 

2.3 Eksisterende adkomst skal ikke saneres før f_KV5 er ferdig opparbeidet. 

2.4 Før det kan gis ferdigattest for ny bebyggelse i planområdet skal gang- og sykkelvegbru 
over jernbanene være etablert. 

2.5 Lekeplass f_L1 skal være ferdig opparbeidet og godkjent av Eigersund kommune før 
brukstillatelser til boliger til BB1 blir gitt. 

2.6 Det skal utarbeides planer for kommunalteknisk ledningsnett for BB1 som skal 
godkjennes av Eigersund kommune før byggetillatelser blir gitt. 

§ 3.0 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
leggs til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. 

3.2 Sammen med søknad om byggetillatelse skal det foreligge situasjonsplan i målestokk 
1:500 som viser avkjørsler, terrengbehandling, beplanting, inngjerding, utemøblering 
og tiltak som er søknadspliktige iht. plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides 
fasadetegninger som angir høyder og som viser tilstøtende bebyggelse.  

3.3 Bygg skal ha god arkitektonisk utforming, og skal tilpasses omkringliggende bebyggelse 
og terrengforhold.  

3.4 Støttemurer er tillatt i henhold til kotehøyder fastsatt i plankart. Det tillates å sette opp 
rekkverk/gelender i en høyde på maksimalt 1,50 meter over høyder satt i plankart. 

§ 4.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 1)  

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

4.1 Eksisterende boliger, garasjer m.m. innen BF1 og BF2 kan gjenoppføres med 
eksisterende høyder. Tillatt bebygd areal % BYA skal ikke overstige 30 % av tomtens 
nettoareal. 

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

4.2 Innen området BBI tillates: 

• Maksimalt 24 leiligheter. 

• Oppført 2 bygg i maksimalt 4 etasjer pluss kjeller. Øverste etasje skal være delvis 
inntrukket. Bygg tillates med flatt tak. 

4.3 All parkering skal skje i felles anlegg under bakkeplan. 

4.4 For BB1 skal det tilrettelegges for maksimalt 2 parkeringsplasser per boligenhet, inkludert 
gjesteparkering. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for 
bevegelseshemmede. Det skal tilrettelegges for 2 sykkelparkeringsplasser per 
boligenhet.  

4.5 Parkeringsplassene på BB1 skal tinglyses på tomtene der de er anlagt. 

4.6 Innenfor planområdet skal gangarealer, lekearealer og uteopphold tilrettelegges etter 
prinsippene om universell utforming i størst mulig grad.  

4.7 I leilighetsbygg innen BB1 skal det monteres sprinkleranlegg og brannalarmanlegg. 
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4.8 Renovasjonsrom skal tilrettelegges i kjeller i leilighetsbygg innen BB1. 

4.9 Alle boenheter innen BB1 skal ha livsløpsstandard.  

4.10 Alle boenheter innen BB1 skal ha minimum privat uteoppholdsareal på 11m2 og bod på 
minimum 8m2. 

4.11 Innen BB1 skal det nær gangveier, felles oppholdsområder, inngangspartier, luftevindu 
m.m. søkes unngått bruk av planter og trær som kan framkalle allergiske reaksjoner. 

4.12 Innen BB1 skal boenhetene ha en variert størrelse. Boenheter skal ha en størrelse på 
minimum 50m2. Minimum 50 % av boenhetene skal ha en størrelse på over 60 m2 og 
minimum 15 % av boenhetene skal ha en størrelse på over 100m2. 

4.13 Innen BB1 er maksimal tillatt gesimshøyde for bygg i nord er kote+ 42,0 meter. 
Maksimal tillatt gesimshøyde for bygg i sør er kote+ 37,0 meter. I tillegg til denne 
gesimshøyde kan det også tillates nødvendige oppbygg for tekniske anlegg, vifterom 
m.m. Oppbyggene skal vanligvis ikke være høyere enn 3 meter og innordnes en 
arkitektonisk tilfredsstillende helhetsløsning.  

4.14 Det tillates maksimal 210 % BRA. 

Annen offentlig eller privat tjenesteyting 

4.15 Eksisterende forretning innen T1 kan gjenoppføres med eksisterende høyder. Tillates 
gjenoppført i henhold til linjer på plankartet. 

4.16 Det tillates bare innkjøring til T1 fra fylkesveg. Utkjøring fra T1 skal skje via kryss på 
f_KV1. 

Lekeplass 

4.17 F_L1 er felles for BB1. 

4.18 F_L1 skal opparbeides med lekeapparat, sandbasseng, vegetasjon m.m. i henhold til 
godkjent situasjonsplan. 

§ 5.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2)  

5.1 Dråpe i f_KV1 skal være overkjørbar. 

5.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg skal holdes fri for permanente installasjoner. 

5.3 Parkeringsplass f_P1 er felles for F1. 

§ 6.0 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3)  

6.1 F_G1 og f_G2 er felles for BB1. 

6.2 Det tillates å anlegge ramper og trapper i terreng innen f_G2 for å sikre universell 
utformet adkomst mellom leilighetsbygg og f_L1. 

§ 7.0 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)  

7.1 I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.   

 

Eigersund kommune 25.08.2014 

Sist revidert etter kommunestyrets vedtak sak 066/14 
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Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 17. desember 2014 11:37 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Espen Hyggen; Johnny Monsen; Eivind Galtvik; Nina 

Bolme Steinsholt; Roger Tengsareid; Randi Haugstad; Åshild Bakken; Åshild 
Slettebø; Bjarne Lind Rosenblad; Mesfin  Mammo; Jarle Valle; Jone Omdal; 
Anne Grethe Woie 

Emne: Kunngjøring av reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 308 mfl. - Fjellveien 
Vedlegg: Plankart - Reguleringsendring for boliger Fjellveien gnr 13 bnr 308 mfl (2).pdf; 

Illustrasjoner - Reguleringsendring for boliger Fjellveien gnr 13 bnr 308 
mfl.pdf; Planbeskrivelse - Reguleringsendring for boliger Fjellveien gnr 13 bnr 
308 mfl.pdf; Plankart - Reguleringsendring for boliger Fjellveien gnr 13 bnr 
308 mfl.pdf; Ras og skredfarevurdering - Reguleringsendring for boliger 
Fjellveien gnr 13 bnr 308 mfl.pdf; ROS-analyse  - Reguleringsendring for 
boliger Fjellveien gnr 13 bnr 308 mfl.pdf; Vurdering av trafikksikkerhet - 
Reguleringsendring for boliger Fjellveien gnr 13 bnr 308 mfl.pdf 

 
Kunngjøring av reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 308 mfl. - Fjellveien 
 
Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 15.12.2014 har vedtatt reguleringsendring for 
boliger gnr. 13 bnr. 308 mfl. - Fjellveien (sak 084/14). Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 
etablering av etablering av tre nye boenheter i tillegg til å regulere eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet i tråd med ny plan og bygningslov. 
 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane 
Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager 
framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. 

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse 
eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter 
plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne 
kunngjøringen. 

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, 
Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt på 
kommunens nettsider hvor også sakens dokumenter kan lastes ned. Det blir ikke sendt papirkopi. 
Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund. 

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 
84 976. 

Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 
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Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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Eigersund kommune

PLANBESKRIVELSE

for

Plan nr. 19760001-01

Gnr. 13 Bnr. 308, Fjellveien 16 med tilgrensende områder.

detaljregulering

Beskrivelse er datert: 18.06.2014

Dato for siste revisjon av beskrivelse: 23.06.2014

Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx
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1. Sammendrag

2. Bakgrunn

2.1. Hensikten med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for tre boenheter innenfor gnr. 13 bnr. 308, 

Fjellveien 16, med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering. Samtidig skal planen for 

tilgrensende, eksisterende boligfelt oppdateres.

2.2. Forslagstiller, plankonsulent

Forslagstiller er Byggmester Jostein Ege, eier av Fjellveien 16 gnr. 13 bnr. 308.. 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Rambøll, Stavanger.

2.3. Tidligere vedtak i saken

Det har vært fattet to tidligere vedtak i saken; M-041/11 og PTU-202/12. Nedenfor følger 

vedtakspunktene for begge vedtak. Det gjøres oppmerksom på at det nye forslaget er 

betydelig redusert i forhold til tidligere forslag og et resultat av tett dialog med 

administrasjonen. Se pkt 8.19 Konsekvenser av planforslaget for forslagsstillers kommentar 

til samtlige punkt i vedtak M-041/11 og PTU-202/12.

Vedtak M-041/11

Miljøutvalget vurderte reguleringsspørsmålet 26.04.2011 og anbefalte i sitt vedtak 

M-041/11 oppstart av detaljregulering for planområdet med følgende vilkår:

a) Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og avbøtende tiltak 
skisseres inn som en del av reguleringsplanen.

b) Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygningsstruktur når det gjelder byggeskikk og 
målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med strøket omkring.

c) Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der terrenginngrep skal skje 
så skånsomt som mulig dvs. at ny bebyggelse skal innrette seg etter terrengets høydelinjer.

d) Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal dokumenteres.
e) Et minimum er at uteplassen i hovedsak er solbelyst høst og vårjevndøgn kl. 15.00. dette skal 

også gjelde naboeiendommer på begge sider av veien, og skal dokumenteres.
f) Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.
g) Parkering sant oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på egen eiendom.
h) Universell utforming skal ivaretas.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4
En legger til grunn at punktene blir fulgt opp og i nødvendig grad dokumentert av fagkyndig 
gjelder særlig pkt A som omfatter trafikale vurderinger.

Vedtak PTU-202/12

Det har tidligere vært fremmet forslag om en firemannsbolig innenfor samme eiendom. 

Forslaget ble i møte 11.12.2012 vedtatt ikke utlagt til offentlig høring fordi forslaget ikke 

oppfylte kriteriene som gitt da miljøutvalget anbefalte oppstart av planarbeid. 

PTU-202/12 Vedtak: Forslag til reguleringsendring for gnr 13 bnr 308 - Fjellveien med kart og 

bestemmelser datert 01.11.11 sendes tilbake til forslagsstiller med følgende begrunnelse og 

der følgende må ivaretas før planen behandles på nytt:
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1. Nåværende planforslag har ikke tatt hensyn til Miljøutvalgets forutsetninger for planarbeidet 
i sak 041/11.  

2. Nytt planforslag må være i trå med M-041/11 vedtak vedrørende samtlige punkt fra  a- h.  
3. Avkjørselen til ny bebyggelse slås sammen med eksisterende avkjørsel til bebyggelsen for 

Fjellveien 10, 12 og 14. 
4. På plankart avgrenses planområdet til å omfatte gnr 13 bnr 308, hele strekket gatetunet 

Fjellveien, parkeringsområdet og transformatorstasjon, og sikringssoner for frisikt med rette 
arealformål i henhold til spesifikasjon for tegneregler for reguleringsplaner.  

5. Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsvein sørvest i planområdet opprettholdes og angis med 
symbol på plankartet. 

6. Maks kotehøyde for møne og gesimshøyde for byggeområde ny bolig påføres på plankartet 
og gjengis i bestemmelsene. Møneretning på nytt bygg påføres plankartet.  

7. Beregning av utnyttelsesgraden skal gjøres i henhold til gjeldende foreskrift for grad av 
utnyttelse og gjengis i bestemmelsene, gjerne i form av tabell.  

8. Reguleringsbestemmelsene justeres slik at alle formål/underformål vist innenfor 
planområdet blir beskrevet. Det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av formål der det 
er nødvendig.

9. Det skal på plankartet og i bestemmelsene angis hvilke areal som skal være offentlig og 
hvilken som skal være felles.  

10. Uteoppholdsareal blir detaljert angitt med størrelse, hva som er grønt, fellesareal og hva som 
er privat for hver leilighet. Utnyttelsesgraden for eiendom gnr 13 bnr 308 må angis riktig i 
bestemmelsene. Hvor stor selve boligen blir i grunnflaten angitt i bebygd areal. Dette må skje 
i henhold til foreskrift om grad av utnytting.  

11. Det må foreligge fagkyndig vurdering av støy fra Sokndalsvei.  
12. Det sendes inn illustrasjon som viser virkning av utsiktsforhold før og etter sett fra Fjellveien 

10, og 12.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.  Vedtaket er 

enstemmig.

2.4. Konsekvensutredning

Forslaget er vurdert av gjeldende planmyndighet som ikke konsekvensutredningspliktig.

3. Planprosessen

3.1. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart

Planoppstart ble varslet 07.04.2011 med kunngjøring i Dalane Tidene uke 15, 2011. Saken 

ble fremmet som en forespørsel for miljøutvalget, med konklusjon jf. vedtak M-041/11. Det 

kom 6 merknader til forslaget, 3 fra offentlige og 3 fra private: Se pkt. 10 for gjennomgang 

av innkomne innspill og kommentarer til disse.

4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan)

4.1. Overordnede planer 

I gjeldende kommuneplan for Egersund sentrum er området avsatt til boligområde.

4.2. Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer

Planområdet er fordelt på 3 eldre reguleringsplaner:

2-2 Ytre boligområde i Egersund sentrum: Området er regulert til byggeområde for boliger 

og trafikkområde for kjørevei.

6-1 Aarstaddalen: Viser sørlige del av Fjellveien og området for transformatorstasjon.

13-3 Rv.44 Hestvad bro Eiger motell.
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4.3. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer

Det vises til Punkt 2.1 Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i 

planleggingen som gir nasjonale føringer hjemlet i plan- og bygningslovens § 3-5.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

Fjellveien ligger som eget kvartal i begynnelsen av Årstaddalen, innrammet av rundkjøring 

mot nord, bebyggelse og Sokndalsveien mot vest og Årstadfjellet mot øst. Boligenes front 

ligger hovedsakelig på rekke tett inntil gateløpene med hageareal på baksiden av boligene og 

mellom eiendommene. Utbyggingen av Fjellveien ble satt i gang enten før eller tidlig på 

1900-tallet og ferdig utbygd en gang rundt 1950-tallet. Bebyggelsen har i tillegg gjennomgått 

ombygging og rehabilitering, men etter gjeldende reguleringsplans bestemmelser. 

Bebyggelsen fremstår med variert type bygningsstil og formspråk. Likevel fremstår 

bebyggelsen som en gruppe hva angår form, volum, struktur materialbruk da de er innordnet 

samme reguleringsbestemmelser som har vært førende for området.

I forbindelse med fortettingsprosjekt er hensynet til estetikk og tilpasning til 

omkringliggende bebyggelse viktig. Ved fortetting skiller en ofte mellom homogene områder 

og fortettingsområder. Fjellveien og området rundt er et område som i stor grad fremstår 

som et homogent område. Det fremstår med en ensartet eldre trehusbebyggelse i form av 

hovedsakelig eneboliger. «Trebyen» er den historiske, bymessige trebebyggelsen i nordisk 

bykultur. Fram til begynnelsen av 1900-tallet ble det bygget tette områder av tre i Norge. 

Mot slutten av 1800-tallet ble det vanlig å trekke bygningen inn på tomta for å gi plass til en 

hage mot gata. Sammen med en beskjeden gatebredde gir dette små dimensjoner - en 

”menneskelig” målestokk. Dersom en ser på området i denne delen av byen har de en klar 

felles områdekarakter som er historisk betinget.  Områdekarakteren i dette området er 

dermed noe langt mer enn visuell ferniss. Den avspeiler byens materielle grunnlag og 

tilblivelse som trehusby.

5.1. Landskap 

• Topografi og landskap

Arealet og tomtene mellom Sokndalsvei og Fjellveien er forholdsvis flatt. Men øst for 

Fjellveien begynner terrenget å stige, først i form av små hyller/platåer for så å ende i en 

bratt skråning oppover mot selve Årstadfjellet. Årstadfjellet danner dermed en vegg mot 

øst, mens nordvest er mer åpent. Vest for planområdet stiger terrenget igjen og er med på å 

danne starten på Årstaddalen som et mer eller mindre avgrenset landskapsrom.

• Solforhold

Det svakt stigende terrenget mot vest og den lave bebyggelsen gir gode sol- og 

skyggeforhold i planområdet.

5.2. Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner i området, men enkelte av eiendommene har vært 

bebygd før 1902, og burde muligens vært SEFRAK-registrert. Dokumentasjon på dette er per 

i dag ikke tilgjengelig.

5.3. Naturverdier 

Planområdet består hovedsakelig av boliger med tilhørende hager og har ingen særskilte 

naturverdier utover den hagene tilbyr.
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5.4. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Nærmeste friområde og friluftsområde er Vannbassengene liggende mot øst for 

planområdet. Disse er sikret som Grønnstruktur i kommuneplan.

5.5. Trafikkforhold

5.5.1 Kjøreatkomst og vegsystem

Atkomst til boligene skjer fra Fjellveien, der enkelte boliger har parkering på egen eiendom 

og andre parkerer i gaten. Fjellveien er stengt mot Sokndalsvei sørvest i planområdet og 

knytter seg til det omkringliggende vegnettet via rundkjøring i Sandbakkveien i nord. Denne 

kanaliserer trafikken mot Sandbakkane, Rv 44 mot sentrum eller sørover mot Årstadalen. Rv 

44 har etablert fortau, delvis på begge sider på enkelte strekninger.

5.5.2 Trafikksikkerhet for myke trafikanter

Det er etablert gangveiforbindelse til skole og barnehage.

5.5.3 Kollektivtilbud

Planområdet grenser til kollektivåren Sokndalsveien.

5.6. Barns interesser

Det finnes ingen nærlekeplass som betjener barn og unge innenfor planområdet. Nærmeste 

lekeplass ligger ca. 400 meter fra planområdet. Det er derimot registrert at barn bruker 

selve gaten i Fjellveien til lek og opphold, iberegnet fjellpartiet mellom gaten og 

eiendommen gnr 13 bnr 308, Fjellveien 16.

5.7. Sosial infrastruktur

Husabø barne- og ungdomsskole ligger ca. 400 meter i luftlinje fra Fjellveien 16 og

nærmeste barnehage ligger 495 meter i samme retning. Nærmeste dagligvareforretning blir 

Spinneriet ca. 160 meter rett mot nord. Videre er det nært til sentrum med de fasiliteter det 

innebærer.

5.8. Universell tilgjengelighet

Bebyggelsen i Fjellveien ble oppført på et tidspunkt da universell tilgjengelighet ikke var et 

samfunnstema. Byggene er derfor generelt sett ikke spesielt godt tilrettelagt for universell 

tilgjengelighet. Mange av boligene har eksempelvis høye grunnmurer og tilhørende trapp 

for å komme til boligens hovedinngang som gjerne ligger inntil en halv etasje over gateløpet.

5.9. Teknisk infrastruktur

Det er etablert kommunalt anlegg for vann og avløp i gateløpet, og DIM-renovasjon har 

ansvar for avfallshåndteringen. Dalane energi er leverandør av strømnettet. For øvrig antas 

det at mye av oppvarming skjer gjennom vedfyring.

5.10. Grunnforhold

Fjellveien 16 har synlig berggrunn i dagen og det er for øvrig ingen kjente risikofaktorer 

knyttet til stabilitet i grunnen, rasfare eller spesielle forhold knyttet til ledningsnett.

5.11. Støyforhold

En mindre del av planområdet som grenser til Sokndalsveien og Sandbakkveien ligger 

innenfor henholdsvis rød og gul støysone i Statens Vegvesens kartlegging av støy langs 

hovedveinettet fra 2010. I forbindelse med nåværende planarbeid er det innhentet digitalt 

grunnlagsmateriale fra Statens Vegvesen for støysonene langs Sokndalsveien og 

Sandbakkveien. Disse legges nå inn i planforslaget som hensynssoner med tilhørende 

bestemmelser.
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5.12. Luftforurensing

Det er ingen kjente kilder til luftforurensing utover det som genereres av biltrafikk langs 

Sokndalsveien.

5.13. Elektromagnetisk felt knyttet til trafo.

Dalane Energi har en trafo innenfor planområdet. De har meldt at en sikkerhetsavstand på 

10 meter rundt trafoen er tilstrekkelig med tanke på elektromagnetisk felt. Denne legges nå 

inn i plankartet som en hensynssone med tilhørende bestemmelser.

5.14. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Se eget vedlegg risiko- og sårbarhetsanalyse.

5.15. Analyser/ utredninger

Det er utarbeidet en egen trafikkrapport som redegjør både for eksisterende situasjon, men 

spesielt de trafikale konsekvensene av tre nye boenheter innenfor planområdet. Videre er 

det laget et sol-/skyggestudie for Fjellveien 16 og et utsiktsstudie som viser utsikten for 

Fjellveien 10 og 12.

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1. Planlagt arealbruk

6.1.1.Reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende boligbebyggelse

Energianlegg

Renovasjonsanlegg

Uteoppholdsareal

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)

Veg

Gangveg

Annen veggrunn- tekniske anlegg

Parkeringsplasser

Hensynssoner i reguleringsplan, jfr. pbl § 12-6 

Faresone (elektromagnetisk felt)

Sikringssone frisikt

Støysone- rød sone

Støysone- gul sone

6.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for tre boenheter innenfor gnr. 13 bnr. 308, 

Fjellveien 16, med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering. Samtidig skal planen for 

tilgrensende, eksisterende boligfelt oppdateres, men i liten grad endres.

6.2.1.Boligbebyggelse-frittliggende boligbebyggelse

Planområdet omfatter hovedsakelig eksisterende, frittliggende boligbebyggelse. Det 

har vært et uttalt ønske fra Miljøutvalget at ev. nye boliger skulle innpasse seg strøkets 

karakter for øvrig og de nye boligbyggene som legges inn på eiendommen Fjellveien 16, 

gnr 13, bnr 308, innehar samme funksjon og typologi som den øvrige bebyggelsen 

innenfor planområdet.

6.2.2.Energianlegg

Formålet er knyttet til en eksisterende trafostasjon innenfor planområdet.
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6.2.3.Renovasjonsanlegg

Formålet skal brukes til oppstillingsplass ved henting for søppeldunker for den nye 

bebyggelsen innenfor Fjellveien 16.

6.2.4.Uteoppholdsareal

Miljøutvalget ønsker at uteoppholdsarealet for de nye boligene skal komme fram av 

plankartet. Uteområdene beregnet for opphold for de nye boligene i Fjellveien 16 har 

derfor fått formålet Uteoppholdsområdet. For planområdet for øvrig er det ikke 

differensiert på samme måte, all den tid det her dreier seg om eksisterende bebyggelse

og hager.

6.2.5.Veg

Eksisterende kjøreveg er regulert inn i henhold til dagens situasjon. Det er ikke gjort 

endringer i vegens utforming.

6.2.6.Gangveg

Formålet er brukt for en intern gangadkomst innenfor eiendommen Fjellveien 16.  Med 

tilhørende bestemmelse sikres gangadkomst til de nye boligene, tilrettelagt for 

bevegelseshemmede.

6.2.7.Annen veggrunn-tekniske anlegg

Formålet betegner den del av eksisterende veganlegg som ligger utenfor selve 

kjørebanen. Dagens situasjon er i noen tilfeller smal som en skulder og andre steder 

bred nok til å kunne fungere som gangareal. Vi har derfor brukt det mer generelle 

formålet annen veggrunn med tanke på den sammensatte bruken av arealet.

6.2.8.Parkeringsplasser

Parkering for Fjellveien 16 løses på egen eiendom iht. kommuneplanens bestemmelser. 

I tillegg reguleres det inn en parkeringsplass ved siden av trafoen, tiltenkt allmenn 

benyttelse samt for besøkende i hele planområdet.

6.2.9.Faresone (elektromagnetisk felt)

På bakgrunn av innspill fra Dalane Energi, er det lagt inn en hensynssone knyttet til 

elektromagnetiske felt som dekker området rundt trafostasjonen innenfor en avstand 

på ti meter fra trafoveggen. Innenfor hensynssonen tillates ikke etablert rom for varig 

opphold.

6.2.10. Sikringssone frisikt

Sikringssone frisikt er lagt inn i planen i henhold til Statens Vegvesens Håndbok 017 for 

avkjørsel med hastighet 30 km/t. Denne sikrer fri sikt mellom kjøretøy, men også 

mellom bil og myke trafikanter.

6.2.11. Støysone-rød sone

På bakgrunn av støykartlegging utført av Statens Vegvesen, er det lagt inn en 

hensynssone knyttet til støy med tilhørende bestemmelse. Innenfor rød sone skal 

etablering av ny, støyfølsom bebyggelse unngås.

6.2.12. Støysone-gul sone

Innenfor gul støysone kan ny bebyggelse oppføres dersom det kan dokumenteres at 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støynivå i.h.t. gjeldende teknisk forskrift.

6.3. Bebyggelsens plassering og utforming

6.3.1.Bebyggelsens høyde

For planområdet generelt, opprettholdes samme høydeangivelse som for eksisterende 

plan; Bygningenes høyde må ikke overstige 6,0 m for 1 etasjes hus og 9,0 m for 2 
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etasjes hus over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. De samme høydene er lagt til 

grunn for den nye bebyggelsen i Fjellveien 16, men de er her angitt og presisert i form 

av angitt kotehøyde for maksimalt tillatt mønehøyde og maksimalt tillatt gesimshøyde.

Det gjøres oppmerksom på at tillatt mønehøyde for den nye bebyggelsen er 1,1 meter 

lavere enn for boligen som skal rives. Se forøvrige vedlagte snitt som viser de nye 

byggene samt omkringliggende boligbebyggelse, med angitte bygningshøyder hentet 

fra kommunalt kartgrunnlag.

6.3.2.Grad av utnytting

For eksisterende boligeiendommer er bestemmelser fra gjeldende reguleringsplan 

videreført uendret. For de nye boligene i Fjellveien 16, er maksimalt tillatt BYA for 

tomannsboligen satt til 110 m2 og for enmannsboligen 90 m2 BYA. For tomannsboligen 

kan deler av arealet ikke brukes som rom for varig opphold pga. hensynssonen knyttet 

til trafostasjon, men det vil være brukbart til eksempelvis bod og gang. 20 m2 BYA 

ligger innenfor hensynssonen slik at de tre leilighetene vil framstå som jevnstore med 

90 m2 BYA, dersom man ser bort fra areal for bod som vist i illustrasjonsplanen. 

Bygningskroppen for tomannsboligen vil imidlertid framstå som en bygning på 110 m2, 

men dette er fortsatt i tråd med størrelsen på øvrige boliger i området, spesielt med 

tanke på at bygget rommer to boenheter. Se vurdering og tabell nedenfor, utarbeidet 

av administrasjonen i Eigersund kommune i forbindelse med sak PTU 202/12:

En har sett på hver enkelt bolig langs Fjellveien og mot Sokndalsvei for å finne 

gjennomsnittlig grunnflate for boligene i området. Med utgangs punkt i 24 boliger der 

den minste har et areal på 69 m² og den største (3 mannsbolig) på 177 m², er 

gjennomsnitts BYA for kun boliger på omlag 100 m². I henhold til forskrift for grad av 

utnyttelse skal all bebygd areal (BYA) inkludert parkeringsplass og veier være med i 

beregningen. Hvilket areal som er overdekt uteareal eller parkeringsplasser kommer 

ikke frem av kartgrunnlaget da alt som er dekt med tak er fremstilt med takflater. Det 

antas derfor at overdekt uteareal inngår i samme beregningen.

Oppstillingen er følgende:

BYA Antall boliger

60-80 m² 7 boliger

80-90 m² 7 boliger

90-100 m² 2 boliger

100-120 m² 2 boliger

120-150 m² 5 boliger

150-180 m² 2 boliger
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For Fjellveien 16 får vi følgende arealoppstilling knyttet til formål og BYA:

Formål Areal

formålsflater

Areal maks 

tillatt BYA

Bf1 120,3 m² 110,0 m²

Bf2 93,8 m² 90,0 m²

Gangveg 39,6 m² 39,6 m²

Parkering 66,3 m² 66,3 m²

Uteoppholdsareal 418,9 m² 433,0 m²

Renovasjon 6,5 m² 6,5 m²

Totalt 745,4 m² 745,4 m²

I henhold til gjeldende veileder for grad av utnytting hvor parkeringsarealet inngår i 

beregningsgrunnlaget for BYA gir dette en %-BYA på 35,7 % for Fjellveien 16.

Det gjøres oppmerksom på at formålsflaten for boligene er litt større enn maks tillatt 

BYA. Videre tillates det et fotavtrykk som er 5 m2 større enn det som er vist i 

illustrasjonsplan for de to boligbyggene. Dette gjøres for å sikre fleksibilitet i forhold til 

plassering og utforming av framtidige bygg knyttet til uforutsette ting som kan oppstå i 

forbindelse med detaljprosjekteringen. Maksimalt tillatt BYA er angitt og sikret på 

plankart og i bestemmelser. Slik tomten er disponert vil uteoppholdsarealet øke 

tilsvarende som vist i tabell over i kolonnen for Areal maks tillatt BYA.

6.3.3.Antall boliger, leilighetsfordeling

Innenfor Fjellveien 16, legges det til rette for tre boenheter fordelt på to bygninger. For 

planområdet for øvrig opprettholdes bestemmelser fra gjeldende plan uendret.

6.4. Boligmiljø/bokvalitet

De tre nye boenhetene har trinnfri adkomst fram til inngangsdøren, med alle 

funksjoner på ett plan. Sammen med krav i ny plan- og bygningslov samt teknisk 

forskrift, innebærer dette at planen legger til rette for tilgjengelige boliger i et område 

hvor tilgjengelige boliger er mangelvare. 

De nye boligene i Fjellveien 16 er lagt så skånsomt i terreng som mulig, samtidig som 

trinnfri adkomst ivaretas for samtlige boenheter. Bygningene legges parallelt med 

kotene for å gi et så lite terrenginngrep som mulig og i samme gateliv som for 

bebyggelsen for øvrig. Dette gjøres for å styrke og ivareta bygningstypologien og 

strukturen i området. 

De nye byggene har et fotavtrykk og en dimensjon tilsvarende boligene i området for 

øvrig. Boligene skal utføres i tre, det stilles krav i bestemmelser om saltak med 

helningsgrad i tråd med omkringliggende bebyggelse og en fargesetting som

harmonerer med området for øvrig.

For flere av de eksisterende boligene mot gateløpet Fjellveien ligger boligens 1. etasje 

ca. en halv etasje over gateplan. Dette gir mindre innsyn og større grad av privatliv, noe 

som har betydning når boligene ligger tett på gateløpet slik de gjør i Fjellveien. Det er 
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ønskelig å videreføre dette grepet også for den nye bebyggelsen i Fjellveien 16. Det er 

nødvendig for å få til trinnfri adkomst for samtlige nye boenheter, samtidig som det gir 

en rekke positive kvaliteter til bomiljøet og gateløpet. Terrenginngrepet blir mindre og 

stigningsforskjellen mellom parkering og bolig i 1 etasje reduseres betydelig. 

Høydeforskjellen på én meter er tilstrekkelig til at man kan til å gå forbi på gaten uten å 

se rett inn i boligen. Blir det for mye innsyn, er ofte resultatet tette gardiner og et 

lukket preg mot gateløpet når bygninger tas i bruk. Det stilles krav i bestemmelsene om 

at alle forstøtningsmurer skal utføres som natursteinsmurer eller tilsvarende for å sikre 

at dette gir en overgang mot gateløpet av høy kvalitet, i tråd med omgivelsene 

omkring.

6.5. Parkering

6.5.1 Antall parkeringsplasser 

For planområdet generelt er parkeringsbestemmelsen hentet fra gjeldende 

kommuneplan. Boligbebyggelse med mer enn én boenhet skal ha oppstillingsplass for 

bil på fellesareal eller egen tomt for minimum 1,25 bil pr. boenhet. Parkeringstall 

rundes opp til nærmeste hele tall. Likeledes skal det avsettes én 

sykkelparkeringsplass pr. boenhet.

Parkering for Fjellveien 16 løses på egen eiendom iht. parkeringsnorm som nevnt 

ovenfor. Det etableres tre plasser som tillates overbygd med en enkel carport. I 

tillegg etableres det to plasser for gjester. All parkering foregår på bakkeplan.

Sykkelparkering for tre sykler løses innenfor uteoppholdsareal i nærheten av egen 

inngang eller i bod. Parkeringsplassene legges samlet og i direkte tilknytning til 

hovedadkomst for boligene. Dette fører til at det blir lett for gjester å finne fram, 

samtidig som all manøvrering knyttet til parkering for de nye boligene ryddes vekk fra 

Fjellveien. Dette er en fordel med tanke på bl.a. lekende barn og andre myke 

trafikanter i Fjellveien.

Etter innspill fra administrasjonen reguleres det inn en parkeringsflate ved siden av 

Dalane Energi, tenkt som et framtidig parkeringsareal til glede for beboere og 

besøkende innenfor planområdet.

6.6. Tilknytning til infrastruktur

6.6.1 Vann og avløp, lokal overvannshåndtering

Alle bygg, eksisterende og nye forutsettes tilknyttet det eksisterende vann- og 

avløpsanlegget.

6.6.2 Energiforsyning og alternativ energi

Alle nybygg forutsettes tilknyttet offentlig energiforsyning i området, og at det legges 

til rette for alternativ oppvarmingskilde, eksempelvis vedovn, jamfør krav om 

alternativ oppvarmingskilde i teknisk forskrift TEK10 § 14-7.

6.7. Trafikkløsning

6.7.1.Kjøreatkomst

Atkomst til boligene i planområdet skjer fra Fjellveien, der enkelte boliger har parkering 

på egen eiendom og andre parkerer i gaten. Fjellveien er stengt mot Sokndalsvei 

sørvest i planområdet og knytter seg til det omkringliggende vegnettet via rundkjøring i 
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Sandbakkveien i nord. Denne kanaliserer trafikken mot Sandbakkane, Rv 44 mot 

sentrum eller sørover mot Årstadalen.

De nye boligene i Fjellveien 16 får sin kjøreadkomst fra eksisterende avkjørsel ved 

dagens trafostasjon. Dette innebærer at all manøvrering av bil i tilknytning til de nye 

boligene ryddes vekk fra Fjellveien og avkjørsler for andre beboere. Dette gir den mest 

trafikksikre og skånsomme løsningen for øvrige beboere i området og også for de nye 

boenhetene i Fjellveien 16.

6.7.2.Utforming av veger

Etter innspill fra administrasjonen opprettholdes Fjellveiens bredde og stigningsforhold 

uendret i forhold til dagens situasjon. Vegen er en ca. 170 meter lang blindgate med 

varierende bredde- fra 1,9 til 6,2 meter. I vedlagte trafikkrapport konkluderes det med 

at dagens utforming bidrar til å holde kjørehastigheten nede og at økningen med to nye 

boenheter ikke utløser tiltak knyttet til trafikksikksituasjonen. I avkjørselen ved trafo 

legges det inn frisiktsone slik at fri sikt mellom trafikanter sikres.

6.7.3.Krav til samtidig opparbeidelse

Det stilles rekkefølgekrav i bestemmelse om at samferdselsanlegg og infrastruktur skal 

være ferdigstilt før brukstillatelse gis for nye bygninger innenfor planområdet

6.7.4.Tilgjengelighet for gående og syklende

Det er etablert gangveg til skole og barnehage. Fjellveien er for øvrig en rolig blindgate 

med lav kjørehastighet. De nye boligene i Fjellveien 16 får alle gang- og sykkeladkomst 

fra Fjellveien via eksisterende avkjørsel ved trafo.

6.7.5.Felles atkomstveger, eiendomsforhold

Fjellveien reguleres som offentlig veg, men avkjørselen ved trafoen reguleres som felles 

for Fjellveien 16 og Dalane Energi.

6.8. Miljøoppfølging

Det er lagt inn egne bestemmelser for støytiltak knyttet til trafikkstøy fra Sokndalsveien og 

Sandbakkveien. Det er også lagt inn en hensynssone med tilhørende bestemmelser knyttet 

til elektromagnetisk stråling fra eksisterende trafo. Utover dette er det ingen kjente 

miljøbelastninger innenfor området. Teknisk forskrift ivaretar hensyn til sikring mot radon.

6.9. Universell utforming

De tre nye boenhetene har trinnfri adkomst fram til inngangsdøren, med alle funksjoner på 

ett plan. Som et resultat av trinnfri adkomst til boligene, vil også store deler av 

uteoppholdsarealene kunne utformes slik at de vil være tilgjengelig for bevegelseshemmede

på lik linje med funksjonsfriske. Sammen med krav i ny plan- og bygningslov og teknisk 

forskrift innebærer dette at planen legger til rette for tilgjengelige boliger i et område hvor 

tilgjengelige boliger er mangelvare. 

Bebyggelsen i Fjellveien for øvrig ble oppført på et tidspunkt da universell tilgjengelighet 

ikke var et samfunnstema. Byggene er derfor generelt sett ikke spesielt godt tilrettelagt for 

universell tilgjengelighet. Mange av boligene har eksempelvis høye grunnmurer og 

tilhørende trapp for å komme til boligens hovedinngang som gjerne ligger inntil en halv 

etasje over bakkeplan. Siden dette dreier seg om eksisterende boliger er det ikke naturlig å 

stille krav om universell tilgjengelighet utover det som uansett sikres i ny plan- og 

bygningslov.
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6.10. Uteoppholdsareal

6.10.1 Privat og felles uteoppholdsareal

Planområdet omfatter hovedsakelig eksisterende boliger med tilhørende hager. 

Uteopphold skjer hovedsakelig i de private hagene, men gatearealet i Fjellveien 16 er 

også til tider i bruk blant barn og unge. For planområdet generelt reguleres området 

i.h.t. dagens situasjon.

For Fjellveien 16 reguleres uteoppholdsarealene mer i detalj. Dette gjøres for å sikre 

felles adkomst til de tre boenhetene, parkering og oppstillingsplasser til renovasjon 

på en ryddig måte. Området inneholder fellesarealer og det er naturlig at beboerne i 

de tre boenhetene har et felles opparbeidelse- og vedlikeholdsansvar knyttet til 

dette. Boligene er imidlertid ikke prosjektert på nåværende tidspunkt og 

fasadeåpninger etc. vil være styrende i forhold til hva som oppleves som en naturlig 

bruk av hagearealene. Vi har imidlertid skissert en mulig inndeling av 

uteoppholdsarealene i illustrasjonsplanen for å vise hvordan dette felles 

uteoppholdsarealet kan tenkes brukt.

6.10.2 Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal

Planforslaget legger til rette for 433 m2 rent uteoppholdsareal. I tillegg kommer 39,6 

m2 gangareal som i praksis inngår som en del av uteområdet. Arealet er skilt ut som 

eget formål fordi det er ønskelig å knytte bestemmelser til denne gangåren som 

sikrer at denne utformes tilrettelagt for bevegelseshemmede. Kravet om 150 m2 

uteoppholdsareal pr boenhet anses dermed som oppfylt.

Det er utarbeidet sol- og skyggestudier som viser vår- og høstjevndøgn klokken 1500 

samt 21. juni klokken 1500. Se eget vedlegg. Ved alle tidspunkt finnes det 

uteoppholdsarealer i sol, men situasjonen er bedre for høstjevndøgn enn for 

vårjevndøgn. Dette skyldes sommertid. Sol- og skyggestudiet viser også at 

nabobebyggelse ikke mister verdifull sol som følge av nybyggene i Fjellveien 16.

6.10.3 Lekeplasser

Det etableres ingen nye lekeplasser innenfor planområdet all den tid den 

eksisterende boligstrukturen er tilrettelagt for frittliggende boliger med lek i egen 

hage og to nye boenheter, i tillegg til én eksisterende bolig i Fjellveien 16, ansees for 

å være et så lite tiltak at det ikke utløser krav om egen lekeplass. Det stilles krav i 

bestemmelser om at felles uteoppholdsareal skal tilrettelegges for ulike årstider og 

aldersgrupper; barn, unge og eldre i tråd med rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unge.

6.10.4 Atkomst og tilgjengelighet

Alle uteoppholdsarealer kan nås trinnfritt og kan dermed enkelt tilrettelegges for 

bevegelseshemmede.

6.10.5 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse

Det stilles krav i bestemmelsene om at det ved søknad om tiltak skal utarbeides 

utendørsplan som viser terrengbearbeiding, beplantning, forstøtningsmurer og 

gjerder.
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6.11. Kollektivtilbud

Planområdet grenser til kollektivåren Sokndalsveien.

6.12. Kulturminner

Ingen kjente kulturminner. Se pkt. 5.2

6.13. Sosial infrastruktur

Planområdet sogner til allerede etablert Husabø barne- og ungdomsskole. To nye boenheter 

har ingen innvirkning på sosial infrastruktur.

6.14. Plan for avfallshenting

For planområdet generelt opprettholdes dagens ordning for avfallshenting i tråd med 

bestemmelsene til DIM. Det forutsettes at denne ordningen videreføres også for de nye 

boligene i Fjellveien 16. Det er avsatt eget areal i plankartet for oppstilling av 

avfallsbeholdere ved avhenting for Fjellveien 16.

6.15. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

I vedlagte ROS analyse pekes det på tiltak knyttet til støy fra hovedvegnettet. Støysoner 

innhentet fra Statens Vegvesen er lagt inn i planforslaget med tilhørende bestemmelser for 

disse. Det legges også en faresone knyttet til elektromagnetisk stråling fra trafo inn i 

planforslaget, med bestemmelser knyttet til denne. Hensynet til radon ivaretas i gjeldende 

teknisk forskrift TEK 10.

6.16. Rekkefølgebestemmelser

Felles uteoppholdsareal skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de nye boligene i 

Fjellveien 16 og beplantning som vist i utendørsplan opparbeidet senest ett år etter at 

brukstillatelsen er gitt. Innenfor støysoner som vist i plankart skal støytiltak knyttet til 

støyfølsomme bygninger være igangsatt senest samtidig med utbygging. For rekkefølgekrav 

knyttet til trafikk og infrastruktur se pkt. 6.7.3

6.17. Arealregnskap over full utbygging (tabell)

Se pkt. 6.3.2 Grad av utnytting.

7. Konsekvensutredning

7.1. Tiltaket er av administrasjonen vurdert som så lite at det ikke omfattes av forskrift om 

konsekvensutredning.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives.

8.1. Overordnede planer

Planforslaget er i tråd med overordnede planer.

8.2. Landskap

Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den 

bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, 

pålegges jord og beplantes.

8.3. Stedets karakter, byform og estetikk

Planforslaget regulerer området i tråd med gjeldende reguleringsplan uten større endringer. 

For Fjellveien 16 reguleres det inn to nye bygg som i plassering, form og størrelse 
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harmonerer med den omkringliggende bebyggelse. Det stilles krav til materialbruk og 

terrengtilpasning  i tråd med omgivelsene for øvrig. Stedets karakter, byform og estetikk 

anses derfor som ivaretatt.

8.4. Hensyn til naboer

Det er utarbeidet et eget utsiktsstudie som viser utsikten etter at Fjellveien er bebygd. En 

endring i bebyggelse vil alltid være en utfordring i forhold til naboer, men det er forsøkt å 

holde volumene i tråd med omkringliggende bebyggelse og legge de så skånsomt som mulig 

i terrenget slik at de i minst mulig grad skal være til sjenanse for naboen.

8.5. Sol og skygge

Det vil alltid være en utfordring for tette, bynære miljøer å tilby tilstrekkelig sol på denne 

tiden av året og balansen er ofte hårfin. I dette tilfellet utgjør overgangen til sommertid mye 

for sol- og skyggesituasjonen innenfor eiendommen. Alle deler av tomten er ikke like solfylte 

ved vårjevndøgn. Det er imidlertid ikke vanskelig å finne et sted å sitte i solen innenfor 

eiendommen og ingen naboer mister sol som følge av tiltaket. For høstjevndøgn er 

situasjonen bedre enn for vårjevndøgn. Se for øvrig vedlagte sol- og skyggestudier som viser 

sol og skygge i detalj.

8.6. Ute- og oppholdsareal

Det legges til rette for 433 m2 rene uteoppholdsarealer innenfor planområdet. Det er 

akkurat 17 m2 for lite til å tilfredsstille kravet om 150 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Av 

plantekniske årsaker knyttet til ønske om å stille krav til utforming av gangveg i tråd med 

universell utforming, er gangåren til to av boenhetene skilt ut fra uteoppholdsarealet for 

øvrig. Legges disse 39,6 m2 til, tilfredsstiller uteoppholdsarealene kravet.

8.7. Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi

Det er ikke registret kulturminner i området jr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 

bygninger innenfor planområdet. En er likevel i tvil om noe av bebyggelsen er fra før 1900 

og burde vært SEFRAK-registrert da en har gått inn i matrikkelen til enkelte av bygningene 

og funnet eiendommer som ble registrert i begynnelsen av 1900 som allerede var bebygd. 

Dokumentasjon på dette er per i dag ikke tilgjengelig.

8.8. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

8.9. Trafikkforhold

Se vedlagte trafikkrapport.

8.10. Barns interesser

Se pkt. 6.10 Uteoppholdsarealer.

8.11. Sosial infrastruktur

To nye boenheter utløser ingen tiltak i tilknytning ti skole- og barnehagekapasitet.

8.12. Universell tilgjengelighet

For det eksisterende boligfeltet består dette av eldre boliger bygget på en tid da universell 

tilgjengelighet ikke var et samfunnstema. Det er dermed ikke rimelig å knytte krav ut over 

det som gis av gjeldende plan- og bygningsloven til disse områdene. For eiendommen 

Fjellveien 16, legges det til rette for trinnfri adkomst til samtlige boenheter og 

uteoppholdsarealer.

8.13. Energibehov – energiforbruk

Ivaretas av teknisk forskrift.
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8.14. ROS

Se vedlagt risiko- og sårbarhetsanalyse.

• Rasfare

Ingen kjente

• Flomfare

Ingen kjente

• Vind

Ingen kjente

• Støy

Trafikkstøy fra Sokndalsveien for deler av planområdet. Ivaretas i hensynssone med egne 

bestemmelser.

• Luftforurensning

Ingen kjente

• Forurensning i grunnen

Ingen kjente

• Beredskap og ulykkesrisiko

Ingen kjente

• Andre relevante ROS tema

Elektromagnetisk stråling fra trafo. Ivaretas i hensynssone med egne bestemmelser.

• Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av planområdet i 

tillegg til evt. nye tema som oppstår som følge av planleggingen.

Ingen kjente

8.15. Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur er allerede etablert og det vurderes som uproblematisk å knytte seg til 

eksisterende infrastruktur for ny bebyggelse.

8.16. Økonomiske konsekvenser for kommunen

Ingen kjente

8.17. Interessemotsetninger

En økning av antall beboere i en eksisterende boliggate vil som regel innebære en 

interessemotsetning mellom dagens beboere og nye beboere/ tiltakshavere. For dette 

området har temaene trafikk og tap av utsikt utgjort de største utfordringene. 

Konsekvensene knyttet til trafikk er redegjort for i egen rapport av fagkyndig og 

konklusjonen er at to nye boenheter i området ikke utløser behov for tiltak knyttet til 

trafikk. Når det gjelder utsikt, er dette belyst i vedlagte 3D studier. Planforslaget er 

bearbeidet i samråd med administrasjonen og bygningene i Fjellveien 16 forsøkt plassert så 

skånsomt som mulig i forhold til terreng og naboer. Noe utsikt vil gå tapt for enkelte naboer, 

men ingen mister all utsikt. Samtidig oppnås det en fortetting i bynære boligområde i tråd

med overordnede politiske føringer. Det anses også som svært positivt å tilføre området tre 

leiligheter med trinnfri adkomst i et område hvor denne typen bolig er mangelvare.

8.18. Naturmangfold

Ingen konsekvens

8.19. Planforslagets virkning i forhold til tidligere vedtak: Tidligere vedtak i saken

Miljøutvalget vurderte reguleringsspørsmålet 26.04.2011 og anbefalte i sitt vedtak 

M-041/11 oppstart av detaljregulering for planområdet med følgende vilkår:

Side 220 av 252



a) Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og avbøtende tiltak 
skisseres inn som en del av reguleringsplanen.

Forslagstillers kommentar: Se vedlagte trafikkrapport.

b) Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygningsstruktur når det gjelder byggeskikk og 
målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med strøket omkring.

Forslagstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. De nye bygningene i Fjellveien har en 
størrelse, form, materialbruk og plassering i terreng som er i tråd med strøket omkring. Se for 
øvrig pkt. 6.4 Bomiljø/bokvalitet og 6.3.2 Grad av utnytting.

c) Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der terrenginngrep skal skje 
så skånsomt som mulig dvs at ny bebyggelse skal innrette seg etter terrengets høydelinjer.

Forslagstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. De nye bygningene i Fjellveien er plassert 
parallelt med kotene, så skånsomt som mulig i terreng. Det er valgt en terrengtilnærming 
som er i tråd med strøket omkring. Se for øvrig pkt. 6.4 Bomiljø/bokvalitet.

d) Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal dokumenteres.

Forslagstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se vedlagte snitt, samt studie av utsikten 
for Fjellveien 10 og Fjellveien 12. 

e) Et minimum er at uteplassen i hovedsak er solbelyst høst og vårjevndøgn kl 15.00. dette skal 
også gjelde naboeiendommer på begge sider av veien, og skal dokumenteres.

Forslagstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se for øvrig pkt 6.9 Uteoppholdsareal og 
8.6 Sol- og skygge samt vedlagte sol- og skyggestudier.

f) Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.

Forslagstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Det er avsatt 150 m2 uteoppholdsareal pr 
boenhet. Se for øvrig pkt. 6.9 Uteoppholdsareal  og  og 8.7 Ute- og oppholdsareal .

g) Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på egen eiendom.

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se plankart.

h) Universell utforming skal ivaretas.

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Alle boenheter i Fjellveien 16 har trinnfri 
adkomst til bolig samt uteoppholdsarealer. Se for øvrig pkt. 6.8 Universell utforming.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4
En legger til grunn at punktene blir fulgt opp og i nødvendig grad dokumentert av fagkyndig 
gjelder særlig pkt A som omfatter trafikale vurderinger.

PTU-202/12 Vedtak: Forslag til reguleringsendring for gnr 13 bnr 308 - Fjellveien med kart og 
bestemmelser datert 01.11.11 sendes tilbake til forslagsstiller med følgende begrunnelse og 
der følgende må ivaretas før planen behandles på nytt:

Side 221 av 252



1. Nåværende planforslag har ikke tatt hensyn til Miljøutvalgets forutsetninger for planarbeidet 
i sak 041/11.  

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se pkt 8.2 a-h ovenfor.

2. Nytt planforslag må være i trå med M-041/11 vedtak vedrørende samtlige punkt fra  a-h.  

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se pkt 8.2 a-h ovenfor.

3. Avkjørselen til ny bebyggelse slås sammen med eksisterende avkjørsel til bebyggelsen for 
Fjellveien 10, 12 og 14. 

Forslagsstillers kommentar: I samråd med administrasjonen er det valgt å legge avkjørsel til 
ny bebyggelse fra eksisterende avkjørsel ved trafo. Fjellveien 10,12 og 14 får med dette 
grepet uendret adkomst for sine boliger, samtidig som all manøvrering og biltrafikk knyttet til 
de boligene i Fjellveien 16 ryddes vekk fra gateløpet og øvrige boliger i Fjellveien.

4. På plankart avgrenses planområdet til å omfatte gnr 13 bnr 308, hele strekket gatetunet 
Fjellveien, parkeringsområdet og transformatorstasjon, og sikringssoner for frisikt med rette 
arealformål i henhold til spesifikasjon for tegneregler for reguleringsplaner.

Forslagsstillers kommentar: Planens avgrensing er fastsatt av administrasjonen. Sikringssoner 
for frisikt og arealformål er utført i henhold til spesifikasjon for tegneregler for 
reguleringsplaner.
  

5. Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsvein sørvest i planområdet opprettholdes og angis med 
symbol på plankartet. 

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se plankart.

6. Maks kotehøyde for møne og gesimshøyde for byggeområde ny bolig påføres på plankartet 
og gjengis i bestemmelsene. Møneretning på nytt bygg påføres plankartet.

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se plankart og bestemmelser
  

7. Beregning av utnyttelsesgraden skal gjøres i henhold til gjeldende forskrift for grad av 
utnyttelse og gjengis i bestemmelsene, gjerne i form av tabell.

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se pkt 6.3.2 Grad av utnytting.
  

8. Reguleringsbestemmelsene justeres slik at alle formål/underformål vist innenfor 
planområdet blir beskrevet. Det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av formål der det 
er nødvendig.

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget.

9. Det skal på plankartet og i bestemmelsene angis hvilke areal som skal være offentlig og 
hvilken som skal være felles. 

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget.
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10. Uteoppholdsareal blir detaljert angitt med størrelse, hva som er grønt, fellesareal og hva som 
er privat for hver leilighet. Utnyttelsesgraden for eiendom gnr 13 bnr 308 må angis riktig i 
bestemmelsene. Hvor stor selve boligen blir i grunnflaten angitt i bebygd areal. Dette må skje 
i henhold til forskrift om grad av utnytting. 

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se pkt. 6.9 Uteoppholdsareal-Privat og 
felles uteoppholdsareal.

11. Det må foreligge fagkyndig vurdering av støy fra Sokndalsvei. 

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Det er innhentet opplysninger fra Statens 
Vegvesen knyttet til støy fra hovedvegnettet. Nødvendige hensynssoner med tilhørende 
bestemmelser er lagt inn i planforslaget.

12. Det sendes inn illustrasjon som viser virkning av utsiktsforhold før og etter sett fra Fjellveien 
10, og 12.  

Forslagsstillers kommentar: Ivaretas i planforslaget. Se eget utsiktsstudie før og etter sett fra 

Fjellveien 10 og 12.

9. Rikspolitiske retningslinjer

9.1. Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging”

Planforslaget er i tråd med strategier og tiltak i ATPH for utbygging. Planen med arealbruk og formål 

er vurdert i forhold til senterstruktur, transportsoner, grøntstruktur, tap av naturområder, 

landbruksområder, biologisk mangfold og virkning på estetiske kvaliteter og for friluftsliv.

Planen legger til rette for en utbygging som fortetting i nær tilknytning til eksisterende transportnett, 

kollektivtransport og gang- og sykkelvegnett.

9.2. Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i 

planleggingen”

Bolig- og lekeområder blir sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Planen sikrer 

lekearealer som er store nok, gir ulike muligheter for aktivitet og som kan brukes av ulike 

aldersgrupper hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
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10. Innkomne innspill

10.1. Merknader (sammendrag av merknadene med forslagstillers kommentar)

Fra Innhold/tema J/N Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. 26.04.2012, 

Statens 

Vegvesen

Ingen merknad til varsel 

om planoppstart.

2. 27.04.2011, 

Felles 

brukerutvalg, 

Eigersund 

kommune

Felles brukerutvalg 

forutsettes at krav for 

universell utforming 

legges til grunn for

denne planen, og 

dokumenteres.

Planforslaget legger til 

rette for tre boenheter 

som alle får trinnfri 

adkomst til bolig. Krav til

universell utforming 

ivaretas for øvrig i ny plan-

og bygningslov og er 

dermed ivaretatt i den 

videre prosjekteringen av 

bygg og utomhusanlegg.

3. 26.04.2011, 

Plansjef Dag 

Kjetil 

Tonheim,

Det anmodes om at 

vedtak M-041/11 i 

Miljøutvalget legges til 

grunn for det videre 

planarbeidet og 

dokumenteres. Da 

spesielt punkt a 

vedrørende trafikale 

vurderinger. Det 

anmodes om 

oppstartsmøte og 

minnes om krav til 

framstilling av 

planmateriale m.v. Det 

vil tas endelig stilling til 

antall boenheter når 

nødvendig utredninger 

og vurderinger er 

ferdigstilt.

Planoppstartmøte er 

avholdt og planforslaget 

framstilt i tråd med 

Eigersund kommunes 

retningslinjer. Antall 

boenheter er nøyde 

vurdert i samråd med 

administrasjon. Se for 

øvrig trafikkrapport som 

omtaler konsekvensen av 

en økning av antall 

boenheter fra én til tre. 

Punkter fra vedtak M-

041/11 i miljøutvalget er 

ivaretatt i planforslaget.
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Private uttaler

1. Jan T. Nielsen, 

Ospelia 26C, 

1481 Hagan

Det bes om en 

redegjørelse om hva 

planforslaget innebærer 

for Fjellveien for øvrig.

Varsling og redegjørelser 

følger vanlig saksgang for 

reguleringsplaner.

2. Geir O. Olsen, 

Fjellveien 11

Det vises til tidligere 

innsendt merknad til 

saken vedrørende 

trafikkforhold. Det kan 

aksepteres inntil to 

boenheter på 

eiendommen, men fire, 

som angitt i varsel om 

planoppstart, vil 

innebære en 

uakseptabel forverring 

av trafikkmessige 

forhold.

Planforslaget innebærer nå 

tre boenheter i området. 

Se for øvrig trafikkrapport 

som omtaler 

konsekvensen av en økning 

av antall boenheter fra én 

til tre.

3. 09.04.12, 

Rune Iversen, 

Jorunn K. 

Pedersen, 

Johannes 

Abramsen, 

Fjellveien 10 

og 12

Beboerne av Fjellveien 

10 og 12 er sterkt 

kritiske til foreslått 4-

mannsbolig som vist i 

tegninger datert 

01.11.2011 m.t.p. 

byggeskikk, 

byggevolum, takvinkler 

og nødvendig 

uteoppholdsarealer. 

Bygningen er ikke 

tilpasset 

omkringliggende 

bebyggelse og vil 

framstå som ruvende. 

De ønsker ingen økning 

av antall boenheter i 

gaten, da dette fører til 

parkeringsproblemer 

ved sosiale anledninger.

Planforslaget er nå 

betydelig omarbeidet, i 

samråd med 

administrasjonen, for å 

ivareta hensynet til 

området forøvrig. Antall 

boenheter er redusert til 

tre boenheter fordelt på to 

mindre bygg. De 

prosjekterte boligene er 

sammenlignbare med 

nabobebyggelsen i volum, 

høyder og takvinkel. 

Angitte byggehøyder er de 

samme som tillates for 

øvrig bebyggelse innenfor 

planområdet og identisk 

med byggehøyder gitt i 

nåværende 

reguleringsplan. 

Uteoppholdsarealet 

tilfredsstiller kravene som 

gitt av Gjesdal kommune.  

Parkering dekkes på egen 
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grunn i tråd med 

parkeringskrav fastsatt i 

gjeldende kommuneplan. 

Se for øvrig trafikkrapport 

som omtaler 

konsekvensen av en økning 

av antall boenheter fra én 

til tre.

10.2. Konklusjon og oppsummering av innspill

Offentlige uttalelser: Det stilles krav til at universell utforming ivaretas i planforslaget. For 

øvrig vises det til at planforslaget utarbeides iht. vilkår som gitt i vedtak M-041/11 da 

Miljøutvalget hadde planspørsmålet til behandling. Universell utforming er ivaretatt i 

planforslaget og alle vilkår i tidligere vedtak hensyntatt og omtalt under pkt. 8.19.

Private uttalelser: De private uttalelsene handler hovedsakelig om adkomst, parkering og 

bygningenes tilpasning til nabolaget omkring. Boligene som vist i planforslaget har en form, 

høyde og et fotavtrykk som er i tråd med omgivelsene. I vedlagte trafikkrapport konkluderes 

det med at etablering av to nye boenheter i tillegg til dagens ene bolig, i liten eller ingen 

grad påvirker trafikksituasjonen i Fjellveien. Adkomst legges til eksisterende avkjørsel ved 

trafoen, skjermet for aktivitet i Fjellveien. Videre er parkering for de nye boligene løst 

innenfor egen eiendom, samtidig som det legges til rette for ytterligere parkering for 

nabolaget ved trafostasjonen.

11. Avsluttende kommentar

Planforslaget oppdaterer og viderefører gjeldende reguleringsplan for området og legger til rette for 

tre nye boenheter med trinnfri adkomst, en boligtype som er mangelvare i området. Ny bebyggelse i 

Fjellveien er tilpasset terrenget, sikrer universell tilgjengelighet både til egen bolig og til 

uteoppholdsområder. Parkering sikres på egen grunn og det legges til rette for ytterligere parkering 

for øvrige beboere i tilknytning til ny parkeringsplass ved trafostasjonen.  Bygningenes plassering, 

form og størrelse er tilpasset omgivelsene de er en del av. 
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Plan 19760001-01 

Fjellveien 16, Eigersund kommune 

Ras- og skredfare innenfor planområdet 

 

 

Deler av planområdet er i NVE’s nettbaserte kartløsning 

skrednett.no, markert som aktsomhetsområder for snøskred. 

Henholdsvis som utløsningssområde og som utløpsområder.  

 

NVE deler sine registreringer knyttet til ras og snøskred i to 

kategorier; Aktsomhetsområder og Fareområder. Det gjøres 

oppmerksom på at NVE ikke har registrert dette området som et 

Fareområde. Det innebærer at det ikke har vært utført spesifikke 

analyser knyttet til skredområder, men at dette er områder som er 

markert på bakgrunn av bakkens helningsgrad og plassering i 

forhold til dominerende vindretninger vinterstid.  

 

I www.senorge.no (kartløsning for nett utviklet av NVE, met.no og 

Statens Kartverk) er det ikke registrert noen skred, innenfor 

planområdet eller i nærheten av planområdet, i det tilgjengelige 

materialet som omfatter perioden 1957 og fram til i dag. Basert på 

dette vurderes risikoen for snøskred som lav. 

 

I samråd med administrasjonen konkluderes det allikevel med at ut 

i fra et føre var prinsipp, legges aktsomhetssonen inn som en 

faresone i plankartet, med tilhørende rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene §2.5: 

 

Innenfor faresone ras- og skredfare som vist i plankart, skal ras- 

og skredfare vurderes og ev. nødvendige utbedringstiltak være 

gjennomført før brukstillatelse gis for bygninger. 
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1. ROS-ANALYSE 

1.1 Innledning 

1.1.1 Hensikt 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for 
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og 
bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: 

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”. 

1.1.2 Metode 

Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følende trinn: 
 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
 Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen 
 Evaluering av risiko 

1.2 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før 
eller etter planen avmerkes med et kryss, og disse er håndtert videre under pkt 1.4.2.  
 
 
  Forhold Før 

gjennom-
føring  

Etter 
gjennom-
føring 

Anleggs-
periode 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

1 Løsmasseras/ skred    

2 Steinras/ steinsprang    

3 Snøskred/ isras    

4 Flomras    

5 Elveflom    

6 Tidevannsflom    

7 Radongass X X  

8 Skade ved forventet vannstandheving    

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind    

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør    

Natur og kulturområder, medfører planen skade på 

11 Sårbar flora/ rødlistearter    

12 Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter    

13 Verneområder    
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  Forhold Før 
gjennom-
føring  

Etter 
gjennom-
føring 

Anleggs-
periode 

14 Vassdragsområder    

15 Fornminner    

16 Kulturminner    

Forurensning/ miljø/ storulykker 

17 Forurenset grunn     

18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag    

19 Akuttutslipp til grunn    

20 Avrennings fra fyllplasser etc    

21 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensiale 

   

22 Støv og støy fra industri    

23 Støv og støy fra trafikk X X  

24 Stråling fra høyspent X X  

25 Andre kilder for uønsket stråling    

Transport, er det fare for : 

26 Ulykke med farlig gods    

27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter X X  

28 Trafikkulykker, møteulykker X X  

29 Trafikkulykker, utforkjøring    

30 Trafikkulykker, andre     

31 Trafikkulykke, anleggstrafikk   X 

32 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel    

33 Skipskollisjon    

34 Grunnstøting med skip    

Lek/ fritid 

35 Ulykke under lek/ fritid    

36 Drukningsulykke    

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring    

37 Havn, kaianlegg    

38 Sykehus/-hjem, kirke    

39 Brann/ politi/ sivilforsvar    

40 Kraftforsyning    

41 Vannforsyning    

42 Forsvarsområde    

43 Tilfluktsrom    

44 Område for idrett/ lek    

45 Park, rekreasjonsområder    

46     

Diverse 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål    
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  Forhold Før 
gjennom-
føring  

Etter 
gjennom-
føring 

Anleggs-
periode 

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

   

49 Påvirkes planområdet av regulerte 
vannmagasiner, med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand, dambrudd med 
mer 

   

50 Påvirkes planområdet av naturlige 
terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

   

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc    

 

1.3 Analyse av risiko 

I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert, og hvordan farer/ sårbarhet 
eventuelt endres som følge av planen. 

1.3.1 Radongass 

I følge TEK10 skal alle bygg med varig opphold radonsikres.  

1.3.2 Støv og støy fra trafikk 

Området ligger i nærheten av Sokndalsveien. Det er innhentet støyvurdering utarbeidet av 
Statens Vegvesen. 

1.3.3 Stråling fra høyspent. 

Det ligger en trafostasjon innenfor planområdet. Dalane Energi har signalisert at en 
sikkerhetsavstand på 10 meter for rom med varig opphold, er tilstrekkelig med tanke på 
elektromagnetisk stråling. 
 

1.3.4 Trafikkulykker, påkjørsel myke trafikanter/møteulykker 

Det er utarbeidet en egen trafikkrapport i forbindelse med planforslaget. 

1.3.5 Trafikkulykke, anleggstrafikk 

Det kan være en risiko i tilknytning til anleggstrafikk i anleggsperioden. Stor aktivitet i området 
med store kjøretøy til, fra og i området kan skape farlige situasjonen. Spesielt i forhold til myke 
trafikanter i Fjellveien.  
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1.4 Evaluering av risiko 

1.4.1 Evaluering av risiko 

I tabellen under er det vist hvordan planen endrer risikonivå for de enkelte aktuelle hendelser/ 
sårbarheter. 
# Uønsket hendelse Endring i risiko 
7 Radongass  Økt risiko 
23 Støv og støy fra trafikk  Ingen endring 
24 Stråling fra høyspent  Ingen endring 
27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Økt risiko 
28 Trafikkulykker, møteulykker Økt risiko 
31 Trafikkulykke, anleggstrafikk Økt risiko 
 
Som det fremgår av tabellen over er det 4 antall farer som får et økt risikonivå. 

1.4.2 Risikoreduserende tiltak 

For at planen skal gjennomføres, og for at risikonivået skal være som beskrevet eller lavere, 
anbefaler vi at følgende risikoreduserende tiltak gjennomføres/ implementeres i planforslaget: 
 
# Tiltak Beskrivelse 
7 Radongass  TEK10 har krav om radonsikring i bygg.  

 
23 Støv og støy fra trafikk  Støysonene fra Vegvesenets støyvurdering er 

lagt inn i plankartet som hensynssoner med 
tilhørende bestemmelser som angir 
nødvendige tiltak. Trær og busker hindrer 
spredning av støv. 
 

24 Stråling fra høyspent  Det ligger i dag en trafostasjon innenfor 
planområdet. Arealet sammen med tilliggende 
areal hvor det er strålingsfare, er sikret i 
gjeldende plan og regulert til fareområde 
høyspent med tilhørende bestemmelser. 
Fareområde innarbeides i forslag til ny 
reguleringsplan. 
 

27 Påkjørsel av myke trafikanter 
 

Planen tilfredsstiller vegnorm for Jæren, men 
det er likevel en risiko siden man ikke kan 
styre menneskelig atferd.   
 

28 Trafikkulykker, møteulykker Planen tilfredsstiller vegnorm for Jæren, men 
det er likevel en risiko siden man ikke kan 
styre menneskelig atferd.  Det er utarbeidet 
egen trafikkrapport for området. 
 

31 Trafikkulykke, anleggstrafikk 
 

Egen skiltplan for avvikling av anleggstrafikk 
og varelevering bør utarbeides, og det skal her 
legges stor vekt på forholdene for gående og 
syklende.  
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1.4.3 Behov for hensynssoner 

På bakgrunn av det identifiserte risikobilde er det behov for å implementere hensynssoner som 
del av planen knyttet til støy fra Sokndalsveien og elektromagnetisk stråling for eksisterende 
trafo. 
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NOTAT 
Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 

Kunde Byggmester Jostein Ege 

Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 

Til Marianne Nyhus 

Fra Grete Bastlid 

Kopi - 

VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG 
TRAFIKKSIKKERHET 

 
Trafikkanalysen ble første gang utarbeidet i 2011 med utgangspunkt i et 
prosjekt med 4 boenheter. I vedtaket fra Miljøutvalget sak 041/11 pkt 1.a. het 
det at « Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes 
og avbøtende tiltak skisseres som en del av reguleringsplan».  
 
Reguleringsplanen er nå endret fra et bygg med 4 boenehet og atkomst fra to 
sider, til 3 boenheter fordelt på 2 bygg og atkomst kun fra sør. I et møte med 
planavdelingen i Eigersund kommune ble det bestemt at «Trafikkanalysen må 
revideres, med tanke på at det nå er færre boeneheter enn det som var 

grunnlaget for den opprinnelige analysen» (pkt 1.1.5 i møtereferat). 
 
 
DAGENS SITUASJON 

Vurderingene er som tidligere gjort ut fra bilder og sakspapirer. Fartsgrensen 
for området er 40km/t. 
 
Fjellveien er en ca 170 meter lang blindgate med varierende bredde – fra 1,9 
til 6,2 meter.  
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Bilde 1 

  
 
 

 
Bilde 2 

 
Blindgate i den forstand at den er stengt med bom for utkjøring til Sokendalsveien. Det er en gammel, 
etablert boliggate med hager og hus helt ut til vegkanten. Kun en liten del av gaten har fortau. Flere 
boligene har ytterdøren / trappen rett ut i gaten. Gaten har pr i dag 19 boenheter i form av eneboliger.  
 
Gatens utforming innbyr ikke til kjøring i høy hastighet. Det er trolig heller ikke et problem. 
Fremmedparkering som følge av nærheten til sentrum og til turområde Årstadfjellet er nok trolig et 
større problem. 
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Bilde 3 

 
 

NY SITUASJON 

Nytt forslag til reguleringsplan legger til rette for oppføring av to bygninger med til sammen 3 
boenheter. Det vil si en økning på 2 boenheter i forhold til dagens situasjon. Foreløpig illustrasjonsplan 
vist på Bilde 4. 
 
Atkomsten er lagt på sørsiden av eiendommen; over gnr 13 bnr 189 (Dalane Energi Egersund).  
 
Krav til parkering er minimum 1,25 biloppstillingsplass pr boenhet. Antall parkeringsplasser rundes opp 
til nærmeste runde tall. Det skal også avsettes areal til en sykkeloppstillingsplass pr boenhet.  
Parkeringen (bil og sykkel) er løst i form at 3 carporter og to åpne p-plasser sør for 1 etasje boligen.  
 
Planområdets størrelse opprettholdes som for tidligere innsendt forslag, men området utenfor Fjellvegen 
16 (13/308) reguleres i forhold til dagens situasjon uten større endringer (pkt 1.1.6 møteref. 9/4-14) 
 
Trafikkanalysen gjelder derfor kun de endringene Fjellvegen 16 genererer. 
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Bilde 4 Foreløpig illustrasjonsplan Fjellvegen 16 

 
 

TRAFIKKØKNING 

I vegkontorets håndbok 017 Veg- og gateutforming heter det ”Vanligvis brukes årsdøgntrafikken som 
mål for trafikkmengden. Men for atkomstveger i boligområder beskrives trafikkmengden gjennom 

boenheter”. 
 
Vegdirektoratets håndbok for trafikkberegninger oppgir gjennomsnittlig antall turer per bolig til 3,5 per 
dag. Det betyr at utbyggingen i gjennomsnitt kan generere 10,5 ekstra bilturer pr dag i Fjellveien. 
I et så sentrumsnært område, kan imidlertid bilandelen være lavere, og dermed også antall bilturer pr 
bolig. 
 
Et annet mål på trafikken i stille boligveier er i følge Byggforsk den maksimale mengden av biler per 
kvarter. Erfaring tilsier at antall boliger i en blindvei delt på 10 gir et godt anslag for maksimalt antall 
biler per kvarter. Resten av døgnet er det mindre trafikk.  
 
Dagens situasjon: 19 boenheter / 10 = 1,9 biler i maksimal kvarteret 
Ny situasjon: 21 boenheter / 10 = 2,1 biler i maksimal kvarteret 
 
ÅDT vil vanligvis være antall boliger multiplisert med 3,4–4,0. 
Dagens situasjon: 19 boenheter x 3,4 = ÅDT 64,6 
  19 boenheter x 4,0 = ÅDT 76,0 
Ny situasjon:  21 boenheter x 3,4 = ÅDT 71,4 
  21 boenheter x 4,0 = ÅDT 84,0 
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Med de gitte forutsetninger, kan Fjellveien med en økning på 2 boenheter, i teorien få en trafikkøkning 
på ca 10 %. Dette regnes ikke som en signifikant økning og ligger innenfor det som må kunne forventes 
i sentrumsnære områder hvor fortetting er et uttalt mål fra kommunen.  
 
 
PARKERING 

Som det fremgår av bilde 3, så er det allerede en del gateparkering i Fjellveien. Det har i den tidligere 
saksutredningen vært vist til mulighetene for parkering på egen grunn for de øvrige boenhetene i 
Fjellveien. Utbyggingen av Fjellvegen 16 dekker sitt parkeringsbehov på egen grunn. 
 
Ett stort problem knyttet til kantparkering (gateparkering) i smale gater, er at søppel-, brøyte- og 
brannbiler ikke kommer fram. Utbyggingen av Fjellvegen 16 vil ikke endre på eksisterende situasjon i 
noen retning. Hvis fremkommelighet er et problem, må det håndteres som en egen sak. 
 
 
TRAFIKKSIKKERHET 
Atkomstveier har blandet funksjon med kjøring, opphold og lek. Barns aksjonsradius er tre til fem gang-
er lengre enn den gangavstanden voksne vil akseptere fra bil til bolig. Vi må derfor bare innse at barn 
kommer til å leke på og ved Fjellveien.  
 
Som tidligere beskrevet i dette notatet, innbyr ikke gatens utforming til kjøring i høy hastighet. 
Fartsmålinger vil trolig bekrefte at fart ikke er noe stort problem i gata.  
 
Forutsetningen for økt trafikksikkerhet, er å redusere konfliktmulighetene. På veier i boligområder med 
liten og langsom trafikk er det nødvendig med helt andre trafikksikkerhetstiltak enn på hovedveinettet. 
 
Eksempler på tiltak på atkomstveier er: 

• smal veibredde 
• svinger og korte rettstrekninger  
• hinder (punktvis sideforskyvning av trafikken) 

 

 

 

 
Bilde 5 

Eksempel fra Byggforsk på tilstrekkelig bredde på atkomstvei for å holde farten nede. 
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Arkiv ref.: O:\2014\1351583 - Architecture & Spatial Planning\1350003075 Fjellveien 16\7-PROD\S-Samferdsel-

Areal\Notat trafikkvurderinger rev B 2014-05-26.docx 

Fartshumper anbefales generelt ikke i boliggater. Skal de gi jevn lav fart, må de plasseres med 75 
meters mellomrom. Dessuten har de kun virkning som punktvis fartsdempingen, og reduserer kvaliteten 
på veien på en iøynefallende måte.  
 
Fjellveien har imidlertid allerede noen av de beskrevne, anbefalte tiltakene på atkomstveier.  Etter 70 
meter er det en sideforskyvning (sving) som reduserer sikten fremover og dermed også farten. Etter 
ytterligere 50 meter kommer det en 90o sving. I tillegg står boligene tett opp i veien. Summen av dette 
gjør at farten allerede i dag er relativt lav i Fjellveien. 
 

 
Bilde 6 

 
I den forrige trafikkanalysen ble det anbefalt å regulere Fjellvegen som gatetun hvis man en ønsker en 
begrensning av fremmedparkeringen, samt en ytterligere reduksjon av farten.  
 
De to nye boenhetene utløser imidlertid ingen tiltak knyttet til trafikksituasjonen. Planavdelingen i 
Eigersund kommune vurderer det som mest hensiktsmessig å regulere området utenfor eiendommen i 
henhold til dagens situasjon, uten større endringer. 
 
KONKLUSJON 

Utbyggingen av Fjellvegen 16 med to nye boenheter, vil i liten eller ingen grad påvirke 
trafikksituasjonen i Fjellvegen. 
 
 

 
Kilder: 
Vegdirektoratet. Veg- og gateutforming – Håndbok 017. Oslo, 2008 
Byggforsk. Trafikksikker utforming av veier i boligområder – 312.112, Oslo, 2004 
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Internt notat 
   

   

 
 

Mottakere: 
 Felles brukerutvalg    

Formannskapet 
 
 
 
 
 

Partnerskap med Nasjonalforeningen for Folkehelse Dalane demensforening om tiltakene 
aktivitetsvenn og hverdagsglede 
 
Vår ref.:  14/33525 / 14/2497 / FA-F00, TI-&75 Dato:  23.12.2014 

Saksbehandler:  Eli Sævareid  Telefon: 51 46 80 73 Mobiltelefon:    

E-post: eli.saevareid@eigersund.kommune.no 

 
 Til orientering om inngått Partnerskap 
 
Generell informasjon fra Nasjonalforeningen for Folkehelse: 

Med midler fra TV-aksjonen etablerer Nasjonalforeningen for folkehelsen prosjektet Aktivitetsvenn. 
Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.  

Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter. 
Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der sykdommen har 
kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen 
varer. 

Aktivitetsvenn og hverdagsglede er basert på frivillighet. Mange ønsker å gjøre en frivillig innsats, og 
å bli aktivitetsvenn ivaretar dette engasjementet på en direkte og meningsfull måte. En 
aktivitetsvenn er en frivillig som med opplæring og oppfølging, skal bistå personer med demens til å 
ha en meningsfylt fritid. Målet er at personer med demens skal få flest mulige gode dager og gode 
opplevelser. Det er snakk om dagligdagse aktiviteter som å gå tur, trene, gjøre hagearbeid, 
husarbeid, hogge ved, gå på kafe, bake og mye mer. Personer med demens kan med litt hjelp og 
assistanse kunne fortsette å gjøre disse aktivitetene.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen er nå i gang med å etablere og bygge opp Aktivitetsvenn og 
Hverdagsglede i alle fylker. Utviklingen av prosjektet skjer i samarbeid med Nasjonalforeningen sine 
lokallag, kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører.   

Eigersund kommune spesielt: 

Eigersund kommune har inngått Partnerskap med Nasjonalforeningen for folkehelse, via Dalane 
demensforening. Partnerskapet innebærer blant annet et formalisert samarbeid om planlegging og 
gjennomføring av aktiviteter som gir hverdagsglede og oppfølging av frivillige som vil være 
aktivtetsvenn.  

Side 243 av 252

http://www.eigersund.kommune.no/


 - 2 - 
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Partnerskapet innebærer ikke økonomiske utgifter for kommunen. Ved å inngå partnerskapet om 
aktivitetsvenn og hverdagsglede, åpnes muligheten for å søke Nasjonalforeningen for Folkehelse om 
økonomisk støtte til tiltak for personer med demens og deres pårørende, hjemmeboende og/ eller 
personer som bor på institusjoner. Tiltakene skal ha fokus på aktivitet, for eksempel gi opplevelser av 
ulike slag, gi mulighet for at personer med demens og deres pårørende kan treffe andre i samme 
situasjon eller tiltak som har som hensikt å gi informasjon til målgruppen. Aktivitetene som tilbys skal 
være et supplement til det offentlige tilbudet. 

Det er etablert et samarbeidsforum bestående av representanter fra kommunen, Frivilligsentralen, 
Dalane demensforening, Nasjonalforeningen for folkehelse og felles brukerutvalg som skal jobbe 
videre med implementering. Partenes bidrag og ansvar spesifiseres i egen avtale. For mer 
informasjon, se vedlagt Partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse - Aktivitetsvenn 
og hverdagsglede. 

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Eli Sævareid 
Fagkonsulent/ folkehelsekoordinator 
 
 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

375630 
20141217Partnerskapsavtale med nasjonalforeningen for folkehelse Aktivitetsvenn og 
hverdagsglede 
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PARTNERSKAPSAVTALE

mellom

Eigersund kommune

og

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Dalane demensforening

Vedrørende samarbeid om tilbud til personer med demens og deres pårørende i
Eigersund kommune – aktivitetsvenn og hverdagsglede.
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1. Avtalens formål:
Avtalens formål er å sikre et forutsigbart og forpliktende samarbeid om felles innsatsområder
knyttet til Aktivitetsvenn/ Hverdagsglede og personer med demens. Partene tar utgangspunkt i
gjeldende lovverk og Nasjonalforeningen for folkehelsen sine retningslinjer.

Gjennom denne avtalen formaliseres samarbeidet, og bekrefter forpliktende samarbeid
mellom partene om å få et best mulig tilbud til målgruppen.

2. Avtalens parter:

Eigersund kommune har med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 25 «Mestring, muligheter og
mening. Framtidens omsorgsutfordringer», og demensplan 2015 ansvar for kartlegging,
utredning, behandling og utviklingsarbeid innen fagfeltet demens i Eigersund kommune.
Folkehelseloven § 4 kap.2, stiller krav til kommunene om å legge til rette for et samarbeid
med frivillig sektor. Samhandlingsreformen definerer også frivillig sektor som en viktig
samarbeidspart i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Avtalen underskrives av Kommunalsjef for helse og omsorg.

Nasjonalforeningen Dalane demensforening er interesseorganisasjon for personer med
demens og deres pårørende. Demensforeningen arbeider for å legge til rette for at personer
med demens og deres pårørende skal få et godt liv. Demensforbundets prinsipprogram viser
hva demensforeningen mener er nødvendig for at dette målet skal nås.
Som fastlagt gjennom Stortingsmelding nr. 39 «Frivillighet for alle» (2007) betraktes frivillig
innsats som en sentral aktør sammen med statlige, regionale og kommunale myndigheter i
folkehelsearbeidet.

Avtalen underskrives av leder for Dalane demensforening.

3. Partenes bidrag og ansvar:

Eigersund kommune
 Skal informere om Demensforeningens aktivitetstilbud, nettverk og pårørendearbeid i

kontakt med personer med demens, pårørende og øvrige helsetjeneste.
 Stille sin kompetanse til rådighet for demensforeningen.
 Utvikle relevante samarbeidsprosjekter i samarbeid med demensforeningen.
 Bistå og samhandle med demensforeningen om informasjonsarbeid og aktivitetstiltak

som Aktivitetsvenn, temamøter, pårørendeskoler, samtalegrupper og lignende. Kan
forespørres om å bidra med gruppeveiledere og forelesere i tilknytning til dette.

 Stille lokaler til rådighet ved fellesarrangementer og andre tiltak for målgruppen.
 Benytte Felles Brukerutvalg (representerer Dalane demensforening) som

høringsinstans i saker som gjelder helse- og omsorg – og særskilt saker innenfor
demensområdet. Felles brukerutvalg skal være en reell samarbeidspartner når viktige
avgjørelser, planer og lignende skal drøftes, iverksettes og gjennomføres i
demensomsorgen i kommunen.

 Overholde partnerskapsavtale vedrørende Aktivitetsvennordningen/ Hverdagsglede
som innebærer aktiv deltagelse gjennom samarbeidsforum.
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Nasjonalforeningen Dalane demensforening
 Dalane demensforening er ansvarlig for å skaffe til veie informasjonsmateriell.
 Søke om eksterne midler til relevante samarbeidsprosjekter.
 Delta i relevant møtevirksomhet, stiller seg til disposisjon i aktuelle styringsgrupper

innenfor demensområdet.
 Bidra til å gi personer med demens og deres pårørende møteplasser, informasjon og

relevante konkrete tilbud som temakvelder, pårørendeskole, samtalegrupper,
demenskafe og tilrettelagt aktivitet som Aktivitetsvenn /Hverdagsglede.

 Overholde partnerskapsavtale vedrørende Aktivitetsvennordningen/ Hverdagsglede.
 Være høringsinstans, via Felles Brukerutvalg, og uttale seg i aktuelle spørsmål som

gjelder helse- og omsorg, særskilt innen demens området. Demensforeningen skal
bistå som partner når viktige avgjørelser, planer og lignende skal drøftes, igangsettes
og gjennomføres i demensomsorgen.

 Nasjonalforeningen har regien for 2 årlige samlinger (informasjonskvelder) for
Aktivitetsvenner, i samarbeid med kommunen.

4. Tiltak som er i gang på avtaletidspunkt:
 Temakvelder
 Pårørendeskole
 Pårørendesamtale
 Aktivitetsvenn
 Hverdagsglede (kafe, bussturer, sang, sittedans: bevegelse/sang/musikk, trim)
 Sykkelvenn
 Videreutvikling av allerede etablerte og nye tiltak5. Organisering og ledelse av partnerskapet:

Det etableres et samarbeidsforum mellom partene som møtes 2 ganger årlig (vår og høst) for
drøfting, videreutvikling og evaluering av samhandling mellom partene.
Eigersund kommune ivaretar ledelse av samarbeidsforumet, kaller inn og skriver referat fra
møtene.

Lokalt samarbeidsforum:
 Leder sone Havsø/ Helleland og dagsenter (Lise Ravneberg)
 Leder Kjerjaneset bo og servicesenter (Ingunn H Nilsen)
 Leder Lagård bo- og service senter (Margrethe Haaland)
 Leder Lundeåne bo og servicesenter (Arnhild Ravnevann)
 Leder Frivilligsentralen (Nina Løvø)
 Leder av Dalane demensforening (Gunvald Surdal)
 Representant fra Felles Brukerutvalg (Inger Marie R Svindland)
 Prosjektleder i Nasjonalforeningen for Folkehelse (Johanne Vik Karachristianidou)
 Fylkesstyrets demenskontakt for Sørfylket (Esther Endresen)
 Folkehelsekoordinator/ fagkonsulent helse og omsorg (Eli Sævareid)

6. Avtalens varighet, evaluering og oppsigelse:
Samarbeidsforumet utarbeider en årlig handlingsplan som skisserer tiltak og ansvar. Det skal
foretas en årlig evaluering av arbeidet og avtalen. På bakgrunn av årlig evaluering kan partene
velge å endre eller annullere samarbeidsavtalen, dersom avtalen ikke lenger er formålstjenlig.
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Dato, underskrift:

__________________________ ____________________________

Eigersund kommune Nasjonalforeningen for folkehelsen
Kommunalsjef Helse og omsorg Leder Dalane demensforening
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Oversikt over faste medlemmer i felles brukerutvalg 
2011 - 2015 

 
 
 

Felles brukerutvalg               9   representanter Telefon E-post    
Leder:     
Edmund Iversen 

  
Hafsøyveien 51 A 

 
4370 

 
EGERSUND 

 
900 86 545 

 
edmundi@hotmail.no 

Nestleder:   
Alf Ståle Egelandsdal 

  
Nonsfjellveien 9 

 
4371 

 
EGERSUND 

 
900 42 884 

 
alstaa@online.no 

      
      
      

 Seniorer   3 representanter     
Berit Wold Sirdalsveien 200 4376 HELLELAND 473 42 579 beritwo@online.no 
Inger Marie Rodvelt Svindland Bøckmannsgt. 7 4370  EGERSUND 918 81 409 arnsvind@online.no 
Edmund Iversen Hafsøyveien 51 A 4370 EGERSUND 900 86 545 edmundi@hotmail.no 
      

      

 Funksjonshemmede  3 representanter     
Alf Ståle Egelandsdal Nonsfjellveien 9 4371  EGERSUND 900 42 884 alstaa@online.no 
Ommund Endresen Prestegårdsvn.52 A 4371 EGERSUND 957 46 514 ommund.endresen@dabb.no
      
      
 Politiske representanter  2 representanter     
Alf Tore Sæstad Heggdalsveien 123 4372  EGERSUND 456 37 400 at-saest@online.no 
Frank Emil Moen Vadlåsveien 23 4374 EGERSUND 915 91 714 frank.emil.moen@dabb.no 
      
      

Innvandrere/flyktninger 2 representanter     

Elsa Asmelash Mehari Nygaten 22 
4370 EGERSUND 483 37 301 Elsa_asmelash2006@ 

yahoo.com 

Veli Akalp 
Thorleif 
Robertsonsvei 6 A 

4370 EGERSUND 466 11 155  
vakalp@yahoo.com 

      
      

 

 
 
 
 
01.10.2014 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  
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