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1. SAMMENDRAG 

Etter flere års arbeid med reguleringsplan for området er det nå gjennomført en planprosess i nær 

kontakt med Eigersund kommune og med tiltakshaver der prosess og målsettinger er korrigert 

underveis slik at konfliktene er minimale. Dette er først og fremst oppnådd ved at plan og 

bygningsloven sin prosessbeskrivelse jfr. § 12,3 og § 4 er fulgt slik loven krever og det er 

gjennomført planprogram med KU. Grunnleggende ved KU er tilpasningen til bylandskapet og 

stedets bebyggelse med skala og strukturer nært relatert til Egersund bys kulturhistorie. 

Regionantikvar Knut Kluge har vert sentral i prosess for denne tilnærminga. For å oppnå dette er det 

utarbeidet konsept for hotell med BRA ca. 10 000 m2. Dette gjør at løsningen knyttes spesielt til 

dette konseptet. Grunnformer med lamellstruktur, lokaliseringsprinsipper som for eks. nærheten til 

vannet og kontakten med promenaden og de offentlig tilgjengelige uterommene må beholdes jf. 

bestemmelsene. Fasadeutforminger må derimot bearbeides videre innenfor gitte rammer. 

Plan Vest AS 

 

 

 

mailto:post@planvest.no
http://www.planvest.no/
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2. INNLEDNING 
 

Planen omfatter eiendommene 46/6, 46/372 m.fl. - plangrense er vist på vedlagt kart. Del av 

eiendom 0/0 (umatrikulert grunn) inngår også i planarealet. Tomten for hotellet grenser til 

nåværende parkeringsplass på Gruset, og ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis 

i sjøarealet utenfor. Bakgrunnen for planarbeidet er et privat initiativ fra Hospitality Development 

AS (HD) og NCC for å realisere et hotell på Gruset i sentrum av Egersund.   

2.1. Formål med planarbeidet 

Reguleringsplan for Gruset blir fremmet som privat reguleringsplan (detaljregulering) etter plan og 

bygningsloven § 12-3.  Tomten for hotellet grenser til nåværende parkeringsplass på Gruset, og 

ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis i sjøarealet utenfor.   

2.2. Bakgrunn / historikk  

Planer om hotell på Gruset har tidligere vært presentert for kommunen, og forslag til 

reguleringsplan ble senest lagt frem for kommunen medio august 2010, m/konkrete skisser til 

hotellbygg fra arkitekt. Saken ble ikke realitetsbehandlet, men sendt på høring, med merknadsfrist 

25.10.10.   Høringsrunden frembrakte en rekke merknader / protester i forhold til byggets størrelse 

og form. Fylkeskommunen hadde også merknader i forhold til planprosessen, og uttalte at 

rammene for det videre arbeidet må fastsettes av kommunen, og avklares med tiltakshaver, før 

planforslaget varsles til offentlige myndigheter.   

Tiltakshaver Hospitality Development AS (HD) tar til etterretning de merknader som er 

fremkommet til prosessen etter tidligere runde, og er innforstått med å legge forrige plan til side, 

og gjennomføre en ny planprosess, basert på plan- og bygningsloven og de føringer som 

kommunen nå har gitt.   

Som grunnlag for ny planprosess, er det holdt oppstartmøte med kommunen 05.09.11, der 

rammene for planarbeidet er diskutert. Eigersund kommune anbefaler oppstart av reguleringsplan 

med krav om konsekvensutredning.  

2.3. Eiendomsforhold  

Planforslaget omfatter eiendom 46/6, 46/372 m.fl., plangrense er vist på vedlagt kart. Del av 

eiendom 0/0 (umatrikulert grunn) inngår også i planarealet. Området for hotelltomt (delvis 

sjøareal) er eid av private eiere og Eigersund kommune. Resterende areal er kommunal grunn eller 

offentlig veiareal.  Eiendomsoversikt vedlegges planen.   
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2.4. Planprosess / organisering 

Oppstartsmøte er avholdt 08.09.11.  Varsel om oppstart av planarbeid, og forslag til planprogram er 

kunngjort i Dalane Tidende fredag 02.12.11.  

Planprogrammet er vedtatt i Eigersund kommune den 22.03.12 med følgende tillegg/forbehold:  

Det må redegjøres for hvordan parkering og de trafikale forhold kan løses under anleggsfasen 

herunder konsekvenser med avbøtende tiltak for dette. Videre prosess i forhold til formell 

behandling er skissert i fremdriftsplan.  Milepæler i planprosessen er som følger: 

 Vedtak av planprogram     Mars 2012 

 1. gangs behandling av planforslag   Mai - juni   2012 

 Vedtak kommunestyret  (målsetting)  November 2012 

 

 

 

 

 

Det er i planprosessen frem til planframlegg avholdt regelmessige møter med kommunens 

planmyndigheter. Det er i prosessen vurdert ulike alternativ til utforming av hotellet. Valgt løsning 

er basert på fremlagt skisseprosjekt, der tekniske løsninger, funksjonalitet, og utnytting / BRA, er 

vurdert.  Lokalisering av hotell og parkeringshus er også vurdert i forhold til føringer fra kommunen 

når det gjelder hensyn til siktlinjer og stedstilpasning. I prosessen er det også gjort ulike vurderinger 

av parkering og andre trafikkløsninger på området.  Etter avtale med kommunen legges det frem 

flere alternativer til parkeringsløsning. Dette beskrives nærmere under kap. 5. 

Premiss gitt av planteknisk utvalg i forbindelse  med ferming av plansaken sak 173/12 den 20.11.12 

Under saksbehandling av planforslaget i planutvalget ble det vedtatt å fremme planforslaget i to alternativ.  

Alt 1. Parkeringsgarasje plan 1 kt. -1,9, plan 2 kt. +0,8, plan 3 kt. 3,5. Plan 1 kunne utvides i retning kollektivterminal. 

Alt 2. Parkeringsgarasje plan 1 kt. 0,8, plan 2 kt. +3,5, plan 3 kt. 6,2. innafor opprinnelig avgrensing. Utforming med 

KU er tilpasset dette. 

Alt 1 ovenfor fremstilles i KU som alt 2. Alt. 2 ovenfor fremstilles i KU som alt 3. 
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3. MERKNADER TIL MELDING OM OPPSTART/ PLANPROGRAM 

3.1 Melding om oppstart av planarbeid/planprogram 

Det er sendt varselsbrev til naboeiendommer og offentlige myndigheter, i henhold til liste fra 

Eigersund kommune. Varsel om oppstart og forslag til planprogram er også lagt ut på nettsidene til 

kommunen (www.eigersund.kommune.no) og plankonsulenten (www.planvest.no).     

3.2 Mottatte merknader 

Pr. dato er det kommet følgende 13 merknader til oppstart av planarbeidet og til planprogrammet 

Kunngjøring etter § 9 med planprogram 
 

 

 
Merknad fra Innhold Vurdering av merknad i plan 

1 
Fiskeridirektoratet 
Region sør (12.01.12) 

Rammevilkårene for driften av 
sjømatvirksomheten i havnen bør ikke 
endres som følgje av reg.planen.  
F.dir., reg. sør, vil på denne bakgrunn av be 
om at overstående skal være tema i 
konsekvensutredningen. 
F.dir., reg. sør, vil ikke kunne akseptere 
forslag til reg.plan som vil kunne bidra til å 
endre (forverre) strøm- og dybdeforhold i 
havnen. 
F.dir vil ikke kunne akseptere at etablert 
sjømatnæring i havnen skal få dårligere 
rammevilkår som følge av reg.planen. 
 

Tiltaket ligger innenfor 
kommuneplanens 

formålsbegrensing. 
Det er forutsett å  

ikke fylle i sjø, men å fundamentere 
på søyler mot fast grunn, dette gir 
minimal påvirkning av strømnings-

forholdene. 

2 

Rogaland Fylkeskommune 
(20.01.12) 
 
Merknad samordnet med 
fylkesmannen i Rogaland 
 

 
Etablering av både hotellbygg og offentlig 
parkering i et så betydningsfullt område for 
Egersund vil være konfliktfylt.  
Fylkesrådmannen etterspør en utredning av 
alt. lokasjoner for hotell og/eller parkering i 
påfølgende KU.  
Kan bli aktuelt å fremme innsigelse til 
planforslaget dersom reg.planen for hotell 
på Gruset ikke tar tilbørlig hensyn til den 
vernede trehusbyen med fredet kirke som 
har nasjonal verneverdi. 
 Det forutsettes planløsninger som sikrer 
tilgjengelighet for allmennheten, gode 
passasjer for fotgjengere  og syklister og 
attraktive byrom med funksjonsblanding, 
aktive fasader, møteplasser og estetisk 
utforming.  
F.r.mannen vil for øvrig understreke at en 
regulering som begrenser allmennhetens 
muligheter til å ferdes og/eller oppholde seg 
i strandsonen (kai/strandpromenade), evt. 
reduserer attraktiviteten i denne, vil kunne 
danne grunnlag for innsigelse fra Rogaland 
f.kom. 
 
 
 

Tiltaket ligger innenfor 
kommuneplanens 

formålsbegrensing S2 avsatt 
 til senterformål med  bl.annet 

hotell. Etablering av hotell 
forutsettes løst ut fra en faglig 

vurdering av de arkitektoniske og 
landskapsmessige føringer fra det 

eldre kulturhistoriske Egersund med 
typiske strukturer, retninger, skala 

og bylandskapet.  
Tiltaket vurderes i KU. 
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 Merknad fra Innhold Vurdering av merknad i plan 

3 
Fiskarlaget Vest  
(mail av 10.01.12) 

 
Generelt vil en bemerke at områder nyttet 
brukt til fiskeri blir ivaretatt og at gyte- 
områdene blir ivaretatt.  
Reguleringsgrensa for planen må gå i 
strandsonen utenom der en har tenkt 
småbåthavn.  
Er i mot at område i sjø blir regulert som 
”friluftsområde i sjø” og lignende 
 

Tiltaket konsekvensvurderes. 

4 

Eigersund kommune, Felles 
brukerutvalg  v/Edmund 
Iversen 
(11.01.12) 

 
Universell utforming må ivaretas. 
Her under at det også avsettes tilstrekkelig 
med handikap parkeringsplasser. 
 
 

Universell utforming forutsettes. 

5 
Statens vegvesen 
(03.01.12) 

Det må legges  vekt på de trafikale 
konsekvensene i KU. 
Områdets tilknytning til og utforming av 
buss-stoppesteder, gang- og sykkel-
vegsystemet m.m. må beskrives.  
Forutsetter at MDs rundskriv T-1442 legges 
til grunn ved støyvurdering.  
Det må tas med i bestemmelsene at tekniske 
planer som berører fv. 44 skal godkjennes av 
St.v.v.  
Universell utforming må ivaretas. Håndbok 
278. 
Det må avsettes et nødvendig antall 
parkeringsplasser ved Gruset. 
 

Gjennomføres som påpekt. 

6 
NVE 
(mail av 05.01.12) 

 
NVE vil i det videre arbeidet ha fokus på 
grunnforhold, evt. ustabile masser og om 
tiltaket vil ha konsekvenser for 
flomforholdene i Lundeåna og Eieåna.  
Rapport ”Havnivåstigning” bør legges til 
grunn for fastsettelse av byggehøyde. 

Byggehøyde over kt.0 forutsettes 
satt til kt. 3,0 og i samsvar med 

flomkart. 

7 
Kystverket 
(13.01.12) 

 
Dersom utfylling i sjø forutsettes det at 
konsekvensene for sjø/elv utredes når det 
gjelder innvirkning på bunnforhold og 
masseforskyvning. 
Må sikres at det  ikke planlegges tiltak 
innenfor planomr. som kan forringe dybde- 
eller strømforhold i indre havn.  
Må tas med i reg.bestemmelsene at tiltak i 
sjø som faller inn under havne- og 
farvannslovens bestemmelser skal 
godkjennes av havnemyndighet. 
 

Strømningsforholdene vurderes i KU, 
men det skal ikke fylles i sjøområdet. 

Konstruksjoner fundamenteres på 
søyler. 

8 

Eigersund & Helleland 
Elveeierlag SA v/Ståle 
Svalestad 
(mail av 03.01.12) 

Ingen merknad i forhold til den pågående 
prosessen. 

Tas til etterretning. 

9 
Gruset Båtforening 
(mail av 09.01.12) 

Vil gjerne at utbygger samarbeider med 
Gruset Båtforening vedrørende plassering. 
Skulle hotell på Gruset berøre båtplassene 
ber en om at alle kostnader i den forbindelse 
i sin helhet blir dekket av utbygger.  

Tas til etterretning. 
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 Merknad fra Innhold Vurdering av merknad i plan 

10 

Naboer og gjenboere i 
Humlestad-/Havsøy området 
v/Alf Sverre Andersen 
(xx.01.12) 

Viser til skriv av 13.10.10. Foreslår ellers at 
evt. bygg oppføres på Eie-/Kontrasiden og at 
Gruset får status som bypark. 

Tas til etterretning. 

11 
Hans Kristian Mong 
(06.01.12) 

Bør være målsetting å beholde innsyn til 
havnen. Bebyggelse må trekkes så langt opp 
mot Perrongen som mulig. Bebyggelse bør 
gli mest mulig inn i området og ikke 
dominere. Parkering må opprettholdes eller 
utvides på området. 

Tas til etterretning. 

12 
Rom Eiendom AS 
(23.01.12) 

Positiv til de foreslåtte endringene. Rom 
Eiendom har en eiendom innenfor det 
aktuelle reg. området som E. kom. leier og 
det kunne vært interessant dersom denne 
eiendommen også kunne vært en del av 
utviklingsprosjektet. Stiller seg positiv til et 
evt. fremtidig samarbeid og evt. 
medvirkning i prosjektet. 

Blir nærmere vurdert av tiltakshaver 
og kommune. 

13 
Eigersund kommune, 
rådmannen merknad til 
planprogrammet (22.03.12) 

Planprogrammet godkjennes med følgende 
merknad. Det må gjøres rede for hvordan 
parkering og trafikale forhold løses 
midlertidig under anleggsperioden. 

Tas til etterretning. 

 

4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Lokalisering 

Planområdet ligger i sentrum av Egersund, like nord for småbåthavna ved utløpet av Lundeåna.  

Området som er tenkt utnyttet til hotell består dels av utfylte masser nedenfor Jernbanevegen på 

Gruset og dels av nåværende sjøareal utenfor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Viser planområdet i bybildet 
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4.2 Grunnforhold 

Gruset består av gamle fyllmasser. Undersøkelser fra 1986 fra områdets sørlige del  viser at 

grunnen består av et 6-15m tykt gytjelag fra sjøbunnen til ca kt. -2.  Derunder er det leirmasser m/ 

varierende steininnhold ned til fjell på 

minus 13,5-21,0 muh.  Jf. rapport fra 

Noteby (1986).1 Rapporten slår fast at 

løsmasser i øvre lag i området ikke er 

bæredyktige for tyngre konstruksjoner. 

Dette grunnlaget viser seg ikke å være 

godt nok for tiltak i nordre og midtre del 

av Gruset, der et mulig hotell og 

parkeringsgarasje ønskes lokalisert. Nye 

geologiske undersøkelser må derfor 

gjennomføres som dekker dette 

området. Jf. kap. 6.3.2. 

4.3 Natur og vegetasjon 

Det finnes ikke naturlig terreng eller vegetasjon i området for hotelltomten, men det er en del tre- 

og krattvegetasjon langs fyllingskanten i strandsonen. Planområdet omfatter også opparbeidet 

parkanlegg langs kommunal parkeringsplass. Området nærmest bryggekanten er delvis parkmessig 

opparbeidet med brygge mot Eieåna. 

4.4 Vegsystem / Trafikk 

4.4.1 Generelt 

Gruset er et sentralt knutepunkt i nordlige del av 

Egersund sentrum. Gruset ligger tett opp til fv.44 med 

Perrongen i nord som bla. inneholder møbelforretning, 

kontorer og div andre forretninger.  På østsiden av 

riksvegen ligger handlesenteret Amfi Eikunda. Gruset 

har mange sentrale funksjoner både som lokal 

rutebilstasjon, taxisentral og småbåthavn. Alle disse 

funksjonene må en se i sammenheng med de planer 

denne prosessen skal tilrettelegge for.  

Fv.44  

Det som regnes som del av vegnettet er søndre og 
nordre rundkjøring samt selve hovedveien. Dette består 
av kjørebane med tilhørende gang/sykkelveg, fortau og 
2 rundkjøringer. Rundkjøringene og selve vegen inngår 
ikke i planområdet, annet enn veiarmene fra 

rundkjøringene og gangvegen langs fv.44. 

Det som regnes som del av vegnettet er kjørebane 

                                                           
1
 Noteby: Rapport vedr. Kai Gruset - Grunnundersøkelser (1986) 

Figur 2 Kartet viser fordeling av løsmasser i Egersund sentrum.  Grå flater 
viser fyllmasser. 

Figur 3 Bildet viser vei og den østre rundkjøringen 

Figur 4 Bildet viser vei og den nordre rundkjøringen 
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med tilhørende gs-veg, fortau og 2 rundkjøringer. Søndre og nordre rundkjøring samt hovedveien 
inngår ikke i planområdet, annet enn veiarmene fra rundkjøringene til planområdet. Gs-vegen langs 
fv.44 tas med i planområdet.  

Det er gjennomført ulike miljøgatetiltak med universell utforming på denne delen av fv.44. Blant 
annet er det utarbeidet refuger mellom kjørefeltene og gang/sykkelvegen. Det er også lagt inn 
ledelinjer for blinde og svaksynte i gang/sykkelveg og ved gangfelt. 

Rundkjøringene fremstår som litt underdimensjonerte i forhold til dagens krav og i forhold til 
fremkommelighet. Men begge løsningene er utarbeidet med overkjørbare indre refuger i midten.  

Interne veier og adkomster 

Mellom søndre og nordre rundkjøring går det en intern kjørbar gjennomgangsveg. Denne vegen er 
kun til bruk for kollektivtrafikk. 

Den nordre rundkjøringen er hovedatkomsten til Gruset med all til / fra trafikk til området, med 
unntak av bussene, som kjører inn til rutebilstasjonen i den søndre rundkjøringen og ut i den 
nordre. 

Kollektiv og Taxi 

Deler av området er nyttet til lokal bussterminal/rutebilstasjon. Denne er lokalisert i den søndre 
enden av Gruset i nær tilknytning til parkeringsplassen og taxi sentralen. Et bygg i tilknytning til 
terminalen blir nyttet til venteværelse med toalettfasiliteter, turistinfo og pauserom for 
bussjåførene.  

Rutebilstasjonen er organisert med 3 lamell oppstillingsplasser. Busselskapet får i dag plass til 2 
busser per lamell, dvs. at terminalen har en kapasitet på inntil 6 busser samtidig på 
terminalområdet. I tillegg nytter buss-selskapet deler av arealet til parkering av busser som ikke er i 
rute, men som nyttes i rutetrafikk morgen og ettermiddag. Samme arealer blir ofte nyttet av 
turistbusser til parkering. Dagens oppstillingsplass er underdimensjonert og det er vanskelig å 
komme til for de største og nyeste bussene. 

Rogaland Kollektivtrafikk, også kjent som Columbus, er et fylkeskommunalt foretak og har som 
oppgave å koordinere kollektivtilbud med buss og båt i Rogaland. Bussene kjøres av selskapet 
Boreal Transport. Egersund kommune leier ut områder til Egersund taxi på Gruset. Arealet som de i 
dag disponerer utgjør ca 650 m2. Her er det plassert et bygg til pauserom og venterom. Det er plass 
til ca 12 biler, 2 av disse er taxi for handikappede. Egersund taxi disponerer i dag 15 biler som de 
nytter i daglig drift. 

 

4.4.2  Trafikkmengder 

Trafikk fv.44. 

Trafikkdata for fv.44, viser at vegen har en ÅDT på ca 12000 kjt/d.  Dette er offisielle data for en 

lengre strekning fra kryss ved fv.81 frem til kryss med fv.42. Tellingene er fra 2010, men 

trafikktallene vil sannsynligvis variere noe på strekningen og kan være noe høyere. Dette som følge 

av at planområdet ligger nær sentrum med mye lokal attrahert trafikk. Parkeringsplassen på Gruset 

er også for korttidsparkerende som benytter seg av sentrum. Videre finnes trafikk som parkerer ved 

anleggene til handlesenteret Amfi Eikunda og Perrongen. Det er vanskelig å anslå sikre trafikktall 
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for disse bevegelsene og videre hvordan trafikkstrømmene ut og inn av sentrum fordeles. Det er 

ikke gjennomført trafikktellinger som sier noe om dette, men vi antar at total ÅDT ligger opp i mot 

15000 kjt/d på den søndre delen av denne strekningen. Trafikktallene er sannsynligvis noe lavere i 

nordre del. Forventet maks timetrafikk estimeres ut fra situasjonen til å være et sted mellom 1400 

– 1800 kjt/t forbi planområdet. Maks timetrafikk oppstår i rushtider om morgenen og på 

ettermiddag.   

Trafikk fra Gruset 

For bedre å kunne vurdere trafikkmengdene langs gata på selve Gruset, har vi kommet frem til en 

omtrentlig størrelse ved forespørsler til de ulike aktørene i og ved området. 

Parkeringsplassen rommer i dag ca. 150 biler. Den antas å ha følgende omløp per oppstillingsplass.  
 
Det forutsettes at 50 % av parkerte biler er arbeidsreisende med en oppholdstid i snitt ca. 8 timer, 
08.00 – 16.00 hver virkedag (70 biler). De resterende 50 % innen dette tidsintervallet er andre 
besøkende med omløpstid på i snitt 3 biler per p-plass (210 biler). Etter kl. 16.00 antar vi at ca. 50 % 
av parkeringskapasiteten er opptatt (70 biler). Dette utgjør en samlet mengde biler som parkerer på 
Gruset tilsvarende 70+210+70 biler pr døgn, til sammen 350 biler, maks 400 biler per dag. 
 
Når det gjelder busstrafikk har rutebilstasjonen et gjennomsnittlig daglig besøk av ca. 130 busser 
gjennom døgnet jf. rutetabellen2. Størst intensitet, med opp til 6 busser inn/ut samtidig, oppstår 
mellom kl. 14.00 - 15.00 mandag til fredag i skoleåret. I tillegg kommer turistbusser og busser som 
står parkert på området og som ikke er i rute. Antallet kan variere fra 3 -10 stk. per døgn.  
Trafikken fra taxisentralen er vanskelig å anslå, men etter det vi har fått opplyst dreier det seg om 

ca. 15 biler med mellom 10 – 20 turer pr. dag hver. Tils. 150 - 300 turer.  

Perrongen handlesenter rommer i dag ulike butikker og kontorlokaler. Vi antar ca. 200 biler til og 

fra per dag, noe av dette mindre varebiler.  

Samlet gir dette en daglig trafikk til og fra området på mellom 750 - 1100 kjt/d. Vi antar dessuten at 

maks timetrafikk utgjør ca. 20 % av dette, mellom 150 – 220 kjt/t.  

Elementer Dagens grunnlag/ antall 
plasser/ med mer i 2012 

Beregnet/antatt trafikk pr døgn 
i 2012. 

Parkeringsplassen 150   350 - 400 

Busstasjonen 6 oppstillingsplasser + parkering til 
3 busser 

130 - 140 

Taxi 12 oppstillingsplasser og 15 biler, 
10 – 20 turer pr bil. 

150 – 300 

Perrongen Butikklokaler 180 - 230 

Sum  760 - 1070 

 

  

                                                           
2
 (http://www.kolumbus.no/index.php?c=32&kat=Dalane 

http://www.kolumbus.no/index.php?c=32&kat=Dalane
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4.4.3 Kapasitet og kjøremønster til og fra Gruset 

Fv.44 har relativ stor og tett trafikk mellom kl.14.30 – 15.00. I denne perioden kan trafikken til tider 

stå relativt stille og medføre kø og forsinkelser i begge kjøreretninger til og fra sentrum. I samme 

periode er det relativt stor aktivitet med høy intensitet av busstrafikk til og fra Gruset og stor andel 

arbeidsreisende på veg ut fra sentrum og fra parkeringsplassen på Gruset. 

Den nordre rundkjøringen er i dag hovedadkomst med all til / fra trafikk til Gruset, med unntak av 

bussene, som kjører inn til rutebilstasjonen i den søndre rundkjøringen og ut i den nordre. Dette er 

uheldig, det fører til unødvendige forsinkelser for rutebussene, som følge av at de blandes med 

annen trafikk ut langs Gruset og benytter samme 

rundkjøring ut på fv.44.  Busselskapet ønsker 

derfor at kjøreretningen blir endret i fremtidig 

situasjon. Ut fra dagens situasjon er det skiltet 

påbudt kjøreretning slik bussene kjører i dag.  

 

4.5 Parkering 

Det er i dag ca. 150 parkeringsplasser på Gruset. 

Parkeringsarealet utgjør om lag 50 % av tilgjengelig 

areal på Gruset. Parkeringsplassen er en av 3 større 

parkeringsplasser i sentrum av Egersund.  De som 

parkerer her er pendlere, arbeidsreisende, 

handlende og tilreisende.  En vesentlig andel er 

langtidsparkerende. Parkeringsplassen blir også 

benyttet av de som eier båt liggende i 

småbåthavnen like ved.  Utredninger viser et 

underskudd på parkeringsplasser i og ved Egersund 

sentrum tilsvarende 3 – 400 plasser og at en 

utviding av antall plasser ved Gruset er ønskelig. 

Det er likevel ikke fattet endelige eller prinsipielle 

vedtak om antall parkeringsplasser. 

4.6 Båthavn 

I sjø ligger 3 brygger for småbåthavnen med plass 

til 98 båtplasser.  Båtplassene tilhører Gruset 

båtforening.  (Flytebrygge sør for planområdet er 

ikke regnet med). Kaikanten er tilgjengelig for 

allmennheten og til fortøyning for båtturister og 

mindre yrkesbåter (sjarkfiske o. l) En vesentlig del 

av området havnen ligger, i er i kommuneplanen 

utlagt til sentrumsformål. Småbåthavn må derfor 

ansees som et midlertidig tiltak. (premiss) 

Figur 5 Bildet viser skilt for innkjøring forbudt (til Gruset 
fra sør) 

Figur 6 Gruset parkering sett fra nord mot sentrum 

Figur 7 Viser småbåthavna sett fra nord 
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4.7 Kollektivterminal mm. 

Sør for parkeringsplass nyttes del av området til bussholdeplass og taxisentral med oppstilling av 
fire til seks busser og to til fire drosjer. Her finnes også venterom for passasjerer og 
personaloppholdsrom for sjåfører.  

Nordre del av området trafikkeres av biler og godstransport til og fra forretninger i Paviljongen med 
tilhørende parkering. 

5. PLANFORUTSETNINGER 

5.1 Rammer og plankrav til bygninger og anlegg Gruset  

Av vedtatte forutsetninger i plansammenheng eller ved enkelt vedtak, bør nevnes: 

Kommuneplanen gir ikke spesifikke antydninger om arealbruk for dette området annet enn 

sentrumsformål (område S2 i k.plan) med tilhørende anlegg. Boliger tillates ikke. Det legges 

føringer i kommuneplanbestemmelsene om: 

1. Materialbruk for viktige bygninger i området S2 må speile de kulturhistoriske verdiene jfr. 

best.§ 2.2 -3dje ledd.  

2. Del av havnepromenaden som strekker seg fra politistasjonen og til kirken går lags brygger og 

eldre del av strandbebyggelsen, denne meldes som tiltak.  Men det vises i tillegg en 

fortsettelse av promenaden langs strandkant inn i område S2 og opp langs Eieåna.  

3. Lavest tillatte byggehøyde over kt. 0 i flomutsatt område eller der det oppstår stuing mot 

land er 3,0 m. Dette er i overensstemmelse med NVE‘s råd.  

4. Parkering tillates som del av nødvendig infrastruktur. 

Hotellformål er å anse som del av sentrumsformålet (kommuneplanen). Dessuten vises det til 

drøftelser om dette i Egersund bystyre der det er bestemt at deler av Gruset skal nyttes til 

hotellformål. Videre vises det til intensjonsavtale datert 22.03. 2004 sak K- 025 om kjøp av 

hotelltomt. 

Det kreves at parkeringsordning og annet felles tiltak løses ved utbyggingsavtale mellom utbyggere 

av hotellet og kommunen. 

5.2 Lokaliseringsfaktorer  

Etter forslag om detaljregulering lokaliseres følgende til området Gruset: 

Kollektivterminal buss - taxi 

Anlegg for kollektivtrafikk (terminal for buss/taxi) er ikke nevnt som et fremtidig krav ved Gruset.           

I kommuneplanen er dette vedtatt lagt til områder ved jernbanestasjonen. Men i møte med 

representanter for kollektivtransport og Eigersund kommune den 03.01.12 ble det enighet om at 

anlegg for buss og taxi fortsatt måtte innpasses i området med omtrent samme omfang og samme 

antall busser som i dag. Taxisentral kan flyttes litt, men dimensjoneres som i dag. Kjøremønster kan 

forandres.  
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Parkeringshus 

Parkeringshus på Gruset samsvarer med de rådende politiske drøftinger. Se kap. 4.5 om 
trafikk/parkering. 

Hotell 

Når det gjelder behovsvurderinger for et hotell i Egersund vises det til kap. 5.9. En viktig 
lokaliseringsfaktor er transport og reisetid fra omlandet/ regionen.  Videre er reisetid fra Stavanger-
/ Sandnes området til Egersund viktig dersom et hotell ved Gruset Egersund skal fungere som 
avlastningshotell. I dag regnes reisetiden med tog for strekningen til 1 t. med avganger hver time på 
dagtid.  

Gruset ligger langs innfartsveien til sentrumskjernen i Egersund, ca 200 m nord for kirken.  Avstand 
til jernbanestasjonen er 700-800 m. Lokaliseringen er slik sett gunstig i forhold til kjørbar tilkomst, 
og i forhold til tilkomst for gående. Kollektivtrafikk til / fra sentrum passerer området.  Nærhet til 
sentrum og havneområdet gjør også området tilgjengelig til fots til alle sentrumsfasiliteter. Pga. 
denne nærheten kan tjenestetilbudet på hotellet og i sentrum for øvrig dra fordel av hverandre, og 
være med å styrke sentrum i byen.  Mulighet for sambruk av parkeringsplasser er også en viktig 
faktor, noe det bør legges vekt på. 

Stedstilpassing  

Det legges vekt på: 

 Hensynet til bylandskapet 

 Stedstilpassing – byarkitektur og historie 

 Tilkomst / parkering  

 Virkemiddelbruk/metode 
 
Det er utarbeidet egne fagrapporter for    
1) Hensyn til bylandskapet, utarbeidet av      
           landskapsarkitekt Kari Hope PV. 

2) Stedstilpassing – byarkitektur ved 
siv.arkitekt Pål Hystad PV.  

 

Fagrapportene er vedlagt plandokumentet. Bare 
utdrag fra disse refereres nedenfor og konklusjonene  
i analysene danner grunnlag for utforming av planen m/ bestemmelser.   

Småbåthavn - promenade 

Småbåthavn ligger allerede i området. Det 

forutsettes at denne ikke berøres vesentlig. Langs 

sjøkant bør det bygges brygge på lavere nivå som 

kommuniserer bedre med utriggere i båthavnen. 

Langs sjøkant bør det bygges oppholdsareal-

/promenade.  
 

5.3 Senterstruktur 

Sentrum og Gruset utgjør to byrom i samme 
bylandskap men skilles ved elven Lundeåna. Gruset 
med sitt innhold som kollektivplass, parkering og 
hotell ligger slik sett i umiddelbar nærhet til 

Figur 8  Bysentrum i Egersund inngår i ’Vakre landskap i 
Rogaland’ 

 

Figur 9 Viser utviklingsretning av bysentrum mot Eie k.pl 
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sentrum. Det er i planprosessen gjort en analyse av bygningstypologi / skala, byutvikling med 
angivelse av historiske utviklingsretninger. Analysen danner grunnlag for forståelse av viktige 
bystrukturer og gir retninger for videre utvikling av Gruset.   
Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat 
tjenesteyting osv. bør være lokalisert i eller ved sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter 
som kontor, bør også være lokalisert i sentrum. Det er også i kommuneplan foreslått en fortetting 
av området nord for sentrum slik at Egersund sentrum og ’Stasjonsbyen ved Eie kan vokse sammen 
(jf. skisse fra k.plan).  Dette planforslaget vil medvirke til slik fortetting. Hotelltomten vil få en høy 
arealutnyttelse. Hotellet blir liggende knapt 200m fra brua over Lundeåna, og ha gangavstand til 
forretningsstrøket i sentrum. De føringer som ellers legges på Gruset i form av siktakser ut 
byfjorden hindrer videre utbygging her. I dette planforslaget vil det gjøres forsøk på å kombinere 
gjenværende areal til flere viktige funksjoner, kollektivmiddel, parkering og opphold, et 
multifunksjonelt mest mulig åpent areal, og som er en naturlig del av et pulserende sentrum. 
Plassering av hotellet på Gruset vil likevel utgjøre en viktig etablering som styrker sentrum. Planen 
medfører fortetting på Gruset, som er viktig utviklingsområde for sentrum, men uten å endre 
strukturen i sentrum, med hensyn til handel / service, trafikk og ferdsel.  Dette vil heller ikke 
påvirke eller virke truende på den eldre verneverdige bebyggelsen i selve sentrum eller være en 
konkurrerende monumental autoritet vis à vis kirken. 
 

5.4 Landskapet 

 Landformer 
Landskapet i Egersund preges av landformer 
med koller og lave åser.3  Den lune havna er 
opprinnelsen til byen, og Vågen inn til det indre 
havneområdet utgjør en klar retning i bybildet.  

 Andre landskapselementer, både naturlige og 
bygningsmessige, synes underordnet i forhold til 
Vågen.   
De lave åsene omkring byen bidrar til å definere 
landskapsrommet i bysentrum, men gir ingen 
klare linjer og retninger for ny bebyggelse.  
Nyere bebyggelse i nordlig del av byen refererer 
seg i hovedsak til veien, og lokaliseringen av 
lagerbygg og varehus i denne del av byen utgjør 
en motsetning til det tette og småskala 
bygningsmiljøet i det etablerte bysentrum.  

Konklusjon – landskapsanalyse 

Landskapsanalysen konkluderer med at landskapsbildet dannes av følgende landskapselementer: 

 Landformer: Koller og åser omgir byen.  Byfjellene avgrenser rommet omkring byen. 

 Sjø og vassdrag: Vågen, Eieåna og Lundeåna er viktige for bylandskapet. 

 Vegetasjon: Lauvskog på åsene markerer landformene, ellers ingen spesielle strukturer. 

 Bebyggelse og anlegg: Bystruktur omkring Vågen og Lundeåna.   

                                                           
3
 Fagrapport om landskapstilpasning vedlagt 

Figur 10  Markante punkt i landskapet, byfjellene 
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5.5 Byarkitektur -typologier 

Byens utvikling 

Byen er skapt med grunnlag i nærheten til sjø og 
kystled.4 I bykjernen var det etter hvert både 
nøkkelindustri, arbeidsplasser, boliger, offentlige 
bygg, handelssted og sosiale arenaer.  Boligene 
har siden det spredt seg rundt bykjernen. Mer 
plasskrevende industri har etter hvert ført til 
bedriftsetablering utenfor vågen, i ytre havnen.  
Vei og jernbane er senere også blitt viktige 
transportårer for byen som setter spor, avgrenser 
og danner retninger. 
Indre bykjerne og ut mot Vågen har en bo- og 
leveskala der bygninger, gater og kai-system 
preges av tidligere tiders bruk, fysiske behov og tradisjon.  Sjøhusene er av historiske grunner 
orientert praktisk med gavlvegg mot fjorden. 
Nyere konstruksjons- og losseprinsipp har ført til 
at industribygninger og lager også har langsiden 
mot sjø.  Mens hovedtyngden av bygninger i 
sentrum er dominert av et mylder av trehus-
stilarter med sine karakteristiske skala/volumer  – 
alt fra historisme, jugend, klassisisme, 
funksjonalisme og nasjonalromantikk samt 
tradisjonelle sjøhus. Bygningene nord for 
Lundeåna er i hovedsak av nyere tid.  Her finner vi 
Fajansefabrikken med sin industri- og 
bygningshistorie som på mange måter gir nye 
historiske og karakteristiske føringer.  Overgangen 
fra dette til de noe mer monumentale kontor- og 
næringsbygningene i det nåværende sentrum i 
kvadratur sør for Eieåna bringer oss frem til vår tid 
med funksjonalisme og større skala. Senere tids 
leilighetsbygg med høyder opp til 5 etasjer finnes 
både ved Eikunda senteret og ved Vågen.  
Bygninger med offentlige kontorer, sentrumsnære 
næringsbygg og tidligere industribygg   
utgjør de største bygningene i og ved sentrum 

med høyder opp mot 5 etg. (se kart fig.)  

5.6 Siktlinjer og akser 

Dels for å synliggjøre Egersund by sitt nære forhold til Vågen, og dels for å vise de kulturhistoriske 
sammenhenger byen står i, er det fra kommunens side fastlagt noen siktlinjer i bylandskapet som 
ikke bør krysses.  

Disse linjene er:5 

                                                           
4
 Se Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2 

5
 Se kart som viser siktlinjene A og B side 18 samt vedlegg nr. 4 som også angir koordinater for endepunktene. 

Figur 11.  Viser de to siktlinjene A og B som ikke må brytes 
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 Siktlinje A)  fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya. 

 Siktlinje B)  fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.  
 

Linje A) sikrer at trafikanter langs fv.44 fortsatt har utsikt mot Vågen og deler av det eldre Egersund 
(langs østsiden av Vågen) i det man kommer inn mot Egersund sentrum.   

Siktlinje B) sikrer utsikt mot Egersund sentrum med kirken og havnen fra hovedinnfartsåren ved 
ankomst langs hovedveien fra jernbanestasjonen. 

 

Konklusjon bystruktur og bygningstypologi  

 

1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må 
videreføres med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse. 

 

2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlete 
bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som 
bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står i. 
Det må legges vekt på at Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt 
opphav og kulturhistoriske arv. 

 
3. Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en 

moderne tid.  Jfr. kommuneplanbest.§ 2.2-3dje ledd.  
 
4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster innrettet 

etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten 
langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for 
Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds 
bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned volumer samtidig som det gir en fleksibel 
innordning og luft og gløtt mellom bygningene. 

 
5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer A og B 

 

5.7 Infrastruktur  

Infrastruktur kan forklares med «det som må være på plass for at noe eller noen skal fungere».           
I dette tilfellet gjelder infrastruktur både vei-, vann- og kloakknett, men også servicefunksjoner. 

Området har tilfredsstillende infrastruktur når det gjelder veiadkomst og off. ledningsnett.  
Veisystem/tilkomstforhold, kollektivnett og ledningsnett omtales nærmere under egne punkt. 
Infrastruktur som gjelder servicefunksjoner omtales i forbindelse med senterstruktur.   

5.7.1 Trafikale forutsetninger 

Tilkomst til Gruset med nåværende forretninger, småbåthavn, hotell og parkering må løses via 
intern vei fra eksisterende rundkjøringer. Fra kommunens side har det også vært en forutsetning at 
fv. 44 og nåværende rundkjøringer i størst mulig grad opprettholdes og at de trafikale forholdene 
løses slik at stuing langs intern tilkomstvei og langs fv.44 i rushperioder ikke økes men heller lettes. 
Det forutsettes videre at taxiholdeplass og nødvendig ordnet bussoppstilling innpasses i planen.  
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Under disse forutsetningene dimensjoneres og utformes løsninger for biltrafikk, kollektivtrafikk og 
for parkering under kap. 6 Planutforming – tiltak. 

5.7.2 Kollektiv transport 

I møte med representanter for kollektivnæringen og Eigersund kommune er det bestemt at 
eksisterende anlegg skal bli værende ved Gruset. Men anleggene både for buss og taxi må tilpasses 
den nye situasjonen. Kjøreretningen via Gruset er i dag låst i forhold til alternativ kjøreretning på 
grunn av bygning for passasjerer (venterom) og sjåfører. 
 

5.7.3 Parkering - forutsetninger 

K.plan bestemmelser og retningslinjer legges til grunn for dimensjonering av p.plasser. Eigersund 
kommune har lagt til grunn et allment parkeringsbehov utover de 150 plassene som plassen ved 
Gruset rommer i dag.  Det legges opp til parkeringshus der størrelse kan variere, men der det også 
tas hensyn til andre sider ved en slik etablering, bl.a. fri sikt ut byfjorden ved ankomst til byens 
sentrum. Et parkeringshus som hindrer slik sikt blir ansett som en vesentlig ulempe, her vil p.husets 
høyde langs fv.44 være avgjørende.  

Det er videre en forutsetning for hotelletablering at det innenfor planområdet tilrettelegges 
parkering for hotellets jevne behov.  Fra hotellets side forutsettes det et antall dedikerte plasser, 
min 50 %.  Resterende behov kan baseres på fleksibruk ved naturlig omløp innen planområdet.   Jfr. 
k.planbest. § 1.14 angående frikjøpsordning m.m. Sykkelparkering skal dekkes på hotelltomten. 

Plassene som småbåthavnen krever for tildelte båtplasser med 30 % dekning/båtplass regnes som 
løst innenfor det antall p. plasser som allerede finnes ved Gruset i dag. Jfr. k.planbest. § 1.14.  

Dagens anlegg ved Gruset er en åpen parkeringsplass, allment tilgjengelig med gratis 
langtidsparkering. Parkeringsplassen har to 
inn og utkjørsler, enveis regulerte for 
personbiler og buss. Kommuneplanen for 
Eigersund som er under revisjon sier lite 
overordnet om en tilpasset 
parkeringsløsningen for bysenteret. Dette er 
faglige vurdering som gjøres adskilt etter 
hvert og samordnes mot de kollektive 
løsningene. Nærmere rammer gis ved 
detaljregulering. 

I kommuneplanen er det fastsatt grad av 
parkeringsdekning for de ulike typer 
bebyggelse, se område S2. Det er i 2009 
utarbeidet en parkeringsutredning for 
Egersund by6. I og ved byens kjerne er det 
registrert tilrettelagt ca. 1000 parkerings-
plasser hvorav parkering Gruset utgjør 1 av 
flere store sentrale plasser. Ca. 500 av disse 
er offentlig tilrettelagte plasser. Av dette er 
200 plasser ikke tidsregulerte 
(korttidsparkering).  

I analysen sies det at Egersund 

                                                           
6
 Utarbeidet av Asplan-Viak 2009 

Figur 12  Kartet viser reserverte og allment tilgj. plasser       
(kilde:  Asplan-Viak) 
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sammenlignet med andre tilsvarende steder mangler 200 til 300 parkeringsplasser.  

Målsettingen er på sikt å dekke dette behovet, dels ved utviding ved Gruset samt å bygge ut et 
større P-hus ved Areneset med ca. 130 plasser. I tillegg er det i senere tid kommet til et P-hus ved 
Eikunda med ca. 140 plasser. Det forutsettes at parkering ved Gruset fortsatt skal være 
langtidsparkering. Hvor vidt det skal være gratis eller avgiftsbelagt parkering er opp til kommunen å 
bestemme. Kommunen har i 2010 fått tildelt håndhevingsmyndighet og kontrollansvar for 
parkeringsordningen. Betalingsordning vil ikke være gjeldende for dedikerte p. plasser til hotellet. 
Eksisterende anlegg for kollektivtransport med buss- og taxiterminal inngår i foreslått 
detaljregulering med ny tilpasset utforming. Som prinsipp er kollektivterminalplass ved en større p. 
plass som Gruset en ideell løsning. Dette gir gode muligheter for videre transport til og fra byens 
ulike deler med buss/taxi. (park & ride/drive) 
 

5.7.4 Vannforsyning, avløp 

Ledningsnett for vann, avløp og overvann ligger i grunnen like øst for planområdet, jf. Kart, vedlegg 
nr. 5.  Kapasitet på ledningsnett for vann og avløp er vurdert av kommunen til å være 
tilfredsstillende. Vanntrykk i området rekker godt opp til over kote 22. (hotellets høyde) med 
slukkevann. Likevel anbefales det innmontert 120 mm stigeledning i heistårn for mulig 
trykkforsterkning ved behov. Pumpeledning for spillvann fra utløpet av Lundeåna krysser vågen mot 
nordvest, og berører østre/ midtre del av planområdet. Den berøres ikke uten videre av tiltaket på 
annen måte enn at den må tas hensyn til under arbeid med bryggefront/promenade, samt at den 
ligger i ustabile masser på bunnen som kan bli forandret ved spunting og peling. Avløp fra 
bygninger og anlegg i området føres til eks. gravitasjonsledning mot utslepp.  

5.7.5 Renovasjon 

Området vil, siden det hovedsakelig er næringsområde, ikke få kommunalt tilrettelagt renovasjon. 
Dette er i flg. forskriftene overlatt til private entreprenører å ta hånd om, basert på forespørsel. I 
følge forurensingsloven er den som forurenser pålagt ansvaret med innsamling og 
vekktransportering av eget avfall til godkjente anlegg. Avfall og konteinere skal stå innendørs i egne 
avfallsrom i hovedbygg. 
Innsamlingsordninger som iverksettes skal dekke alle fraksjoner og kan gjennomføres i et 
samarbeid mellom flere bedrifter. Løsning må sikres i bestemmelsene. 

5.8 Helse, miljø og sikkerhet 

Både i forbindelse med opparbeidelse av områdene og senere ved etablering av bygninger og 
anlegg skal det på en kvalifisert måte sørges for sikkerhet for liv og helse for de som til en hver tid 
oppholder seg i områdene. Det skal etableres rutiner som sikrer et sunt, trygt og godt inne- og 
utemiljø. Det bør ikke benyttes materiale eller sammensetninger i bygge- eller 
konstruksjonsmateriale med høyt skadepotensiale, jf. elles internkontrollforskriften og 
rammeforskriften samt byggherreforskriften. Jf. og kap. 7.21 om risiko og sårbarhet. Videre vises 
det til brann- og eksplosjonsvernloven.  
 
Følgende punkt angir farepotensialet: 7 
1. Uhell i forbindelse med anleggsarbeid under utbygging av området med bygninger og anlegg 
2. Under senere drift av bygninger og anlegg 
3. Brann og eksplosjonsfare gjennom frigjøring av giftige gasser eller stoff. 

                                                           
7
 Viser også til ROS skjema med vurderinger kap. 7.21 
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4. Uhell under transport av brannfarlig eller giftig vare. 
5. Uhell under ferdsel på veier, ved kollektivanlegg eller garasjer i området. 

5.9 Hotellsituasjonen i Egersund – behovsvurderinger 

Dalane- regionen (Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund) har i dag ca. 23000 innbyggere. Regionen 
ligger i søndre del av et av de mest dynamiske næringslivsområdene i Norge, Jæren og Stavanger- 
regionen.  
Dalane-regionen har ifølge SSB, i dag 4 hotellbedrifter med til sammen 129 hotellrom innen alle 
kategorier. Dette er en økning fra år 2000 på ni, -9-rom.  
 I Egersund by er det pr. dags dato 59 hotellrom og konferansekapasitet på 120 personer i 
kinooppsett og 130 til bespisning.  Et lokalt hotell har varslet en kommende kapasitetsøkning. I 
tillegg finnes det to mindre motell noen km utenfor sentrum. 

Byen kan i dag ikke stå vertskap for større konferanser som for eks. å ta imot et fylkesting med 
innkvartering, møter og bespisning på samme sted. Til slike arrangementer må en ta i bruk andre 
forsamlingslokaler og kreative løsninger, som ikke alltid er første valg. En velger derfor ofte bort 
Egersund til fordel for andre lokasjoner for kurs og konferanser. 
Så er det nødvendig å spørre;  - kan mangelen på hotellkapasitet  over tid ha ført til at Egersund 
med omegn ikke har fått del i den reiselivsvekst som området rettmessig fortjener?   

Byen Egersund med omegn har et vell av attraksjoner og feriemuligheter og et betydelig potensiale 
for reiselivsvekst. Når en sammenligner med Nord-Jæren og Stavangerområdet har Egersund og 
Dalane regionen ikke fått del i reiselivsvekst i samme grad. Dette kan bl.a. skyldes manglende 
overnattingskapasitet i området. Mens Dalane-regionen fra år 2000 har hatt en økning fra 9 rom til 
129, har Stavanger-regionen (Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Hå, Klepp, Time og Gjesdal)  til 
sammenligning hatt en kapasitetsøkning på 1400 rom, til i dag 3 800. I tillegg kommer konferanse-
kapasitet i toppklassen. 

Når det gjelder forholdet mellom pris og hotellkapasitet i Stavangerområdet, er det til tross for 
kapasitetsøkningen registrert en prisøkning per tilgjengelige rom i perioden på 31 %. Egersund har 
på sin side, målt mot år 2000, hatt en økning i oppnådd pris per tilgjengelig rom på 34%. 

Mangelen på hotellkapasitet fører til at de aktørene som ikke får dekket sitt overnattingsbehov, 
finner andre løsninger lokalt eller i andre regioner. Eksempelvis har Aker Egersund etablert en av 
landets største brakkerigger på sitt område. Noe av dette kan avhjelpes ved økt hotellkapasitet. Det 
er et faktum at en vesentlig del av presset i hotellmarkedet i Stavanger- Sandnes området skyldes 
næringslivets art og sammensetting i dette området, og på grunn av avstander kan ikke alt dette 
presset direkte utlignes mot Egersund- og Dalaneområdet, men noe av det kan med stor grad av 
sikkerhet overføres. 
Med mer kunnskap og data om hotelletableringers innvirkning på næringsutvikling, kunne mann 
fundert på hvilken utvikling man ville hatt, hvis byen hadde fått ta del i den veksten innen 
reiselivsnæringen som har funnet sted innen reiselivsnæringen andre steder i fylket. 

For alle praktiske formål kan dette bety at byens næringsliv har gått glipp av inntekter fra 
tilreisende, enten det er tradisjonelle turister eller deltagere på kurs og konferanser. I forlengelsen 
av det resonnementet har byen og byens næringsliv heller ikke fått eksponert seg mot potensielle 
nye brukere av byens tjenestetilbud og øvrige næringsliv.  
Med noe overføring fra det meget store og kjøpesterke markedet man finner i Stavanger -Sandnes 
området, sammen med reiselivets lokale behov, er det rimelig å anta et godt grunnlag for et nytt 
hotell i Egersundområdet med kapasitet opp mot 150 hotellrom, med tilhørende 
konferansekapasitet, møterom, bespisning , rekreasjon og andre omsetningsdrivende aktiviteter.  
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Sett i lys av regionens vekst de siste 10 årene, er det nødvendig å planlegge et nytt hotell slik at 
man kan ekspandere til opp mot 150-180 rom med tilhørende fasiliteter når markedet har 
akseptert den økede kapasiteten. Det betyr at man reguleringsmessig bør åpne for ca. 10 000 m2 
BRA. 

Hotellstatistikk januar-desember 2011:   

Tabell 1 Viser bl.a. regionvise inntekter/rom 

 Antall 
hoteller 

Antall rom Hotellbelegg 
2011 i % 

Inntekt pr. solgt 
rom 2011 

Inntekt pr. 
tilgj. rom 2011 

Dalane 4 129 40,1 930 373 

Ryfylke 12 447 40,8 736 300 

Nord-Jæren 35 3797 67,5 1002 676 

Region Fjord Norge”  6210 54,4 902 492 

 

Det er intet som skulle tilsi at et nytt hotell i Egersund, ikke skulle oppnå resultater som ligger på 

snittet av region Fjord Norge eller noe over dette. 

Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør, Region Stavanger BA sier følgende: 

"Dalane er et interessant produktområde i det regionale reiselivet, med nærhet til 

Stavangerregionen. Egersund og Dalane er avhengige av nyinvesteringer i overnatting, opplevelser 

og infrastruktur hvis en ønsker et videre løft i reiselivsutviklingen. Realisering av planene for et nytt 

hotell på Gruset vil gi en sterk og nødvendig driver for fremtidig reiselivs- og næringsutvikling i 

Egersund og Dalane. Initiativet vil bidra til å forsterke reiselivet i både Dalane og resten av 

sørfylket."  

Kilder:  SSB, Region Stavanger BA, Wiederstrøm Hotel Consulting AS, DH160112 
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6. PLANUTFORMING OG TILTAK  

6.1 Innledning 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge areal for hotell på Gruset samt å løse tilkomst, 
gangarealer og en samordnet parkeringsløsning. Videre skal funksjoner for buss og taxi innenfor 
planområdet ivaretas innen de rammer som Eigersund kommune har gitt. Tiltakene beskrives tiltak 
for tiltak. Hvordan dette påvirker natur og miljø samt viktige samfunnsmessige sider som trafikk og 
senterstruktur utdypes videre og klargjøres under kap. 7 for konsekvensvurdering.  

6.2 Reguleringsformål – oversikt 

Reguleringsplanen viser følgende planformål: 

Bebyggelse og anlegg 

 Areal for sentrumsformål (hotell) 

 Areal for sentrumsformål (småbåthavn – midlertidig) 

 Areal for næringsbebyggelse 

 Parkeringsanlegg (2 alternativ) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg 

 Gang & Sykkelveg og fortau 

 Promenade 

 Kollektivknutepunkt 

 Parkeringsplasser 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Ferdsel i sjø og vassdrag 

Bestemmelsesområde 

 Parkering 

 Midlertidig løsning 

 

6.3 Plassering av hotell og utformingspremiss. 

6.3.1 Generelt 

Reguleringsplanen viser en løsning til hotellbygg med 3 bygningsvolum, hver på inntil 5 etasjer.  
Bygningsvolumene bindes sammen av lavere mellombygg i 2 etasjer over gateplan.  Bygningen har 
en lamellstruktur der 2 bygningskropper har retning mot vest/nord-vest, mens den sydligste 
bygningskroppen vender mer utover mot Vågen og har retning mot sørvest.  Det forutsettes i 
planen at lamellen løftes opp, og at det legges til rette for passasje under.  På den måten oppstår 
det et tjenlig uterom som strandpromenaden fra utløpet av Eieåna forbindes med og som fortsetter 
gjennom området «bygget» og videre nordover langs Lundeåna. I reguleringsbestemmelsene § 3.2 
er dette området sikret allmenn tilgjengelighet. Gangsonen forbindes med gangveier nord for 
planområdet. 
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Modellen som er bygd opp er først og fremst en volum- og strukturstudie, en ren konseptuel form 
uten detaljer. I den grad detaljer er vist er det mest for å uttrykke, a) modernitet b) vertikalitet. Så 
blir det opp til prosjekterende arkitekt å føre konseptet videre innenfor gitte reguleringsmessige 
rammer. 

Begrunnelse: 

Vi grunngir dette arkitektoniske uttrykket med grunnlag i de føringer og konklusjoner som er gitt i 

forstudiet i kap.5 ovenfor, av bygningstilpassing, samt i henhold til de rammer som 

kommuneplanbestemmelsene gir,  jfr. § 2.2-3dje ledd.   

 Løsningen går klar begge siktaksene, særlig akse B fra jernbanebroen mot kirken, med god 

margin, noe fylkesrådmannen er særlig opptatt av. 

 Videre gir denne løsningen åpninger mellom lamellene med fjordgløtt sett fra bebyggelsen bak 

hotellet. 

 Videre er det viktig av løsningen ikke berører båthavna vesentlig. 

 

 

Figur 13 Bildet over viser forslag til plassering av hotell og hvordan det er formet i lamellstruktur 

 
Målsetting: 
Prosjektet for hotellet vil arbeide for bærekraftig utvikling og vil legge føringer for at prosjektering, 
bygging og drift skal gjennomføres med hensyn til miljøet. Det vil bli valgt et egnet system for 
miljøsertifisering (Svanemerket, BREEAM, Miljøfyrtårn el. tilsv.) som vil bli verifisert av tredjepart. En slik 
sertifisering vil stille høye krav til driften av bygget, blant annet med hensyn til vannforbruk, energiforbruk 
og tilpassing mot fornybare energikilder. Bruk av miljøriktige materialer i bygningselementer og utstyr, 
samt avfallshåndtering under bygging og hotellets drift er også høyt vektet i slike systemer. 
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Hotellkonseptet er utarbeidet og 
presentert i egen fagrapport8 som er 
vedlagt planforslaget. Forslaget  er 
videre fremstilt i 3D slik at virkninger av 
tiltaket kan studeres sett fra byens ulike 
sider. Det forutsettes ført opp et bygg i 5 
etg. med total høyde til kt. 22.0. Dette 
samsvarer ca. med høyden for bolig-
blokkene ved Eikunda som etter vår 
vurdering gir føringer for hotellets høyde 
og form.   Av hensyn til havstigning og 
fare for vannstuing i fjordsystemet, 
legges nivå for gulv hovedplan på kote 3. 
Dette samsvarer med kommuneplanens 
krav og NVE sine råd. Likevel er det slik at 
utvendig oppholdssone med promenade 
legges på et lavere nivå til ca. kt. 1,2 -1,6 
for å oppnå en viktig kontakt med sjøen. 
Deler av innvendige arealer er forutsett å 
heves noe i forhold til dette, men vil 
fortsatt ligge i flomutsatt sone. Skal vi 
løfte dette arealet opp til kt. 3 mistes den 
verdifulle kontakten med sjøen.  På dette 
lavere nivået kan det legges kioskareal, 
serveringssteder o.l.  
Fullt utbygd kan en slik hotell-løsning 
inneholde i underkant av 10 000 m2 BRA 
– eller ca 170 rom. Dette dekker behovet 
også på noe lengre sikt.   
Å utforme bygget slik at det kan skapes 
gode uterom er sett på som en viktig 
forutsetning. Område og promenade vil 
være et godt supplement til Egersunds 
befolkning og kan nyttes til opphold og 
uteservering sammen med hotellets 
gjester.  

 
Hotell med plattform bygges på en 
søylekonstruksjon fundamentert og 
forankret på fjell. (ikke fylling) Nåværende fyllingskant ordnes og stabiliseres før området lukkes. 
Dersom det bygges garasjekjeller i underetasjen vil dette tangere eller ligge litt lavere enn kt. 0, noe 
som vil kunne føre til en noe mindre god sirkulasjon i vannmassene. 
Gjennom uterommet kan det føres en kanal som både er et hyggelig innslag i områdets utforming 
samtidig som det også er med å gi en bedre sirkulasjon gjennom området. 

Hotellbygget ligger fritt og vil ikke være sikthindrende for bakenforliggende område øverst ved 
Kråkefjell. Det vil derimot hindre noe utsikt fra bygninger som ligger laver og like bak hotellet.   

            

                                                           
8
 Se Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2 

Figur 16 Viser forslag til hotell sett fra Kråkefjell.  

Figur 14 Viser hvordan det kan skapes spennende uterom med                      
              sjøkontakt. 

Figur 15 Viser hotell med uterom med forbindelse til promenaden 
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6.3.2 Grunnforhold–fundamentering 

Ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfester 
tidligere funn når det gjelder dybde og masse-
sammensetting. Det er gjort undersøkelser ved 
grunnboring i to profiler for de sentrale deler av Gruset, 
jfr. fig.16 (gjennomført i regi av NCC sine geologer) der 
største dybde til fjell er målt til 21,5 m i midtre punkt, 
akse B2. Aksenes ytre punkt kunne ikke måles med det   
utstyret som ble benyttet under foretatt måling fordi 
dybder i de ytre punktene til fjell eller fundamenterbar 
grunn, viste seg å være dypere enn 21 m.  
 
 
 

De geotekniske vurderingene er gjennomført sammen 
med geolog.  Dybde i de tre ytterste punktene, 4/A-B og 
C som ikke er målt, settes for sikkerhets skyld til 30 m 
(rød skrift neste side) og vurdering av 
fundamenteringsmåte velges i forhold til dette.  
Både for hotell, for frittstående parkeringsgarasje og for 
promenade/bryggekant, må fundamenter peles til fast 
grunn. For frittstående parkeringsgarasje må det i tillegg 
spuntes i ytterkant av tomta for å avstive grunn og for å 
hindre inntrengning av vann under arbeidet. Det 
forutsettes at alle nye bærende konstruksjoner i området 
peles til fjell.  Parkeringskjeller i hotellets underetasje 
krever et svært omfattende forankringssystem og 
spesielle peler på grunn av store mengder løsmasser over 
fundamenterbar grunn. Løsningen frarådes av 
geotekniske og økonomiske grunner. Det vil innebærer 
svært høye byggekostnader i størrelse > kr. 600 000/p.pl.  
Dette betyr at alternativ 2 til parkeringsløsning må ligge 
på bakkeplan og konkurrere innenfor den samme 
rammen av samlet BRA på 10 000m2. 

6.4 Parkering Gruset 

Planteknisk utvalg har i sak 173/12 den 20.11.12 i forbindelse med at saken fremmes vedtatt at det 
fremmes to alternativ til parkeringsgarasje. 

Alt 1. Parkeringsgarasje plan 1 kt. -1,9, plan 2 kt. +0,8, plan 3 kt. +3,5. Plan 1 kunne utvides i retning 
kollektivterminal. 
 
Alt 2. Parkeringsgarasje plan 1 kt. 0,8, plan 2 kt. +3,5, plan 3 kt. +6,2. garasjen avgrenses som 
opprinnelig foreslått. Løsninger og avsnittet under med KU er korrigert i forhold til dette. 

Hotellets behov: 

Viser til overordnede forutsetninger i kap 5.7.3. 

Det forutsettes at nytt hotell gis en parkeringsdekning på 0,6/rom, samt 0,5 plass/ansatt 

vakthavende. Videre forutsettes egen oppstillingsplass for kjøretøy ved varemottak. HC 

dimensjoneres til 5 % av antall plasser.  

Figur 17 Tabell over viser dybder til fast 
fundamenterbar grunn (fjell) 
Figur under viser akser. 

 

 4 3 2 1 0 

A 30 - 18,5 - 11,0 

B 30 - 21,5 - 10,5 

C 30 - 16 - 20 

D - - - - - 
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I samtale med Eigersund kommune hevdes det at det ikke finnes mulighet for frikjøp av 
parkeringsplasser ved eller i Egersund sentrum. Skal parkeringsdekning helt eller delvis baseres på 
frikjøpsordning, kan det evt. bygges nye p.plasser innen planområdet etter denne ordningen, men 
vedtatt prislege for slike plasser gjør at disse ikke lar seg finansiere i denne sammenheng.  
Byggherre for hotellet ser for seg en løsning der min 50 % av plassene er dedikerte plasser. Hvor 
mye denne andelen evt. kan økes med, samt hvordan resten av parkeringsbehovet dekkes opp må 
fastsettes i utbyggingsavtalen. Det meste av hotellets parkeringsbehov må dekkes innen 
planområdet. 
En annen vesentlig problemstilling er hvordan Eigersund kommune dekker opp sin egen 
parkeringsandel. Det som er vesentlig i denne omgang er at reguleringsplanen gir de nødvendige 
rammene til dekning av et samlet parkeringsbehov. 
Med 150 hotellrom vil parkeringsbehovet for hotellet være: 
150 *0,6 = 90 plasser + (16 vakthavende ansatte*0,5) = 8 plasser. Sum RS 98 plasser. Av dette skal 5 
% være HC.  Dette gir 4-5 plasser.  

Offentlig parkeringsbehov 
Eigersund kommune ser for seg ett sted mellom 50 og 100 nye plasser til allmenn nytte. Behovene 
kan summeres slik: 
Optimalt:  150 + 100 + 100 (98) = 350 plasser.  
Minimum: 150 + 50 + 100 (98) = 300 plasser. 

Alternative parkeringsløsninger  

Parkering ved Gruset konsekvensutredes i 3 alternativ i forhold til alt. 0. 

Alternativ 1.  Ny parkeringsordning med P-hus i 2 etasjer sammen med parkeringsgarasje i 
hotellets underetasje som gir 285 plasser. 

 
Alternativ 2(B) Ny parkeringsordning med P-hus i 3 etasjer fra plan 1 kt.-1,9 til kt. +3,5 med 339 

plasser. (Utvidet plan 1 kt.-1,9) (Revidert punkt etter tilleggsvurdering sak PTU 
173/12 den 20.11.12.) 

 
Alternativ 3. Ny parkeringsordning med P.hus i 3 etasjer fra plan 1 kt-0,8 til kt. + 6,2 med ca. 295 

plasser. (Tilleggsvurdering sak  PTU 173/12 den 20.11.12) 
 
Alt 3 er lagt til et høyere nivå (kt.+6,2). Dette sparer utgraving og hele konstruksjonen ligger over kt. 
0 (nedre plan kt.+0,8) og kan der ved bygges billigere, men det er færre p.plasser å fordele 
kostnaden på, så de økonomiske fordelene blir derfor langt på vei utjevnet.  
Denne løsningen vil ligge fra mellom 2 til 3 m over bakkenivå og hindrer derved fri sikt ut fjorden, 
noe som har vert et viktig kriterium for utformingen av området. Plassering av hotellet er veket til 
sides av samme grunn.  
I tillegg til disse alternativene finnes det mellomløsninger som reguleringsplanen gir hjemmel for å 
løse. T. eks alt. 3. Her kan en tenke seg en underetasje lagt til kt. -1,9 som da ville gi ca. 430 
p.plasser til sammen. Viser til vedlagt materiale som viser disse mellomløsningene, men det er de 
tre alternativene nevnt ovenfor som gir konsekvenser. 
 

Vurdering av alternativer – konsekvens. 

Alt. 2(B) ovenfor legges til grunn for videre planutforming med bestemmelser som øvre ramme for 

tiltaket. En utvidet underetasje medfører en viss usikkerhet geoteknisk men er ikke større en øvrig 

del av et plan på kt.-1,9. Alt.3 vurderes i forhold til konsekvens for 3 plan mellom kt.+0,8 og kt. +6,2. 

Begge alternativene legges ut til offentlig ettersyn. 
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Konsekvens- oppstilling alternativ: 
 

Alternativ 

Ant. pl. 

Kr/ p.pl
9
 Konsekvens Eksist. 

løsn. 
Bakke-
plan ny 

P. hus 
fritts. 

P.garasje 
hotell 

Sum 

Alt. 0 (dagens 
løsn.) 

150 +/- 10   140 0 
Mangler p. kapasitet både for hotell og 
det allmenne behov – siktakse ut fjorden 
uforstyrret. Konsekvens: 0 

Alt. 1
10

  
Frittst. park. -
anlegg i 2 plan 
(kt.0,8,kt.3.5)+ 
garasje ved 
hotell. 
 

 6 185 35 226 320 000 

 
1) Parkering i hotellkjeller er frarådet av 
geotekniske/ økonomiske grunner.  
2) Parkering på bakkenivå vil inkl. ramper 
krever ca 1000 m2 av samlet BRA, - noe 
som reduserer hotelltomtens kapasitet 
vesentlig. – med stor negativ kons. 
3) Samlet kap. er for liten til også å dekke 
det allmenne min. behovet. 
4) Noe hindret sikt pga. garasjens høyde, 
(kt.+3,5).  Middels negativ konsekvens. 
 
 

Alt.2 
10

   
Frittst. park. 
anlegg i 3 pl. 
(utvidet plan 
kt.-1,9) 
 

 

 6 340 0 346 280 000 

1) Dekker samlet optimalt p.behov 
2) ) Noe hindret sikt pga. garasjens høyde   
på fra - 0,3 til ca 1 m over terreng (kt 3,5) 
jfr. Illustrasjon. Usikker geoteknisk. - 
Middels negativ konsekvens 
3) Kostnadsmessig fordelaktig positiv 
kons. 
 

 

Alt.3 
10

 
Frittst. park. 
anlegg i 3 pl. 
 

 6 285 0 291 280 000 

 
1) Går over tre plan. Høyeste plan kt. 6,2  
2) Hindret sikt pga. garasjens høyde på 
fra 2 til 3m gir en sterk negativ kons. 
3) Økonomisk konsekvens er uendret i 
forhold til alt 2. 
4) Dersom garasjen nedre plan senkes i 
søndre del til kt. -0,7, vil kap. øke til 343 
p.plasser . 
 

 

Samlet vurdering:  Alt. 2 bør velges som den mest optimale løsningen. - Positiv samfunnsmessig 
konsekvens. Liten eller ingen negativ konsekvens for byrommet siden siktkravet innfris. 

Se for øvrig kapittel 7.11 konsekvensvurdering estetikk og byggeskikk. 

Parkeringsplasser ved Gruset bør opparbeides som et felles prosjekt i offentlig regi, gjerne regissert 
ved et privat utbyggingsselskap. Hotellets eiere og andre kan delta i dette gjennom 
utbyggingsavtale hvor detaljer om ordningen fastlegges nærmere.  

Anlegget må fylle alle nødvendige tekniske krav herunder drenering med pumpe synk for 
innlekkasje og krav til ventilasjon jfr. Tek-10. Kl. F2) Ventilasjonsanlegget må også ha kapasitet til 
nødvendig brannventilasjon. Ventilasjonsanleggets utslippspunkt bør helst legges langs anleggets 
øvre side mot fv.44 

                                                           
9
 Alle kostnader refereres til Holte Prosjekt kalkulasjon inkl. grunnkostnader og prisstiging. eks kapitalisering 

10
 Premiss gitt av planteknisk utvalg 20.11.12 er innordnet. 
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6.5 Trafikale løsninger  

6.5.1 Fv.44 med tilhørende gang/sykkelveg og rundkjøringer 

Planen medfører ingen endringer for fv.44, med unntak av en liten utvidelse av gangfelt over bruen 
mot sentrum. Dette skyldes at det kreves mer rom for svingebevegelse for større kjøretøy fra 
Gruset i retning sentrum. Det skilles i planen mellom fortau, gangveier og gang – sykkelveier (GS).  
Gang/sykkelveg vil gå som i dag mellom parkeringshuset og fv. 44. Arealene mellom gang/sykkelveg 
og kjørebane er opparbeidet med grøntanlegg. Dette blir berørt under bygging av parkeringshus og 
må gjenskapes som et fullverdig grøntanlegg.  
 

Følgende dimensjonering er lagt til grunn: 

 Gatestandard for fv.44.og 50km/t gir siktkrav på 45 m i kryss og 50 m for rundkjøringer. 

 Langsgående parkering skal dimensjoneres etter Hb017, med lengde pr P-plass på 6,5 m og 

bredde 2,0 m og 0,5 m buffersone mot riksvegen.  

 Gang/sykkelvegen er planlagt med 3 m bredde, tilsvarende dagens løsning. 

 Senterlinje fv.44. er ny konstruert. Byggelinje er satt til 12,5 m fra senterlinje.(Etter krav fra 

Statens vegvesen) 

6.5.2 Kollektiv og taxi 

Parkeringsplassen skal utvides, og løsningene for buss og taxi er derfor vurdert på nytt. Ønske om 
større effektivitet, mindre forsinkelser for kollektivtrafikken og samlokalisering av buss og taxi er 
premisser som ble lagt til grunn for arbeidet.  

Følgende krav er lagt til grunn for kollektivterminalen/taxi: 

 Dimensjonering for fremtidig bussterminal er basert på dagens behov for oppstillingsplasser og 

dimensjonerende lengde på 15,0 m pr buss.  

 Terminalen må romme min. 6 bussavganger samtidig.  

 Det må være plass til min. 3 p-plasser for busser som ikke er i rute eller turistbusser på 

området. Disse blir utformet som langsgående busslommer og dimensjoneres etter Hb232 sine 

krav til lengde og bredde. Dvs. lengde pr buss er 20 m med 10 m tilleggsareal for inn og 

utkjøring, samlet lengde blir da 70 m for 3 busser. Bredde er satt til 3 m samt 1 m som buffer 

mellom kjøreveg og oppstillingsplass mht. bagasjehåndtering. 

 Oppstillingsplassene for taxi bør være 3 m bred, videre må det tilrettelegges for minimum 2 HC 

plasser, bredde 3,6 m. 

 

Kjøreretning for buss er 
foreslått endret 
sammenlignet med dagens 
situasjon, med kjøring til 
terminalen fra nordre 
rundkjøring og ut i den søndre 
rundkjøringen. Samtidig 
reguleres det inn forbud mot 
gjennomkjøring av annen 
trafikk enn kollektivtrafikken.  

Å snu kjøreretning innebærer 
at dagens venteværelse må 

Figur 18 Viser ny oppstilling for busser 
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saneres og flyttes som følge av krav til sikt i kryssområdet.  

Ulike løsninger for oppstillings-strukturer er vurdert, men med utgangspunkt i arealets størrelse og 
form anses lamelloppstilling som den mest arealeffektive i forhold til dimensjoneringsbehovet. Det 
er gitt plass til 3 lamelloppstillingsplasser med henholdsvis 2 + 2 + 1 busser samt en busslomme 
med plass til 1 buss. Terminalen vil da ha plass til 6 busser totalt basert på 15,0 m lengde. Med 
utgangspunkt i dagens bussparkering, der største delen av bussene er mindre enn 15,0 m, vil det 
kunne innebære at det er plass til mellom 7 - 8 busser på området samtidig med de nye løsningene.  

Taxisentralen er regulert til off. kollektivtransport merket taxi. Plassen eies av Eigersund kommune. 
Venterom passasjerer og pauserom er foreslått samlet til ett nytt bygg og kan benyttes både av 
taxinæringen og av busselskap i tillegg til også å være venteværelse for reisende. Via dette bygget 
er det planlagt å gå heis og trappenedgang parkeringsanleggets underetasje. 

For busser som ikke er i rute som turistbusser/ busser til hotellet, er det tilrettelagt parkerings -
plasser for inn til 3 busser parallelt med P-plassen ut mot småbåthavnen /strandpromenaden. 
Plassen er ikke ment for langvarig parkering for turistbusser eller andre busser, den typen 
parkeringsordninger må det finnes løsning for andre steder.  

I sør medfører endret 
kjøreretning at 
sporingsarealet ut på 
fv.44 i retning sør, 
utvides med et 
overkjørbart areal for 
buss som ikke er del av 
kjørebane eller 
gang/sykkelveg. Det er 
viktig å gi dette en form 
og en overflate som 

ikke assosieres med 
gang/sykkelveg men 

som ivaretar rundkjøringens avgrensing, samtidig som det gir større kjøretøy mulighet til å komme 
ut fra terminalområdet/rundkjøringen uten å berøre midtrabatt. Løsningen slik den er vist i 
reguleringsplan er dimensjonert med tanke på 15,0 m lange busser. 

Figurene 19 og 20 viser sporingskurve A og B for buss ut fra terminalen. Begge svingbevegelsene er 
mulige, men sporingskurve B kan medføre kollisjon med skiltet på rabatten. Å utvide rabatten og 
flytte skiltet sørover blir en del av tiltaket. (jf. Møte med St.V den 15.01.13).  

6.5.3 Interne veier, avkjørsler og gangveier  

Den interne adkomstvegen som går i ytterkant av området, mellom søndre og nordre rundkjøring, 
er flyttet østover i planområdet, dette for å gi plass til hotellet. Det medfører at vegen frem mot 
nordre rundkjøring også endres noe i forhold til dagens situasjon. Ny løsning er bl.a. vist i 
illustrasjonsplan. Avkjørsel til Perrongen er noe justert pga. av disse endringene. Sporingskurve for 
lastebil er ivaretatt med hensyn til adkomst til østre/øvre nivå ved Perrongen. Utover dette er det 2 
avkjørsler til parkeringsplassen/anlegget. Hotellet får 2 adkomster fra felles kjøreveg i nord.   

Gs-vegen langs fv.44 er litt justert, men dens overordnede funksjon er ivaretatt som et 
gjennomgående gang- og sykkeltilbud. Kryssing av vei fremfor oppstilte busser ved kollektiv 
området er gitt en logisk lede linje. Utvidet fortau skal her bygges som opphevet løsning. G-S veien 

Figur 19 Sporingskurv A Figur 20 Sporingskurve B 
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må sikres med rekkverk forbi sørgående veihals over broen. Utover dette er det planlagt 
fortausløsning og gangveier rundt parkeringsgarasjen. Fortauet skal lede gående fra 
parkeringshuset til hotellet, promenaden/småbåthavnen eller til gang/sykkelvei langs fv.44 mot 
sentrum. Det er planlagt 3 oppheva gangfelt mellom hotellet og parkeringsanlegget, dette for å 
fremheve at kjøring skal skje på de myke trafikantenes premisser. Fartsgrensen langs denne interne 
veien bør skiltes 30 km/t. Promenaden fortsetter inn på område for hotell og smelter der sammen 
med et større uterom åpent for allmenheten. Fra dette åpne rommet forsetter gangveien videre til 
områdene nord for hotellet.  

Fra plan kt.3,5 i parkeringshuset dannes det åpninger for tilkomst til omliggende gangveisystem. 

I parkeringshuset kan det ev legges opp til sykkelparkering der bilplasser byttes med sykkel- 
parkering i en «park and ride løsning» Løsningen må legges til plan 3,5 for å få tilkomst til det 
omliggende gangveisystemet. 

Følgende dimensjonering er lagt til grunn for veier: 

 Gatestandard med fartsgrense 30 km/t, ÅDT 0 -4000 kjt/d og andel tunge > 100 innebærer 

vegbredde 6,5 m, og min. 2,5 m fortau bredde. 

 Gangareal/promenade er dimensjonert med 4 m bredde. 

 Gang sykkelveg, min br. 3,0 m 

 Adkomster dimensjoneres jf. Hb139.  

6.5.4 Fremtidige trafikkmengder  

Det antas at trafikken langs fv.44 vil ha en generell trafikkøkning i løpet av de neste 5 årene med i 

snitt 2 % vekst pr. år. Tabellen under viser 5 års prognose for fv.44. 

Element Trafikk 2012 Trafikk 2017 

Fv.44 12000 – 15000 kjt/t 13250 – 16550 kjt/D 

 

Trafikk fra/ til Gruset.  

Parkeringsgarasje med større kapasitet gir økt trafikkmengde fra i dag 140 biler til 340 plasser etter 
alt. 2 11. Med omlag tilsvarende resonnement som i kap. 4.3.5 : 

Det forutsettes at 50 % av parkerte biler er arbeidsreisende med en oppholdstid i snitt ca. 8 timer, 
08.00 – 16.00 hver virkedag (160 biler). De resterende 50 % innen dette tidsintervallet er andre 
besøkende med omløpstid på i snitt 3 biler per p-plass (480 biler). Etter kl. 16.00 antar vi at ca. 35 % 
parkeringskapasitet er opptatt (110 biler). Dette utgjør en samlet mengde biler som parkerer på 
Gruset tilsvarende 160+480+110 biler pr døgn, til sammen 750 biler per dag. 

Det forutsettes at hotellet vil kunne generere en trafikkmengde som tilsvarer 0,6 biler pr rom og 0,5 
biler pr ansatt. Dette antallet er inkludert i parkeringsestimatet for parkeringshuset.  

I tillegg kommer busser og taxi til hotellet samt varetransport. Busslaster med gjester dedikert 
hotellet vil variere i intervall. Erfaring fra hotell av tilsv. størrelse antydes i snitt 1 - 2 busser pr døgn. 
Vareleveranser 1 - 2 biler pr døgn. Taxi til hotellet vil kunne variere fra dag til dag og vil være 
sesongavhengig. Vi forutsetter i snitt 5 – 10 biler per døgn. 12  

                                                           
11

 Situasjonsplan se vedlegg nr. 3 
12

 Erfaringsdata fra Stord hotell 
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Trafikksituasjonen for buss og taxi antar vi vil tilsvare dagens situasjon. Det vil si et uendret 
rutetilbud. Det som vil endres som følge av planforslaget er selve oppstillingsmåten for buss og taxi 
og kjøreretning via Gruset. Denne blir snudd, se kapittel nedenfor. 

Samlet gir dette en økning i antall biler til og fra området i forhold til dagens situasjon med ca. 415 
biler pr døgn. 

Tabell 2 Antatt samlet trafikkmengde ÅDT/2012 

Elementer Fremtidig antall plasser mm.2017 Antatt trafikk pr døgn i 2012. 

Parkeringsplassen 340 700 - 800 

Varelev. ,taxi, busser til Hotell  8 - 15 

Busstasjonen 7 oppst.pl. + parkering til 3 busser 130 - 140 

Taxi 12 oppst.pl. og 15 biler, 10 – 20 
turer pr bil. 

150 – 300 

Perrongen Butikklokaler 180 - 230 

Sum  1170 - 1490 

 

6.5.5 Fremtidige kjøremønster  

Illustrasjonen viser kjøreretninger for de ulike 
trafikantgruppene til og fra Gruset.  

Busser og annen større nyttetrafikk kjører inn i 
nordre rundkjøring og ut i søndre. All annen trafikk 
kjører inn og ut i nordre rundkjøring. 

Kjøremønster til parkeringshuset bør organiseres 
slik at all inn- og utkjøring til og fra 
parkeringsanlegget går langs den samme innkjørsel. 
Trafikk til og fra de to nederste etg  går via en av 
rampene. Trafikk til og fra topp etg går fra rampe 
nr. 2, begge fra samme side og inn og ut samme 
avkjørsel. I denne avkjørselen er det også foreslått 
anlagt en rundkjøring. Dette er for personbiler med 
behov for å snu for så å kjøre ut igjen i nordre 
rundkjøring mot fv.44. 

6.6 Senterområde med båthavn 

Senterområdet S legges ut som hovedformål i tråd 
med kommuneplanens intensjon, men det skal ikke 
bebygges. Til området legges småbåthavnen. 
Flytebryggenes plassering er beholdt tilnærmet lik 
dagens situasjon. Det er også lagt inn mulighet for 3 
båtplass ved grense i nordre ende av hotellbygning.   

Bryggefront er forutsett lagt på kt.  1,5 – 1,6. Dette letter tilkomst til båtbryggene.  Feste for 
bryggene fastsettes ikke i reguleringsplan, dette tilpasses etter behov, men det settes krav til 
utforming og sikkerhet ved konstruksjonene. Det forutsettes at det stilles parkeringsplasser for min 
30 % av båtplassene til en hver tid. 
 
Småbåthavnen legges til området midlertidig. 

Figur 21 Rød pil: Personbiler. Blå pil; busser og større 
lastebiler/ renovasjon mv. 
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7. KONSEKVENSUTREDNING 

7.1 Innledning 

Temaer som konsekvensvurderes er medtatt i planprogrammet og summeres opp i tiltak slik de 
fremkommer under kap.7. Tiltakets utforming kan i noen tilfelle være en kompensasjon for å 
oppveie eller motvirke skadelige virkninger ved tiltaket, samlet eller ved enkelt element, sett i 
forhold til natur og miljø, eventuelt samfunn. Jfr. Pbl. § 4. og forskrift om KU.  Konsekvenser av 
tiltak målt mot alternative løsninger vurderes under kap. 7. som alternative løsning bl.a i forhold til 
kostnader. Valgt løsning vurderes så i hh.t pbl § 4. Under det enkelte avsnitt er eventuelle 
kompenserende eller avbøtende tiltak anført i den grad de anses nødvendige.  

Vi har benyttet en tredelt skala for vurdering av konsekvens i forhold til alternativ 0 (nåværende situasjon):  

 Positiv konsekvens (+) 

 Ingen konsekvens (0)  

 Negativ konsekvens (-) 
 

7.2 Vurderingstema - oversikt. 

I konsekvensvurderinger er utredningen delt inn i natur/miljø-tema og samfunnstema. 

Natur- og miljøtema 

1. Forurensing luft vann grunn 

2. Biologisk mangfold 

3. Vassdragsforvaltning (flom) og strømningsforhold i fjordsystemet 

4. Bruksrettigheter 

5. Kulturminner  

6. Landskap og byarkitektur 

Samfunnstema 

1. Senterstruktur 

2. Grunnforhold - fundamentering 

3. Estetikk og byggeskikk 

4. Vannforsyning, avløpsforhold 

5. Trafikkforhold 

6. Støy 

7. Strandsone 

8. Barn og unge/oppholdsareal 

9. Universell utforming 

10. Enøk/energiløsninger 

11. Økonomiske konsekvenser/utbyggingsavtale, jfr. Pbl.§ 17 

12. Rekkefølge for utbygging 

13. ROS (sikkerhet og beredskap) 

14. Midlertidig adkomst og parkering 
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7.3 Forurensning (luft, vann, grunn)  

Innledning 

Som del av bysentrum, parkeringsplass, taxi- og bussterminal og trafikkert hovedinnfartsvei, er 

området pr. i dag utsatt for noe luftforurensning fra biltrafikk.  Området er også noe influert av 

forurensing fra båttrafikk, men dette er stort sett bare mindre fartøy. (nærhet til båthavn). Utover 

dette er det registrert noe forurensning i grunnen som stort sett stammer fra tidligere 

fajanseindustri i området. Videre er det i følge registreringer noe veistøy. 

 

Forurensing i grunnen 

Når det gjelder forurensning av grunn, er det gjennomført grunnundersøkelser i mars 2012 av 

Hardanger Miljøsenter.13 Det er gjort til sammen 6 undersøkelser i to hull ved Gruset. Dybde 3 m. 

Det er av Hardanger Miljøsenter gjort følgende vurdering og konklusjon: 

En prøvetaking av massene ved Gruset, Eigersund har blitt gjort, og det har blitt påvist 
forurensning av sink, kobber, og bly tilsvarende tilstandsklasse 3, samt en prøve av seks 
som er forurenset av PAH forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3.  
Tatt i betraktning av at forurensningen er innenfor klasse 3, og at det ikke vil kunne forekomme 
noen vesentlig avdamping av miljøfarlige stoffer i fra massene, er det ikke noen grunn til å ta 
forhåndsregler ved utgraving av det aktuelle området. Det er heller ikke nødvendig med 
spesielle tiltak knyttet til forurensningen under selve oppføringen av bygninger på den klargjorte 
tomten. 
Massene som blir gravd ut blir klassifisert som lett forurensede, og kan ikke håndteres 
fritt. Massene har etter analyser og ristetest blitt funnet å kunne klassifiseres som inerte, 
og kan dermed deponeres på avfallsmottak i klasse 3. Massene kan ikke deponeres på 
uforurenset grunn, til tross for at utlekkingspotensialet i fra massene synes å være lavt. 

 
Vår vurdering: Etter samtale med biolog Joar Øygard ved Hardanger Miljøsenter presiseres det at 
forurensningsgraden er så lav at det fullt ut er forsvarlig å benytte massene som 
konstruksjonsmasser eller til bakkeplanering om massene ellers er egnet til dette, men forutsetter 
godkjennelse fra forurensningsmyndigheten basert på kompenserende tiltak som skilleduk osv. 
 

Annen forurensing 

I 2005 ble det av Multiconsult14 etter oppdrag fra Eigersund kommune gjort undersøkelser av 
bunnsedimentet i fjordsystemet utenfor planområdet. Prøvene viser høye verdier av tungmetaller 
samt PCB, TBT og PAH. Resultatene varierte noe innbyrdes. I dypere lag av sedimentet var 
forurensingen betydelig mindre. 

Det er ellers ikke innenfor planområdet planlagt virksomheter som kan medføre forurensing av luft 
eller vann.  Byggevirksomheten, samt økt trafikk i området, kan likevel føre til noe luftforurensning 
av området.   Forurensning her som følge av økt trafikk vurderes imidlertid som ubetydelig.   
Parkeringskjeller planlegges bygd som tette anlegg.  Håndtering av evt. søl av olje/drivstoff på 
parkeringsplassen el. fra parkeringskjeller må løses med egne ledningssystem uten avrenning til 
natur. 

                                                           
13

 Rapport om forurensing i grunnen fra Hardanger Miljøsenter er vedlagt nr. 7 
14

 Prøveresultater vedlagt vedlegg nr. 6 
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Konsekvenser av planen når det gjelder forurensning av grunn og sjøarealer, som følge av omrøring 
av gamle fyllmasser/sedimentære masser er ikke å anse som vesentlig all den tid det ikke skal fylles 
i sjøområdet. Likevel anbefales montering av silskjørt rundt anleggsområdene under peling. 

Jfr. forøvrig forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 2 (TEK10).  

Konsekvens 

Konsekvenser for luftforurensning: Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 
Konsekvenser for forurensning i grunn: Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 
Konsekvenser forurensning til sjø: Ubetydelig utlekkingspotensiale – liten negativ konsekvens. 
Konsekvenser for støyforurensning: Betydelig – stor negativ konsekvens. 
 
Som avbøtende tiltak foreslås:  
1. Det monteres silskjørt i sjø utenfor anleggsområdet i forbindelse med peling for byggetomt for 

hotell og promenade/brygge. 
2. Deponering av masser fra parkeringsgarasje skal godkjennes særskilt. 
3. Støyforurensning vurderes mot tekniske krav i flg. forskrift T 1442/ TEK-10 etter 

bestemmelsene. 

7.4 Biologisk mangfold 

Innledning 

Landområdet for tiltak består av utfylte masser og har ingen interesse med hensyn til biologisk 
mangfold.  Bruk av arealet kan derimot spare inngrep i andre mer verdifulle arealer.   
 
Problemstillinger til biologisk mangfold er kun knyttet til sjø og marin biologi.   
Planprogrammet forutsetter at vurdering av verdi og eventuelle verneinteresser for sjøområdene 
gjøres ut fra kjent kunnskap i forbindelse med planarbeidet med påfølgende høringsprosess, og at 
det ikke vil være nødvendig med nye marinbiologiske undersøkelser i området. 
 

Kartlagte forhold – biologisk mangfold 

Andefugler (toppand) 

I følge www.naturbase.no er indre del av Vågen 
(m.a. sjøarealet utenfor Gruset) registrert som 
rasteområde for toppand.15  Registreringen er 
fra 1992, og er vektet til 3 (se kart nedenfor).  
Toppand er ikke rødlisteart, og heller ikke nevnt 
som sårbar art i foreliggende kartlegging fra 
2003.16 Basert på artens utbredelse, og 
vurdering av tiltakets omfang, antas det at 
planlagt inngrep i sjøarealet her ikke medfører 
noen konsekvenser for utbredelsen av arten. 

 
Konsekvenser andefugler: Liten eller ingen 
negativ konsekvens. 

                                                           
15

 Område BA00015932 - Forgreining av Svanavågen (DirNat). 
16

 ’Funnstatus og rapportmal for Rogalands rapportområde’ på nettsiden  http://artsobservasjoner.no   (LC= ikke 
rødlisteartet). 

Figur 22  Toppandbestand Opplysninger fra 
www.naturbase.no 

http://artsobservasjoner.no/
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Marinbiologi 

Arealet på Gruset – inkludert sjøarealene -  består 
av utfylte masser 17.  Eventuelle utfyllinger i 
forbindelse med utbygging av parkeringsplass på 
Gruset.  

Ambio AS ved biolog Ulla Ledje er blitt engasjert i 
vurdering av konsekvenser for anadrome arter 
laks og sjøaure som følge av tiltaket. Vurderingen 
er gjengitt nedenfor. 

Innledning 

Det foreligger planer for bygging av et nytt hotell 
på Gruset i Egersund. Hotellet er tenkt delvis 
bygd på pæler i Eideåna. Det skal ikke fylles ut i 
forhold til dagens strandlinje. Hotellet skal stå på 
en kaikonstruksjon fordelt på to plater. Fig. 21 
ovenfor viser hotellets plassering. Den ene av disse 
vil være landfast på to kanter, mens den andre vil bli utformet som en holme. Det hele skal holdes 
opp ved hjelp av ca. 70 pæler med en diameter på ca. 80 cm.  Ny kaifront blir lagt inn under bygget 
med en liten kanal for bedre vannsirkulasjon.  
Den aktuelle hotelltomten ligger på sørsiden av Eideåna i Egersund sentrum (fig. 1 og 2). Eideåna 
utgjør den nederste greinen av Hellelandsvassdraget, og er den viktigste oppvandringsveien for laks 
og sjøaure som gyter lenger opp i vassdraget. Eideåna kommer fra Slettabøvatnet. Fra denne 
innsjøen deler seg utløpet i to greiner, Eideåna og Lundeåna, som renner sammen igjen nedstrøms 
Gruset. Lundeåna er grunn, og har mindre vannføring enn Eideåna. Hotelltomten ligger nedstrøms 
kote 0, dvs. i brakkvannssonen.  
 
Referanser:   

Elnan, S. D. Lura H. & Ledje, U. P. 2010. Hellelandsvassdraget i Eigersund kommune – status for 
anadrom fisk Ambio Miljørådgivning, rapport nr.: 25116-1. 
Hammar, L., Andresson, S. & Rosenberg, R. (2008). Miljömässig optimering av fundament för 
havsbaserad vindkraft. Vindval, Naturvårdsverket, rapport 5828. 

 

Status for anadrom fisk. 

Hellelandsvassdraget har i dag en bestand av både sjøaure og innlandsaure. I tillegg går det opp noe 
laks i vassdraget. Fiskeundersøkelser gjort i 2009 viser gode tettheter av laks- og aureunger i 
Eideåna ved Odden og Hestavad bru. dvs. på stasjoner som ligger oppstrøms kote 10 (Elnan m.fl. 
2010). 
Området nedstrøms kote 0 har ingen verdi som oppvekstområde for laks eller sjøaure på grunn av 
for stor saltvannspåvirkning. Av samme årsak er det heller ikke egnet som gyteområder. Området 
har dermed framfor alt funksjon som oppvandringsområde, og tilstrekkelig vannføring/ vanndybde i 
oppvandringsperioden vil derfor ha størst betydning for å opprettholde produksjonen i vassdraget.  
 

Virkning ved anleggsfasen 

Etablering av pælene vil medføre støy. Pælene kan stabiliseres enten ved å bli ”hamret” ned (mest 
brukt i bløt substrat) eller ved at det blir boret hull (mest brukt i hardere substrat). Styrken på 
støyen som produseres er avhengig av bunnstruktur, hammerens/borets effekt, og diameteren til 

                                                           
17

 Jf. kart fra NGU – se under tema grunnforhold viser elles til gjennomført miljøundersøkelse 

Figur 23 Hotellets plassering i fjordsystemet 
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pelen (stor diameter gir lavest frekvens). Avhengig av bunnsubstratet vil dette kunne produsere 
høye støynivåer. 
Oppvirvling av sedimenter (mudder og finkornet sand) kan oppstå ved arbeid i elva, særlig dersom 
det er aktuelt med boring for stabilisering av pælene.  
Unnvikelsesreaksjoner hos fisk vil kunne finne sted ved partikkelkonsentrasjoner over 3 mg/l og 
skadelige effekter kan nåes over 100 mg/l (Hammar m.fl. 2008).  
Anleggsarbeid i perioder med utvandring av smolt og oppvandring av gytefisk kan være negativt.  
 

Konsekvens ved anleggsfasen: 

De høye lydnivåene under nedslåing av pæler kan medføre bort skremming og fysiske skader på 
organismer i nærheten. Hvor fort lyden avtar, er avhengig av bunnsubstratet og dybden. Aktiviteter 
i området med hardt substrat og grunne dybder gir større påvirkningsområde. 
 
Konsekvenser i anleggsfasen: Betydelig negativ konsekvens. 
 
Avbøtende tiltak 

Anleggsarbeidet bør ikke gjennomføres i den viktigste oppvandringsperioden for laks og sjøaure 
(juni/juli-oktober). For ikke heller å påvirke smoltutgangen er det beste tidspunktet for arbeidet på 
våren før utløpet av april måned. Vilkår fastsettes i reguleringsbestemmelsene.  
 
Virkninger ved driftsfasen 

Hotellet vil bli etablert i en innbuktning i elveløpet, og vil ikke medføre noen innsnevringer i selve 
hovedløpet. Tiltaket vil ikke medføre noen hindring for oppvandring av anadrom fisk. Det kan 
tenkes at fisken vil søke til områdene under hotellet for skjul, men det sterke 
oppvandringsinstinktet vil føre til at fisken vandrer videre ved rette forhold. 
 

Konsekvens ved driftsfasen 

I driftsfasen vurderes ikke tiltaket å påvirke forholdene for anadrom fisk.  
Konsekvenser i driftsfasen: Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 

7.5 Vassdragsforvaltning / flom 

Innledning 

Temaet omfatter forvaltning av sjøareal, 
elver og bekker med tilhørende strandsone.  
Planen berører nordre del av utløpet av 
Lundeåna, og arealet ligger ca 350 m fra 
utløpet til Eieåna.  Elvene utgjør 2 armer av 
Hellelandsvassdraget, som har et nedbørsfelt 
på 243,3 km2 (fra 0-960moh).  Ovenfor 
liggende partier av vassdraget er regulert 
gjennom kraftutbygging. 
 
Forhold som må vurderes i KU er: 

 Ev. flomfare og elvestrømminger som 
følge av flom 

 Avløpstekniske forhold knyttet til 
flomfare 

Figur 23  Flomsonekart NVE 2011 
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 Bruksrettigheter knyttet til vassdraget 

 Offentlige/allmenne bruksinteresser 

Flomsituasjon-flomfare 

NVE har utarbeidet flomsonekart for Hellelandsvassdraget, og i rapporten Flomsonekart – 
delprosjekt Egersund er det utarbeidet prognoser for 10-års /50-års og 200-årsflom.  Rapporten og 
tilhørende kartmateriale utgjør et grunnlag for konsekvensvurderingen. 
Fra NVE18 legges også til grunn vurderinger av hvorvidt en ev. kaiflate som hotellet kan bygges på 
med sine ca. 80 søyler med d=80 cm kan påvirke strømningsforholdene til begge vassdragene. 
 
NVE v/ Svein Arne Jerstad svarer følgende: 
Vi har vurdert om tiltaket vil ha noen effekt i forhold til forholdene i de 2 vassdragene vi tidligere har 

gjennomført flomberegninger for. Tiltaket/ konstruksjonen er ikke lagt inn i modellen og det er ikke 

gjennomført beregninger. Vi vurderer det slik at  

det ikke er behov for å kunne si at tiltaket ikke påvirker flomforholdene i Eieåna og Lundeåna.  

Forholdet til strømninger i fjordsystemet  har vi ikke forutsetninger eller mulighet for å ta noen stilling til. 

Så langt NVE. 

Som flomsonekartet viser, ligger planområdet utenfor område for potensiell flomfare fra 

vassdraget og dermed uten vesentlig innvirkning fra vassdragene. 

Det er imidlertid fare for springflo under spesielle værsituasjoner.  Flomsonekart for 10- 50- og 100-
års flom varsler ingen risiko for Gruset, men ved antatt 200 års flom vil området være utsatt for 
springflo.   Arealet ved Gruset inngår i områder som ligger mindre enn 2,5 m høyere enn 
flomsonen, og ligger derfor i sone med fare for vann i kjeller. Reguleringsplanen må derfor ta 
hensyn til at arealer under 3,0 moh. kan bli oversvømt ved flom. For byggverk i flomutsatt område 
(også stormflo) skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. (TEK10-§7-2). Parkeringshuset vil ha 
Sikkerhetsklasse F1 – liten konsekvens (lite personopphold) 
Det antas at hotellet vil ha sikkerhetsklasse F2, dvs. at evt. oversvømmelse vil ha middels 
konsekvens for samfunnet. Det kan ev. vurderes om sikkerhetsklasse F2 også bør gjelde 
parkeringskjeller under hotellet. Hotellbygget må tilpasses flomsituasjonen både når det gjelder 
byggeteknikk og funksjonalitet innad i  bygget.   
Underetasje på kote 1,5 vil ligge innenfor det flomutsatte området / nivået, og må ha begrenset 
bruk.  Det må sikres at tekniske rom, heismaskinrom osv. holdes utenfor denne sonen, og at 
eventuell oversvømmelse av underetasjen ikke påvirker hotellets funksjoner i vesentlig grad.    

Framtidig havnivåstigning 

I følge flomsonekartet vil framtidig vannstand i Vågen om 100 år være 0,97m over nåværende nivå, 
som følge av forventede klimaendringer. Antatt nivå for springflo vil være 2,5 m i forhold til dagens 
nivå.  Dette er forhold som er tatt hensyn til i vedtatt kommuneplan for Eigersund, jfr. 
bestemmelsene § 1.9 der laveste byggehøyde for rom med varig opphold er satt til >/= 3 m. 

Bølgehøyder 

Det skal i vurderingen av flomsituasjonen også tas hensyn til mulige bølger i forbindelse med 

ekstremvær. Det antas imidlertid at bølgehøyde ikke utgjør særlige utfordringer for den indre 

havna i Egersund.   
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 Uttalelse fra NVE vedlagt vedlegg nr. 8 



39  
 

Konsekvenser generelt 

Samfunnsmessige konsekvenser av plassering av hotell er små i forhold til flomsituasjonen, 
ettersom det ikke innehar funksjoner som kan ha betydning for samfunnsberedskapen.  
Konsekvenser av flom for hotellet og dets beboere / gjester vil være tilstede.  Faremomentet 
gjelder kun 200 års flom, men det forutsettes likevel at risikoreduserende tiltak bør gjennomføres. 
 
Konsekvenser for flomfare/stormflo): Betydelig – middels stor negativ konsekvens. 
 
Som avbøtende tiltak foreslås:  

1. Det må sikres at tilkomstveier er farbare under flom. 
2. Bygning med tilhørende installasjoner skal konstrueres, dimensjoneres og formes slik at den 

tåler oversvømmelse i underetasje.  
3. Alle installasjoner som ikke tåler vann, må bygges i flomsikker høyde. 
4. Avløp: For å unngå flomskade må dreneringen til bygget ligge slik at avløpet også fungerer 

under flom. 

Konsekvenser hotell 

Fundamentering av parkeringshus er vurdert i forhold til flomsituasjonen. Parkeringshus planlegges 
ut fra at nominell årlig sannsynlighet for stormflo er under 1/20.  Dvs. at utbygging må tilpasses 20-
års flom. Utendørs veg og parkeringsareal vil også være utsatt for flom (stormflo). Alle rom for varig 
opphold skal legges på nivå over kote 3,0.                                                            

Konsekvenser parkeringshus 

Det må påregnes springflo i området for parkeringshus og parkeringsplass, med mulig 
oversvømmelse av parkeringsarealer, men det settes i planen ingen krav til risikoreduserende tiltak. 
Derimot settes det krav i plan om at alle innkjørsler og innganger samt andre lysåpninger i vegger 
eller konstruksjoner skal ligge over kote 3,0.   
 

Flomfare blir også tatt med som risikomoment i ROS-analyse. Jfr. Kap 7.21. 

7.6 Bruksrettigheter 

Det er ikke registrert spesielle rettigheter til bruk av sjøområdene andre enn de formaliserte. 
(rettigheter til plass i båthavn etz.) 

7.7 Kulturminner   

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet.  Området er utfylt areal fra den industrielle 
perioden og senere.  Egersund Fajansefabrikk ble grunnlagt i 1847 (først under navnet Egersunds 
Potteri)19. Fabrikken hadde sine lokaler langs Lundeåna, og brukte Gruset som fyllplass.  Egersund 
jernbanestasjon var fra 1878 til 1944 lokalisert sør for Lundeåna, og jernbanelinjen passerte da 
Gruset.  Det meste av utfylte masser stammer derfor fra ca. 1850 eller senere.  Arealet har inntil 
nylig blitt utsatt for gravearbeider i forbindelse med veg og parkeringsanlegg, og det forventes ikke 
at det forefinnes kulturminner innen området.  Kulturminner i sjø er imidlertid ikke kartlagt. Fra 
fylkesrådmannens side er det pekt på viktigheten av Gruset som byrom og landskapsrom. Videre 
pekes det på middelalderbyen Egersund der deler av sentrum er regulert til bevaring med høy 
nasjonal verneverdi. Det pekes også på kirkens plass i bybildet og indirekte at nærføring mot 
sentrum kan by på utfordringer i forhold til et moderne hotell sine behov. Tilpasning til det 
historiske Egersund sies det mer om i vedlagt utredning om byarkitekturens føringer og innvirkning 
på hotellets form og plassering.  
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 Dalane Folkemuseums nettside  
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Vårt mandat som planleggere er i tråd med fylkesrådmannens skjønn å sørge for at denne etiske 
distansen til det kulturhistorisk Egersund opprettholdes samtidig som de kulturhistoriske føringene 
for nye bygninger og byrom blir ivaretatt innenfor et felles men noe utvidet byrom. Så ser vi det 
som vesentlig verdifullt å kombinere helt nødvendige byfunksjoner som kollektivplass og parkering 
med opphold og byrom for mennesker og at siktaksene ivaretas ved Gruset. 

Det fastsettes i planbestemmelsene at dersom det under arbeidet med realisering av planene 
avdekkes verneverdige kulturminner, skal arbeidet stanses, og tiltakshaver straks ta kontakt med 
kulturminnemyndighetene.  

Konsekvenser 
Planen medfører etter vår vurdering ingen konsekvenser for kulturminner, med mindre det kan 
påvises verneverdige funn i sjø innenfor planområdet, men så lenge det ikke fylles i sjø bør også 
denne siden være avklart. 

Konsekvenser for kulturminne: Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 

7.8 Landskap og byarkitektur 

Innledning 

Tema landskap og byarkitektur omhandler naturgitte og menneskeskapte forhold i våre fysiske 
omgivelser.  I planprogrammet er følgende tema ansett som viktige for konsekvensutredningen: 

Landskap:   
• Viktige landskapstrekk 
• Retninger i landskapet   
• Kontraster 
• Skala  (Se byarkitektur) 

 
Byarkitektur:  

• Arkitektur i relasjon til byens kulturhistorie  
• Skala  
• Materialbruk fasader 
• Siktlinjer  
• Hensyn til omgivelsene 

 
Som grunnlag for konsekvensvurderingen er det utarbeidet en landskapsanalyse for Egersund som 
beskriver landskapet i Egersund, med fokus på viktige landskapstrekk og karakteristika i 
bylandskapet.  Landskapsanalysen er med å gi premisser for hvordan byrommet skal utvikles og 
hotell utformes/lokaliseres. Og det settes begrensinger og gis retningslinjer for prosjektet. Se også 
kap. 5.4 og 5.5 ovenfor. 

Metode: Utarbeiding av terrengmodell 3D og perspektivskisser er viktige metoder i dette arbeidet.    

Tiltakets omfang for landskapsbildet/ byrommet 

Hotellbygget planlegges med et areal ca. 10 000 m2BRA. 

Som følge av siktkrav og hensyn til andre lokasjoner inne planområdet plasseres hotellet i nordre 
kant av plassen Gruset inn mot Perrongen og berører ikke den del av bylandskapet som rommer 
den gamle bebyggelsen i sentrum.  Lokaliseringen av hotellet i strandkanten langs Vågen utfordrer 
likevel viktige linjer i landskapet, og landskapets karakter i forhold til skala.   
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Det er i forbindelse med prosjektet utarbeidet digital terrengmodell, der hotellbygget som 
bygningsform er lagt inn.  Utarbeidet terrengmodell viser hvordan bygningsmassen med sin valgte 
form og volum fremtrer i landskapet, sett fra ulike kanter.  Ut fra terrengmodellen gjøres det i 
prosessen vurderinger av hvordan tiltaket (med ulike utbyggingsalternativer) vil påvirke landskapets 
karakter.    
Siktlinjen fra Jernbanebrua mot kirken og ut Vågen tangerer tomten for hotellet men ikke hotellet, 
her er det god nok avstand til at hele kirken ligger utenfor synsaksen fra jernbanebroen. Se 
illustrasjon20. 
Siktlinjen fra rundkjøringen og ut Vågen mot Lindøy vil ikke bli berørt av hotellbygget. Viser til 

vedlagt illustrasjon for dette.21  Videre vises til landskapsanalyse avsnitt Omfang for landskap.    

Vurdering / konsekvenser for landskapet 

Som det fremkommer av landskapsanalysen gir ikke landskapsrommet i seg selv føringer for 

bygningers form og struktur, derimot spiller enkelt elementer i landskapet som eksempelvis fjorden 

en viss rolle på nye elementers retninger. 

Byarkitektur 

I forhold til byarkitektur og de kulturhistoriske føringene dette gir for bygninger og anlegg ved 
Gruset er dette nærmere omtalt under kap. 5.5 ovenfor samt i konseptskisse for hotell og byrom 
ved Gruset.22 
 

Vurderingene konkluderer med følgende: 
 
1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må videreføres med nye 

uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse. 
 
2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlede bebyggelse. 

Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som bygningen fortjener 
og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står i. Det må legges vekt på at 
Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt opphav og kulturhistoriske arv. 

 
3. Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en moderne tid.  

Jfr. kommuneplanbest.§ 2.2-3dje ledd.  
 
4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster innrettet etter eldre 

tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten langsgående eller i 
lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for Lundeåna i samme grad, er likevel 
sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned 
volumer samtidig som det gir en fleksibel innordning og luft og gløtt mellom bygningene. 

 
5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer A og B. 

 

Konsekvenser 
Dersom de vurderinger som er utført som referert ovenfor, legges til grunn også for nye tiltak i 

byrommet Gruset vil dette ikke ha negative konsekvenser for landskap og byarkitektur. 

Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens  

                                                           
20

 Illustrasjon som viser siktakse fra jernbanebroen vedlegg nr. 2 og 4 
21

 Illustrasjon siktakse «rundingen» - Lindøy, vedlegg nr. 2 og 4 
22

 Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2 
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7.9 Senterstruktur 

Gruset med sitt innhold som kollektivplass, parkering og hotell ligger slik sett i umiddelbar nærhet 
til sentrum. Det er i planprosessen gjort en analyse av bygningstypologi /skala, byutvikling med 
angivelse av historiske utviklingsretninger.  Analysen danner grunnlag for forståelse av viktige 
bystrukturer og gir retninger for videre utvikling av Gruset.   
 

Planens omfang i forhold til senterstruktur 

Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat 
tjenesteyting osv. bør være lokalisert i eller ved sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter 
som kontor, bør også være lokalisert i sentrum. Det er også i kommuneplan foreslått en fortetting 
av området nord for sentrum slik at Egersund sentrum og ’Stasjonsbyen ved Eie kan vokse sammen 
(jf. skisse fra k.plan). Jfr. kap. 5.3. Dette planforslaget vil medvirke til slik fortetting.  
 
Hotelltomten vil få en høy arealutnyttelse. Plassering av hotellet på Gruset vil likevel utgjøre en 
viktig etablering som styrker sentrum. Planen medfører fortetting på Gruset, som er et viktig 
utviklingstrekk for en utvidet forståelse av sentrum med utvidet struktur, men uten å påvirke 
negativt selve sentrumskjernen med hensyn til handel / service, trafikk og ferdsel. Det vil heller ikke 
påvirke eller etter vår mening virke truende på den eldre verneverdige bebyggelse i selve sentrum 
eller bli en konkurrerende monumental autoritet vis à vis kirken. 
 
Konsekvenser 

Planen vil ha positiv konsekvens i forhold til senterstruktur, ved at vedtatte utviklingsretninger for 
sentrum blir fulgt.  
 
Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens  

7.10 Grunnforhold - fundamentering 

Innledning 

I flg. ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfestes tidligere funn når det gjelder dybde og 
massesammensetting, Jfr. Kap. 6.3.2 ovenfor. Konklusjonen er at det av tekniske og økonomiske 
grunner ikke bør forankres et kjellernivå i pelsystemet under hotellets hovedplan på kote 3.  

Planens omfang i forhold til stabilitet. 

Det skal ikke fylles i dette området. Det bygges en ordinær kaikonstruksjon på ca 70 – 80 peler, 
deretter bygges hotellet på denne flaten. Prinsippet er ordinært i byggeteknisk forstand. For 
parkeringskjeller må det spuntes i tillegg til peling for å hindre inntrenging av vann. Massene under 
parkeringskjeller er ikke stabile, det må påregnes noe oppdrift/flyt-tendens. Underetasje må sikres 
teknisk løsning for drenasje. Bryggekant under promenade må peles og forankres. Alle 
fyllingskanter mot sjø som ved tiltaket skjules av nye konstruksjoner må sikres mot sig/erosjon. 

Konsekvenser 

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negative konsekvenser. 
 
Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens  
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7.11 Estetikk og byggeskikk 

Innledning 

Husbanken23 beskriver byggeskikk som ”en kvalitet ved de bygde omgivelser der forholdet til fysisk 
og sosialt livsmiljø, energi og ressursbruk, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig 
helhet.” 
Estetisk kvalitet knytter seg både til historie, naturgrunnlag og menneskers bruk og opplevelse av 
omgivelser.  Hensyn til estetikk i plan og bygningsloven er særlig knyttet til visuelle kvaliteter i 
byggverk og fysiske omgivelser.   ’Arkitektonisk kvalitet’ omhandler både tekniske, funksjonelle og 
visuelle aspekter.24   
Krav til estetiske hensyn er fastlagt i plan- og bygningslovens formålsparagraf.   I Kommuneplan for 
Eigersund (2011-2022) er det i forskriftene lagt premisser for estetikk når det gjelder inngrep i 
grønnstruktur (§4 a). Det er ellers ikke lagt føringer for hvordan estetikk skal ivaretas i 
planprosesser. 

Hensyn til estetikk i plan- og byggeprosesser kan inndeles i følgende tematikk: 
• Overordnede landskapshensyn 
• Bevaring av natur- og kulturlandskap 
• Stedlig byggeskikk 

 
Tema estetikk og byggeskikk berører dermed flere forhold som omhandles som egne KU-tema, for 
eksempel Landskap og Senterstruktur i tillegg til byarkitektur.I forbindelse med planarbeidet er det 
gjort analyser av bygningstypologi / skala, byutvikling og landskapstilpasning med angivelse av 
historiske utviklingsretninger.  Analysen som danner grunnlag for forståelse av viktige bystrukturer, 
vil også gi retninger for videre utvikling både innen det aktuelle planområdet og i tilliggende 
områder. 

   
Tiltakets omfang i forhold til estetikk og byggeskikk  

Tiltaket omfatter: 
• Hotellbygg 
• Parkeringsbygg 
• Anlegg for kollektivtransport/buss og taxiterminal 
• Veier og andre samferdselstiltak 
• Senterformål (småbåthavn)  

En viktig utfordring i planarbeidet med Gruset har vært tilpasning av hotellbygget til byens 
landskap, bygningsstruktur og skala.  Tomten er ikke en del av den tradisjonelle trehusbyen, men 
utgjør et eget byrom.  Hotellbygget vil bli markant i bybildet langs byens innfartsvei, og bygget vil 
influere på byens karakter.  God kvalitet i arkitektur og byggeskikk vil være avgjørende for om 
bygget blir et positivt element i bybildet.  Utforming av parkeringsbygget vil også ha betydning for 
Gruset som et godt landskapsrom. 

Følgende faktorer vil være viktige for estetikken i området: 

 Arkitektonisk uttrykk /fasader 

 Bevaring av siktlinjer 

 Bygningsoppdeling / høyder 

 Opparbeiding av uteareal 
 

                                                           
23 http://www.husbanken.no/byggeskikk/aktuelle-linker/begrep/ 
24

 BE’s rundskriv om estetikk 

http://www.husbanken.no/byggeskikk/aktuelle-linker/begrep/
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Utforming av parkeringsbygget vil også ha betydning for Gruset som landskapsrom. I PTU 

sak173/12 den 20.11.12 ble bestemt av planteknisk utvalg at parkeringsgarasjen skulle fremstilles i 

to alternativ, der alt. 1 utgjør eks. alternativ, med topp garasjedekke lagt til kt.+3,5. I tillegg skal det 

fremstilles et alt. 2 der parkeringsgarasjen løftes og toppdekket legges til kt.+6,2. Dette betyr at 

bygget løftes 2 til 3 m over nåværende terreng. 

Vurdering / konsekvenser for estetikk og byggeskikk  

I forhold til overordnede landskapshensyn, har planen ivaretatt de fastlagte siktlinjer mot byen og  
mot Vågen. Hotellet er lokalisert i overgangen mellom Havsøy og Vågen, der den bratte fjellsida 
møter fjorden, og det er lagt vekt på å få en god fasade mot sjøen.  Lamellstrukturen bidrar også til 
at sikten mot sjøen fra eksisterende bebyggelse på Havsøy blir relativt sett best mulig ivaretatt.  Jf. 
Illustrasjoner. Retningen på bygningsvolumene avviker noe fra eksisterende bebyggelse (AMFI 
Eikunda, Perrongen), men følger retningen på strandlinjen (fellesnevner).  Ny kaikant etableres i 
forlengelsen av eksisterende fyllingslinje ved Perrongen, og det etableres strandpromenade langs 
kaikanten som møter det store uterommet ved hotellet. 

Når det gjelder bevaring av natur- og kulturlandskap, representerer planen ingen konflikter.  Jf. KU 
for tema landskap. Hensyn til byggeskikk ivaretas best ved å skape et moderne bygg med god 
arkitektur samtidig som det holdes noe avstand til den vernede bybebyggelsen i sentrum.  I forhold 
til estetikk og byggeskikk vil det ikke være ønskelig å kopiere byggestilen fra trehusbyen eller fra 
Eikunda, men å etablere et moderne bygg, med en utforming som kan harmonere med 
omgivelsene, og som reflekterer at Egersund by går videre inn i fremtiden som en moderne by, men 
likevel bevisst sine historiske røtter og tør minne om det.  Hotellet som er foreslått er i en skala som 
ikke er i konflikt med tilliggende bebyggelse (Eikunda/ Amfi mfl.), men som kan binde sammen 
bebyggelsen nord for Lundeåna. Videre må alle de nye elementene i det nye byrommet Gruset ha 
evne til å bære med seg de nødvendige kvaliteter inn i en ny og utvidet senterstruktur, slik 
kommuneplanen legger opp til. 

Parkeringsgarasjen utformet etter alt. 2 med topp dekke lagt til kt.+6,2 vil bryte med gitte 
forutsetninger om fri sikt ut byfjorden sett fra fv.44. Se oppstilling av virkninger kap 6.4. Dette vil gi 
en mindre god opplevelse siden byfjorden ikke blir synlig på vei inn mot sentrum. 

De andre elementene som strandpromenade med romdannelser og kollektivterminal kan være 
med å gi byrommet Gruset karakter. Forutsett riktig utforming kan dette gi god og tjenlig estetikk. 

Konsekvenser 

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negativ konsekvenser. 
En løftet parkeringsgarasje til kt.+6,2 etter alt. 2 har estetisk sett; sterk negativ konsekvens. 
Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens  

 

7.12 Vannforsyning, avløpsforhold  

Innledning 

Løsninger for vann og avløp i området er drøftet med Eigersund kommune. Innen området Gruset 
går det traseer både for vannforsyning, spillvann og overvann. Viser til vedlegg nr. 5.  Både når det 
gjelder vannforsyning og ledningsnett for spillvann hevdes dette å ha tilstrekkelig kapasitet for de 
nye tiltakene som planlegges herunder også nødvendig branntrykk til over kt. 22. 
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Planens omfang i forhold til teknisk infrastruktur - vann og avløp 

Eksisterende ledningsnett25 berøres noe av tiltaket, ikke av hotellet men av parkeringshuset, og må 
legges noe om. Eksisterende pumpeledning som kommer ut via Ludeåna og svinger i nordlig retning 
ut vågen, berøres ikke direkte men ligger i ustabile løsmasser som kan forskyves i forbindelse med 
pelearbeid under bryggekant/promenade. Fra kommunens side er det ønskelig at det monteres 
stigerør for slokkevann i hotellets heissjakt for å lette et ev. slokkearbeid i tilfelle brann. 

Det forutsettes at hotellet koples til det kommunale ledningsnettet så langt dette rekker. Når det 
gjelder arrangement for overvann håndteres dette separat og tilpasses det enkelte tiltak og søkes 
godkjent særskilt av kommunens myndigheter. 

Konsekvenser 

Tiltaket har negativ konsekvens på kommunens tekniske infrastruktur siden dette berøres. Positiv 
konsekvens at teknisk kapasitet på anleggene er tilstrekkelig for nye tiltak i området. 
 
Konsekvenser for samfunnet - berøring: Negativ konsekvens med økonomisk virkning  

Konsekvenser for samfunnet - kapasitet: Positiv konsekvens  

 

Avbøtende tiltak:  Berørt ledningsnett må som del av tiltaket legges om og tilpasses ny situasjon. 

7.13  Trafikkforhold 

Områdets mange funksjoner som offentlig trafikkareal, parkeringsplass, rutebilstasjon, tilkomst til 

småbåthavn, fremtidig hotell og andre servicetilbud stiller krav til gode løsninger. 

Trafikale konsekvenser for nye tiltak i området er vurdert som del av tiltaksbeskrivelsen i kap 6. 
Dette gjelder også valg mellom løsninger.  Følgende trafikale tema blir vurdert i forhold til 0-
alternativet: 

 Konsekvenser for fremtidig avvikling og kapasitet som følge av økte trafikkmengder og 
endret kjøremønster 

 Konsekvenser for trafikksikkerhet som følge av tiltakene 
 

Konsekvenser for fremtidig avvikling og kapasitet som følge av økte trafikkmengder og 

endret kjøremønster. 

På grunn av usikre trafikkmengder på fv.44 og som følge av at vi ikke kjenner trafikkfordelingen ut 
og inn av sentrum, vil grunnlaget for å beregne kapasitet for nordre og søndre rundkjøringer være 
lite tilstrekkelig. Det er derfor gjort en vurdering av fremtidig kapasitet og avvikling mot fv.44.    

Vurdering: 

Trafikkmønsteret/avviklingen,26 som er beskrevet i kap. 6.5.5, viser hvordan tiltakene medfører 
endringer i forhold til dagens situasjon, 0-alternativet. Jf. figur nr. 18.  Løsningen medfører få 
konfliktpunkter med kryssende trafikk og dette bidrar derfor til god intern trafikkflyt. Videre vil man 
i stor grad kunne unngå interne forsinkelser og unødvendig oppstuing ut av området via den nordre 
rundkjøringen som følge av dette trafikkmønsteret.  

                                                           
25

 Ledningsnett VA vedlegg nr. 5 
26

 Se situasjonskart vedlegg nr. 3 
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All trafikk til og fra området må forholde seg til den gjeldende trafikksituasjonen på fv.44 med køer 

og forsinkelser slik det også er i dag. All innkjøring til Gruset skjer via den nordre rundkjøringen. 

Den søndre rundkjøringen er envegsregulert og forbeholdt kollektivtrafikken fra rutebilstasjonen. 

Ved å prioritere kollektivtrafikk unngår man forsinkelser ut fra Gruset i rushtiden. Begge 

rundkjøringene er små men er ikke del av prosjektet. Den søndre rundkjøringen er for trang til å 

avvikle busser i retning mot sentrum, det er derfor tillagt et overkjørbart areal som kan nyttes til 

avvikling av vestgående trafikk, på denne måten ivaretas ønsket kjøremønster. 

Trafikken fra Gruset vil være størst i den nordre rundkjøringen. Vi forventer en økning i antall biler 
til Gruset med inntil 415 flere turer pr døgn med nytt hotell og ny parkeringsgarasje. Det er grunn til 
å tro at en stor andel skal ut i ettermiddagsrushet. Dersom 30 % av total parkeringsdekning avvikles 
fra området mellom kl. 15 – 16 tilsvarer det ca. 100 biler i dette tidsrommet. I tillegg kommer 
trafikk fra Perrongen og evt. nyttetrafikk fra området, som samlet vil kunne utgjøre 110 - 150 biler i 
tidsperioden. Dette tilsvarer i størrelsesorden anslagsvis 50 - 60 flere biler ut av området i rushtiden 
sammenlignet med dagens situasjon.  

Trafikkmengden langs fv.44 vil være tilnærmet lik for de to rundkjøringene, med størst trafikk i 
mellom kl. 15.00 – 16.00 virkedager. Avviklingen vil derimot kunne være noe forskjellig i og med at 
den søndre rundkjøring har 4 armer, med arm til Amfi Eikunda. Dette medfører flere tidsluker 
sammenlignet med rundkjøringen i nord. 

Det er til tider store køer både inn og ut av sentrum i rushperiodene. Disse køene vil ikke bli mindre 
med årene, uten utbedringer/omlegging av fv.44. Vi forventer en fortsatt vekst av trafikken de 
neste årene som følge av økt tilflytting og utvikling av Egersund by. Det er derfor grunn til å tro at 
det i fremtiden vil kunne oppstå stuing inn på Gruset som følge av køer på fv.44 i rushperiodene, og 
dette vil med stor sannsynlighet bli verre med ny løsning sammenlignet med dagens løsning. For 
fv.44 vil dette i liten grad medføre større endringer i forsinkelser og kødannelser sammenlignet 
med dagens situasjon. Her vil fremtidig trafikkvekst sannsynligvis medføre de største forsinkelsene. 

Konsekvens: 

Konsekvens av tiltakene med hensyn til trafikkavviklingen:  Ingen til liten positiv konsekvens. 
Konsekvens for kapasitet etter ny plan:     Liten negativ konsekvens. 
 
Avbøtende tiltak:  
Utvide rundkjøringens radius og forlenget innkjøringsbredde. Dette vil kunne gi bedre flyt inn og ut 
av rundkjøringene og øke tidslukene for utkjøring. 
 

Konsekvenser for trafikksikkerhet som følge av tiltaket 

Tiltakene som er beskrevet i kap. 6.5 er planlagt i henhold til gjeldende forskrifter og håndbøker. 

Sikt ut fra kryss, avkjørsler og mellom kjøreveg og gangfelt er ivaretatt. Gs-vegen langs fv.44 er noe 

justert, men dens funksjon som gjennomgående og overordnet gs-veg nett er ivaretatt.  

Gangveger og promenade mot sjø bidrar også til økt ferdsel langs sjølinjen. Tilkomster er godt 

ivaretatt gjennom opphevet gangfelt og universelt utformede løsninger. 

Økende trafikk til og fra området ivaretas gjennom lave fartsgrenser internt i området med 30 km 

soner samt opphøyde gangfelt. 

Konsekvens:  

Tiltakets konsekvens i forhold til trafikksikkerhet:  Liten positiv konsekvens. 
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7.14 Støy 

I følge forskriftene er hotellvirksomhet ikke støyfølsomme bygg. 
Det finnes derfor ingen øvre grenser for hotell når det gjelder 
trafikkstøy utenfor vindu /balkong. Området som hotellet er 
lokalisert til ligger i støyutsatt område > 55 dBA.  

For hotell bygd etter lydklasse C (i praksis alle nybygg) er øvre 
krav til innendørs støy fra utendørs støykilder Lp,Aekv25h = 35 dB. 
Det indikerer at støynivået er midlet over døgnet.  Med riktig 
materiale og byggemåte og riktig utført og balansert ventilasjon 
vil en relativt greit kunne tilfredsstille kravet til innendørs 
støynivå fra utendørs kilde.  Statens vegvesens støykart 
(prognostisert) ligger til grunn for disse vurderingene. De målte 
dataene må legges til for hele fasadehøyden. Før videre 
prosjektering bør det utføres støymålinger som grunnlag for valg 
av løsninger. Viser ellers til støykrav NS 8175 og andre nasjonale 
standarder for akustikk. 

Konsekvenser 

Konsekvenser for tiltaket:  Liten eller ingen konsekvens for hotellets etablering 

7.15  Strandsone 

Innledning 

Planområdet berører 330 m strandsone, av dette er 40 m langs Lundeåna (ovenfor brua), og 290 m 
langs sjø i Vågen.  Strandsonen består av utfylte masser og opparbeidet betongkai mot sørøst (på 
begge sider av brua).  Fra denne er det videre nordover mot sjøen anlagt skråninger, som dels er 
tilplantet. Denne del av strandkanten har i dag et noe uferdig preg.   

På deler av strandsonen (langs eksisterende parkeringsplass) er det opparbeidet gangveg, som er 
en del av strandpromenaden mellom Gruset og sentrum.  Strandkanten og sjøarealet utenfor er pr. 
i dag også benyttet til båtfeste.  Arealet der hotellet er tenkt lagt er grunt, og blir kun benyttet av 
mindre båter.   

Tiltakets omfang i forhold til strandsonen 

Tiltaket berører strandsonen kun i nordlig del av 
planområdet. Kaiarealet langs Lundeåna vil forbli 
uendret.  Strandkanten videre inn mot hotellet er 
berørt av tiltaket, ved at promenade inn mot hotellet 
er foreslått anlagt. Det forutsettes at strand -
promenaden videreføres forbi hotellet og opp langs 
elveløpet Eieåna. Arealene ut mot småbåthavna er i 

planen gitt en parkmessig opparbeiding.   
  
Hensynet til allmennheten:  

Det forutsettes ingen videre utredning av dette temaet i KU. Derimot vises det til planlagte tiltak, 
hvordan hensynet til oppholdssoner og møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i 
planforslaget. Lekeområder kan ev. innpasses. 

Figur 24  Støykart kilde: Database 
Statens vegvesen 

Figur 25  Eksisterende fyllingskant ved Gruset 
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Vurdering  

I Kommuneplanens arealdel er det vist gangvei (strandpromenade) langs Gruset.   Det er også lagt 
til rette for havnepromenade fra kirken og sørover mot politistasjonen.  Dette viser en intensjon fra 
kommunen om å legge til rette for offentlig tilgjengelig strandareal i sentrum. Utbygging av hotellet 
kan endre strandlinjens karakter, men ikke hindre eller umuliggjøre ferdsel og opphold i 
strandsonen. Som vist i tiltakene er det lagt vekt på gode felles uterom og alminnelig ferdsel ved og 
langs hotellet. Se vedlagt illustrasjon og planer. 
 
Arealmessig vil bruk av sjøarealet som båthavn ikke bli vesentlig endret som følge av utbyggingen, 
men bryggefeste må tilpasse seg de nye løsningene og innseilingen til bryggeplass nærmest hotellet 
er gjort noe trangere.  

Konsekvenser for strandsonen 

Konsekvenser for natur og miljø – berøring strandsone: Middels negativ konsekvens  

Med avbøtende tiltak: Utforming som vist i vedlegg til plandokumentet: Over middels stor positiv 

samfunnsmessig konsekvens.  

 

7.16 Barn og unge / oppholdsareal 

Viser til kapitel 7.15 om strandsonen og oppholdsarealer 

7.17 Universell utforming 

Innledning 

Universell utforming må ivaretas i planleggingen, både 
når det gjelder hotellbygg, trafikkarealer og andre 
utearealer for allmenn tilgjengelighet.  TEK 10 må 
ivaretas.  Alle bygg for publikum og utearealer for 
allmennheten skal ha særlige krav til universell utforming.  
Sikkerhet og tilfredsstillende belysning med 
ledemarkering må også vurderes som del av utformingen. 

 

Tiltakets utforming i forhold til universell utforming 

Forhold som er vurdert: 
Universelt utformet løsning i medhold av forskriftskrav forutsettes for disse tiltakene:  

 Parkeringsordninger ved tilrettelegging HC, ledelinjer og lys og ramper ev. heis fra 
parkeringshus. 

 Tilkomst til, – og arrangement i fb. med bruk av kollektivmiddel i form av riktig 
dimensjonering, krav til videre utforming av ledelinjer og detaljer mv. 

 Tilkomst til hotell ved trappeløst inngangsparti og ramper mellom de ulike utvendige nivåer. 

 Tilkomst til andre utearealer ved trappefrie løsninger som alternativ. 

Konsekvenser 

Konsekvenser for samfunnet – universell utforming:  Forutsatt at tiltakene følges opp i medhold av 

nedfelte krav i plan med bestemmelser gir tiltaket;  over middels stor positiv konsekvens  

 

..Prinsippet om universell utforming 
skal ivaretas i planleggingen og 
kravene til det enkelte byggetiltak. 
Det samme gjelder hensynet til barn 
og unges oppvekstvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene. (Pbl.§1) 
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7.18 Enøk/ energiløsninger 

Innledning 

Kommunen har gjennom arealplanleggingen ulike virkemidler som kan påvirke energibruk i 
bygninger.  Under planlegging av nye utbyggingsområder kan kommunen blant annet beskrive 
hvordan energiforsyningen forventes løst.  
Den nye plan- og bygningsloven fra 2008 gir kommunene lov til å stille krav om miljøvennlige 
energiløsninger. I plandelen slås det fast at kommunene kan stille krav til vannbåren varme i nye 
bygg og anlegg. Kommunene kan pålegge tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, men dette 
forutsetter at fjernvarmekonsesjon først er tildelt for det aktuelle området. I § 29-5 stilles det 
tekniske krav til nye bygg, de må blant annet tilfredsstille krav til energi. 
 

Tiltakets utforming i forhold til energiøkonomisering 

I dette prosjektet blir energiløsningene gitt preferanse. Det er i utbyggers interesse å gjøre bygget 
så kostnadseffektivt som råd er og det søkes energiøkonomiske og miljøriktige løsninger. Det er på 
grunn av nærhet til sjø nærliggende å tenke seg løsning knyttet til bruk av sjøvann som medium for 
varmepumpe. Det er i TEK10 stilt krav til energiforsyningen jfr. § 14-7.  « Bygning med over 500 m2 
oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes 
med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.» 
  
Dette forteller oss at elkraft og/eller gassløsninger ikke er tilfredsstillende til romoppvarming i 
hotell bl. annet. Energi til ventilasjonsvarme og varmtvann må også sees i sammenheng med valgte 
løsninger. Varmtvann må utstyres med ettervarme når VP benyttes.  
Når vi ikke har en fjernvarmeleverandør i området, er som nevnt en varmepumpeløsning et aktuelt 
alternativ men da som luft eller vann som ”medie”. 
 

Alternativ luft til vann 

I det typiske vestlandsklima er uteluft en god løsning. Med riktig VP kan disse være effektive ned til 
-20 gr. C, og installasjonen her er prisgunstig i forhold til andre ”medier”. Men dette krever da en 
løsning for spisslast, gjerne en gassløsning som supplerende bærer. 
 
Andre alternativ. 
En løsning med energibrønner og varmepumpe er en grei løsning men forholdsvis kostbart, da 
spesielt med grunnboringen. Det er svært viktig at brønnenes kapasitet her blir dokumentert.  
Sjøvann er en god løsning, men det krever at installasjonene blir riktig prosjektert og at 
materialbruk èr for sjøvann eller det benyttes kollektor. Viktig med dybde for mest mulig stabil 
temperatur/groing og at trafikk i fjorden ikke hindres. Det må også søkes kommune/havnevesen for 
aksept. 
  
Anbefalt løsning 
Som en foreløpig betraktning foretrekkes benyttet varmepumpeløsning luft til vann, gjerne da med 
gasskjel til spisslast med felles gasstank for kjøkken/peis. 
 
Under videre prosjektering anbefales å gjennomføre en energiberegning (SIMIEN) hvor det kan 
simuleres energikarakter ved de alternative løsninger. 
  

Konsekvenser 
Konsekvenser for samfunnet – energiøkonomisering:  Forutsatt at tiltak i medhold av intensjoner og 
forutsetninger i plan med bestemmelser gir tiltaket:  Over middels stor positiv konsekvens  
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7.19 Økonomiske konsekvenser – utbyggingsavtale  

Utbyggingskostnader 

De samfunnsmessige økonomiske konsekvenser er fundamentale i forhold til å realisere de tiltak 
som planområdet inneholder. Tiltakene er delt på 5 områder mellom flere tiltakshavere + 1 
refusjonsområde dvs. at tiltakene hver for seg må bære kostnader som skyldes tiltakenes 
innpassing med istandsetting, for eks. berørte kommunaltekniske anlegg. 

Parter: 
1. Tiltakshaver for hotell med nært uteområde 
2. Tiltakshaver for endret tilkomstvei gjennom Gruset med tilpasset kryssløsning 
3. Tiltakshaver for parkeringsgarasje 
4. Tiltakshaver for kollektivanlegg/terminal ev. med nytt bygg 
5. Tiltakshaver for strandpromenade/bryggekant 
6. Tiltakshaver for omlegging av ledningsnett VA 
7. Tiltakshaver for midlertidige anlegg i byggefase parkeringsanlegg. 

Kostnader mellom ulike tiltakshavere fordeler seg kalkulatorisk slik/ enh.: 

 Tiltakselement Tiltakshaver Investering kr./enh. Enhet Sum Drifts- 
ansvar 

1 
Hotell med nærområde Privat  

Bygning m/uterom kr. 1.2-1.5 
mill/ rom 

150 rom 230 mill 
Privat 

2 Endret tilkomst Gruset Privat/off. Veianlegg: Kr 1200 /m2 920m2 1.1 mill Offentlig 

3 
Parkeringsgarasje med 
tilkomst og parkering 
bakkeplan* 

Privat/off. 

Alt.2A. 2 plan 285 p.pl:  
kr 250 000/p.pl 
Alt.2B. 3 plan 377 p.pl:  
kr 270 000/p.pl 

285 p.pl 
 
 
377 p.pl 

71 mill 
 
 
102 mill 

Privat/off. 
(p.selskap) 

4 Kollektivanlegg/terminal Offentlig 
Plass: Kr 6 000 /m2 
Bygning: kr. 20–30 000/m2 

2100m2 
   200m2 

12,6 mill 
  6,5  mill 

Offentlig 

5 Promenade/bryggekant Offentlig 
Lav standard** 4-5 000 kr/m2 
Mid. standard 6-8 000 kr/m2 
Høy standard 8-10 000 kr/m2 

1550m2 
1550m2 
1550m2 

(1) 7.8 mill 
(2) 12.4 mill 
(3) 15.5 mill 

Offentlig 

6 Ledningsnett VA omlegg. Privat/off. Snitt lm VA : kr 2000/lm   100 lm 0.2 mill Offentlig 

7 

Midlertidig parkering og 
løsning kollektiv samt 
avkjørsel fv.44 med 
skiltanvisning mv. 

Privat/off. Veianlegg/kollektiv: kr 1000/m2 

 
2640m2 

 
2.6 mill 

Off./privat 

*Inkl. kr 2 mill. for deponering av letter forurenset (inert) masse **Levetid konstruksjon sett til maks 50 år 

Kommentar til økonomisk fordeling. 

Her er det gjort et forsøk på å synliggjøre kostnadene for utbygging av Gruset slik dette er vist i 
detaljreguleringen. Det sier seg selv av dette er grove kalkulasjoner, likevel sier det noe om 
investeringsnivået og hvilke både private og politiske initiativ og motivasjoner som skal til for å 
realisere løsningene.  

For Eigersund kommune vil realiseringen av Gruset, slik reguleringsplanen viser, medføre kostnader 
både til investering og drift. På investeringssiden gjelder dette tre forhold mer eller mindre. 

1. Parkeringsanlegg 
2. Kollektivanlegg 
3. Promenade/ byrom 
4. Midlertidig tilkomst og parkeringsløsning under bygging av parkeringshus. 

For kostnadselementene 1 – 3 finnes det andre privatiserte løsninger. Et utbyggingsselskap kan 
realisere parkeringshuset og drive dette. Kollektivanlegget deles mellom flere offentlige nivå, fylke, 
stat. Promenade/byrom kan næringslivet i Egersund være med å realisere. Dette kan løses via egne 
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utbyggingsavtaler. Kostnadselement nr.4 må finansieres av de parter som realiserer 
parkeringshuset og kollektivterminal. Jfr. Midlertidig anleggsbelte i detaljreguleringsplan/ 
bestemmelsesområde. 

Utbyggingsavtale  

I utbyggingsavtalen drøfter offentlige myndigheter og utbyggere på forhånd og blir enige om 

hvordan et utbyggingsprosjekt skal gjennomføres, hvordan kostnader skal deles og hvilke ordninger 

som skal gjelde. Dette kan gå på juridiske og økonomiske forhold, på gjennomføringsmåte og på 

driftsmessige forhold. 

Før utbygging av området bør det utformes en utbyggingsavtale der deltakende parter avklarer 

hvordan området bygges ut og hvem som deltar i kostnadsfordelingen, samt hvilke løsninger en blir 

enig om, eksempelvis når det gjelder utbygging av parkeringshus, strandpromenade med videre. 

Utbyggingsavtalen bør videre inneholde kapasitetsmessige og økonomiske løsninger for hotellets 

parkeringsbehov. Videre bør avklares felles grensesnitt for løsninger mellom andre offentlige og 

private arealer/tiltak. 

Bygging av parkeringshus er en forutsetning for lokalisering av hotell. Men det offentlige har selv et 
behov for å realisere flere parkeringsplasser inn mot Egersund sentrum, bl. annet på Gruset. Dette 
er en uttalt målsetting, se bl.a. kap. 6.4. Ved utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og 
hotelleier fastsettes hvordan dette deles og arrangeres i eierforhold med driftsansvar, hvilke 
kapasitet anlegget skal ha mv. Detaljreguleringen fastsetter bare rammer for et slikt anlegg. 
Innenfor disse rammene kan anlegget godkjennes og realiseres. 

Det må også sørges for å opprette andre privatrettslige avtaler mellom utbygger og Eigersund 
kommune blant anna fordi Eigersund kommune eier deler av området. 

7.20 Rekkefølge for utbygging 

Reguleringsbestemmelsene regulerer dette.  
Det er en forutsetning at parkeringsløsninger må finnes i det mon hotellet behøver før hotellet kan 
tas i bruk.  Det betyr bygging av parkeringshus i et bestemt omfang. Hvordan dette skal gjøres og 
hvilke deler av utbyggingen som kommer først og sist er avhengig av hvilket utbyggingsalternativ 
for parkeringshus som velges. Dersom alt. 1 velges (i KU kalt alt.2) med et utvidet nedre p.plan på 
kt.-1,9 må først kai-planet for hotellet bygges. Dette må så benyttes som parkeringsplass sammen 
med nåværende p.plass ved Perrongen. Oppstilling av busser og parkering blir som dagens løsning 
men tilpasset. 

Dersom alt. 2 velges (i KU kalt alt.3) med laveste plan på kt. 0,8 er den beste løsningen å stenge 
Gruset for gjennomgangstrafikk og sørge for parkering midlertidig andre steder. Kap. 7.22 under 
sier mer om dette. 

Rekkefølge for utbygging kan da bli som dette:  

1. Omlegging av midlertidig veg og kollektivplass, bygging av midlertidig parkeringsplass etter 

alternativ 1 eller 2 som omtalt ovenfor. 

2. Bygging av parkeringsanlegg/garasje og nye tilkomstveier ved hotellet 

3. Bygging av hotell 

4. Bygging av ny kollektivplass for busser og taxi 

5. Bygging av strandpromenade/ byrom 
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7.22 Midlertidig adkomst og parkering 

En av konsekvensene ved etablering av nye tiltak ved Gruset er at 
flere av de nåværende ordninger opphører for en periode og må 
erstattes midlertidig. 

Under byggefasen av planområdets ulike tiltak er det først og 
fremst bygging av parkeringsanlegg som krever ny logistikk/ sikring 
og det må bygges midlertidig løsninger for adkomst og 
oppstillingsmåte for kollektiv og parkering. Hotellet bygges ut uten 
at dette i vesentlig grad vil forstyrre normal trafikk langs internt 
veinett og vil når det står ferdig kunne benytte ny tilrettelagt 
permanent infrastruktur. 

Den midlertidige løsningen er ulik for de to alternativene til 
parkeringsløsning som fremmes. Uavhengig av alternativer så er det 
en betydelig utfordring blir å løse midlertidig tilkomst og parkering. 
Dette kan løses på følgende to måter.27 

Alternativ 1 (I KU nevnt som alt.2 

1. Kai for hotellet bygges og den landfaste delen benyttes til 
midlertidig parkering sammen med området vest av Perrongen. 
Eier av dette arealet er villig til å inngå avtale om dette. Til 
sammen gir dette ca. 160 parkeringsplasser. 
 

2. Det bygges midlertidig vei over Gruset med oppstillingsplass 
for 4 busser og 3 til 4 taxi ved nåværende terminal. Dette 
forutsetter at nytt kjøremønster etableres i samsvar med 
detaljreguleringen og at hals ved utkjørsel fra søndre 
rundkjøring utvides. 

 

3. Det etableres midlertidige gangveisystem og anleggsområdet 
sikres. Se skisse alt.1 

Alternativ 2 (I KU nevnt som alt.3). 

1. Det etableres en midlertidig avkjørsel fra fv.44 til 
oppstillingsplass for buss med i alt 4-5 stk. Videre oppstilling for 
taxi, 3 -4 stk. Dette forutsetter at nytt kjøremønster etableres 
gjennom søndre rundkjøring i samsvar med detaljreguleringen 
og at hals ved utkjørsel utvides. 

2. Det tilrettelegges 90 til 100 midlertidige parkeringsplasser 
plassert som skissen viser. Søndre del av Gruset ved 
bussoppstillingsplassen tas i bruk. Videre blir deler av 
parkeringsarealet vest for Perrongen benyttet. Eier av dette 
arealet er villig til å inngå avtale om dette. 

3.  Det etableres midlertidige gangveisystem og anleggsområdet 
sikres. Se skisse alt.2 

                                                           
27

 Plan for midlertidig tiltak vedlegg 9 A og 9B 
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Figur 26 Midlertidig løsning alt.1 
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Anleggsområdet stenges i byggeperioden som er ventet å ta ca. 6 mnd. Etter alt. 1 vil søndre 
utkjørsel bare benyttes av kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. All annen trafikk benytter nordre 
avkjørsel også anleggstrafikk fra området.  
Når parkeringsanlegget er utbygget, blir dette benyttet til parkering og området for ny 
kollektivplass kan bygges ut sammen med permanent internt veinett.  
 
Etter alt. 2 stenges det interne veisystemet og rundkjøringene må benyttes hver for seg til 
midlertidig parkering og til kollektivanlegg i sør og til øvrig trafikk i nord, inkl. anleggstrafikk. 
 
Reguleringsbestemmelsene § 7 om områdebestemmelser angir midlertidig anleggsbelte med krav 
om tilbakeføring for hele det midlertidige området med parkering, kollektivfelt og avkjørsel fra 
fv.44. Det er videre sett krav om prosjektering av hele området med skilt og varslingsplan. 
 

7.21 ROS (Sikkerhet og beredskap) 

Under dette avsnittet berøres flere tema. Det blir gitt en egen vurdering av ROS som del av KU. 
Dette gjelder både naturgitte temaer med konsekvens for tiltak i planområdet og eventuell 
konsekvens som skyldes selve tiltaket. Både alvorlighet ved selve faren og en vurdering av grad av 
forekomst/ hyppighet blir vurdert. Fare kan resultere i tiltak som pålegges gjennom 
planbestemmelsene. 

 

Forhold som må vurderes i KU:  

ROS-analysen danner grunnlaget for vurderinger av risiko og sårbarhet i planområdet. 

Det er ikke forbundet med vesentlig fare ut over det normale for allmennheten å realisere tiltakene 
i planområdet. Dette sier analysen. Det er heller ikke sider ved naturmiljøet som tilsier potensiell 
fare utover det normale. Det settes fokus på følgende:  

1. Lettere forurenset inerte materiale i grunnen. Dette representerer ikke vesentlig helsefare 
men bør ikke eksponeres unødig for mennesker eller natur. 

2. Midlertidig trafikkordning mens parkeringshuset bygges kan være en utfordring. Her må det 

legges vekt på god informasjon og best mulig kvalitet på midlertidige anlegg for 

fotgjengere, bilister og for kollektivtransport. 

3. Omgivelsen må skjermes mest mulig for støv og støy fra anleggsområdene i byggefasen. 

4. Faremomenter ved tiltak i plan er ivaretatt. 

 

Identifikasjon av manglende sikkerhet 

Det er foretatt en analyse av grad av manglende sikkerhet ved planområdet. Dette fremgår av 

tabell under og er gradert etter vedlagte matrise: 

 

Sannsynlighet for de uønskte hendingene blir rangert etter antatt frekvens. 
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Sannsyn Vekting Definisjon 

Svært lite sannsynlig 1 Ei eller færre hendinger pr. 1000 år. 

Lite sannsynlig 2 Ei eller flere hendinger pr. 100 - 1000 år. 

Mindre sannsynlig 3 Ei hending pr. 10 – 100 år. 

Sannsynlig 4 Mer enn en hending pr. 1 - 10 år 

Svært sannsynlig 5 Mer enn en hending pr. år 

Konsekvens av de uønskede hendingene blir rangert som følger: 

Konsekvens Vekt Menneske Miljø Materielle verdier 

Ubetydelig 1 Ingen eller små 

personskader. 

Ingen eller ubetydelig 
skade på miljø 

Skader for inntil 50. 000 

kroner. 

Mindre alvorlig 2 
Mindre skader som 

trenger medisinsk 

behandling. 

Mindre skader på miljø, 
men som naturen selv 
utbedrer på kort tid. 

Skader for mellom 50.000 

– 500.000 kroner. 

Alvorlig 3 

Inntil 1 død eller fare for 

alvorlig personskade, 

flere mindre 

personskader. 

Moderate skader på 

miljø, eller skader som 

krever mindre tiltak. 

Skader  mellom 500.000 – 

5.000.000 kroner. 

Kritisk 4 

Inntil 5 døde, eller fare 

for inntil 15 alvorlig 

skadde personer. 

Omfattende og 

langvarige miljøskade 

som krever større 

tiltak.  

Skader  mellom 5.000.000 

– 50.000.000 kroner. 

Katastrofalt 5 Mer enn 5 døde eller 15 

alvorlig skadde/ syke. 

Varig skade på miljø. Skader for mer enn 

50.000.000 

Ut fra gradering av sannsynlighet og konsekvens, er den enkelte hendelse plassert i risikomatrise: 

Sannsyn 5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 

3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 

2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 

1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 

 1 2 3 4 5 

Konsekvens 

Plasseringen hendingen får i risikomatrisen bestemmer om tiltak er nødvendig eller ikke: 

 Enkle tiltak skal vurderes gjennomført 

 Tiltak skal vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 

 Tiltak nødvendig og inngår i plan med bestemmelser 

Tabell 4: Bruttoliste for potensial for uønskede hendelser. 

Hendelser / situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur og miljøforhold 
Ras/Skred/flom/grunnforhold. Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei     

2. Steinsprang Nei     

3. Masseras vegfyllinger Nei     

4. Sne/-isras Nei     

5. Flomras Nei/Ja 3 1 1.3 Kan forekomme i mindre grad ved is transport i elveløpet Eiåna 

6. Flom Lite sannsynlig 1 1 1.1 
Flåm som skyldes elvevann, -området ligger utenfor elvenes 
innvirkning 

7. Økt vannstand Ja 4 1 1.4 
Ja ved havstigning. Viser til uttalelse fra NVE. Jfr. Krav i 
kommuneplanen  

8. Tidevannsflom Ja 4 1 1.4 
Ved uvær kan vannstuing inn fjorden kombinert med høy flo gi 
økt vannstanden i fjordsystemet med havstigning på 1- 1,5 m 
over normal vannstand 
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Hendelser / situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

9. Radongass Nei    Ikke registrert i området 

Vær og vindeksponering. Er området spesielt: 

10. Vindutsatt Nei     

Hendelser / situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

11. Utsatt for unormal nedbør 
og/eller vind 

Ja 3 1 1.3 
Planområdet er ikke spesielt nedbørutsatt eller vindutsatt i 
forhold til hva det er dimensjonert for. Klimaendringer kan 
likevel bli en utfordring. 

Natur- og kulturområde 

12. Sårbar flora Nei     

13. Sårbar fauna/fisk Nei     

14. Verneområde Nei     

15. Vassdragsområde Nei     

16. Fornminne (afk) Nei     

17. Kulturminne/-miljø Nei     

Menneskeskapte forhold 
Strategiske område og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

18. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 3 3.2 
Gang og sykkeltrafikk  parallelt med fv.44 inn mot 
rundkjøringer og kryss samt ferdsel  for gående i 
kollektivterminalområdet 

19. Hamn, kaianlegg Ja 2 3 3.2 
Nærhet til bryggekant øker risiko for å falle i vannet. Det settes 
krav om redningsutstyr langs bryggekant samt belysning og 
leider opp fra vannet. 

20. Sjukehus/-hjem - kirke Nei     

21. Skole/barnehage Nei     

22. Brann, politi, sivilforsvar Nei     

23. Kraftforsyning Nei     

24. Vannforsyning Nei     

25. Forsvarsområde Nei     

26. Tilfluktsrom Nei     

27. Område for idrett/leik Nei    . 

28. Rekreasjonsområde Ja 4 3 3.4 
Møteplasser og promenade ligger langs sjøkant med fare for å 
falle i vannet. Det settes krav om redningsutstyr langs 
bryggekant samt belysning og leider opp fra vannet. 

29. Område for friluftsliv Nei     

30. Område for landbruk Nei     

Forurensningskilde som finnes i dag, og som berører planområdet: 

31. Akutt forurensing Nei     

32. Permanent forurensing Nei     

33. Støv og støy fra industri Nei     

34. Støv og støy: trafikk Ja 4 2 2.4 
Forekommer både fra parkeringsanlegg, fra fv.44, 

kollektivplass og fra internt veinett. 

35. Støv og støy: andre kjelder Nei     

36. Forurenset grunn Nei 3 1 1.3 
Materiale i grunnen er lettere forurenset såkalt inerte masser 
som ikke skader mennesker 

37. Forurensing i sjø Nei     

38. Høgspentlinje (em stråling) Nei     

39. Risikofylt industri mm. 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

40. Avfallsbehandling Nei     

41. Oljekatastrofeområde Nei     

Forurensningskilde / faktorer  som følge av planen: 

42. Fare for akutt forurensing Nei     
43. Permanent forurensing Nei     

44. Støv og støy fra trafikk Nei    Nei ikke tilført vesentlige trafikkmengder. 

45. Støv og støy fra andre kilder Nei     

46. Forurensning  i sjø Nei     

47. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

48. Ulykke med farlig gods Ja 2 4 4.2 
Det er lite sannsynlig at det skjer en slik ulykke langs fv.44 i en 
rolig bygate. Det blir derfor ikke satt i verk  spesielle tiltak. 
Konsekvensene av  slike ulykker kan være kritiske. 

49. Vær/føre avgrenser tilgang til 
området 

Nei     

Trafikktryggleik 

50. Møteulykker Ja 3 4 4.3 
Ulykker kan forekomme. Det kan ikke så lett hindres, uten 
fysisk skille. Tiltak for å redusere risiko for møteulykker kan 
være redusert fartsgrense. 

51. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 3 3 3.3 
Tiltak for å redusere risiko for ulykke kan være redusert 
fartsgrense i hovedgatesystemet.  

52. Ulykke med gående/syklende Ja 3 3 3.3 
Ev skape avstand/ skille mellom kjørende og gående, samt å 
vanskeliggjøre kryssing. 

53. Viltpåkjørsler Nei     
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Hendelser / situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

54. Utforkjøringsulykker Nei     

55. Havari i tunnel Nei     

56. Personskadeulykker i tunnel Nei     

57. Brann i tunnel Nei     

Andre forhold 

58. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     

Tabell 5: Vurdering av uønskte hendelser i anleggs-/ utbyggingsperioden 

Natur og miljøforhold 
Ras/Skred/flom/grunnforhold. Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

59. Masseras/-skred Nei     

60. Steinsprang Nei     

61. Masseras vegfyllinger Ja/nei     

62. Sne/-isras Nei     

63. Flomras Nei     

64. Flom Nei     

65. Økt vannstand Nei     

66. Tidevannsflom Nei     

67. Radongass Nei     

Vær og vindeksponering. Er området spesielt: 

68. Vindutsatt Nei     

69. Nedbørutsatt Ja     

Natur- og kulturområde 

70. Sårbar flora Nei     

71. Sårbar fauna/fisk Ja 5 2 2.5 

Oppvirvling av sedimenter (mudder og finkornet sand) kan 
oppstå ved arbeid i elva, særlig dersom det er aktuelt med 
boring for stabilisering av pælene.  
Unnvikelsesreaksjoner hos fisk vil kunne finne sted 
Anleggsarbeid i perioder med utvandring av smolt og 
oppvandring av gytefisk kan være negativt. 

72. Verneområde Nei     

73. Vassdragsområde Nei     

74. Fornminne (afk) Nei     

75. Kulturminne/-miljø Nei     

Menneskeskapte forhold 
Strategiske område og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

76. Vei, bro, knutepunkt Nei     

77. Havn, kaianlegg Nei     

78. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

79. Skole/barnehage Nei     

80. Brann, politi, sivilforsvar Nei     

81. Kraftforsyning Nei     

82. Vassforsyning Nei     

83. Forsvarsområde Nei     

84. Tilfluktsrom Nei     

85. Område for idrett/leik Nei     

86. Rekreasjonsområde Ja 5 1 1.5 
Tilkomst til en del av strandområdet og til båtplasser 
avgrenses under anleggsperioden. Passasje vil tillates og 
ordnes for båteiere. 

87. Område for friluftsliv Nei     

88. Område for landbruk Nei     

Forurensningskilder som er til stede i dag, og som berører planområdet: 

89. Akutt forurensing 
 
 

Nei 
 
 

    

      

      

90. Permanent forurensing Nei     

      

91. Støv og støy; industri Ja 3 2 2.3 
I forbindelse med byggearbeidet innen området vil 
nærliggende bebyggelse være utsatt for noe støy og støv. 

92. Støv og støy: trafikk Ja 3 2 2.3 
I forbindelse med byggearbeidet innen området vil 

nærliggende bebyggelse være utsatt for noe støy og støv. 

93. Støv og støy: andre kjelder Nei     

94. Forurenset grunn Ja 3 2 2.3 

Selv om massene i grunnen under parkeringshus er lettere 
forurenset vil det dog oppstå en fare for påvirkning og 
spredning i forbindelse med oppgraving og transport. 
Dette forebygges ved siker transport og at det ikke 
foregår avrenning i stor grad fra eksponerte masser. 

95. Høyspentlinje (em stråling) Nei     

96. Risikofylt industri med mer 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

97. Avfallsbehandling Nei     

98. Oljekatastrofeområde 
Nei 
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Hendelser / situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Forurensningskilder/faktorer som følge av planen: 

99. Fare for akutt forurensing Nei    
 

100. Permanent forurensing Nei     

101. Støv og støy fra trafikk Nei     

102. Støv og støy fra andre kjelder Nei     

103. Forurensing i sjø Nei     

104. Risikofylt industri mm. 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

105. Ulykke med farlig gods Ja 2 4 4.2 
Det er lite sannsynlig at det skjer ei slik ulykke og det vil 
derfor ikke bli gjort spesielle tiltak. Konsekvensene av slike 
ulykker kan være kritiske. 

106. Vær/føre avgrenser tilgjenge 
til området 

Nei     

Trafikktryggleik 

107. Møteulykker Nei    Nei ikke som følge av tiltaket 

108. Ulukke i av-/påkjørsler Nei    Nei ikke som følge av tiltaket 

109. Ulykke med gående/syklende Ja 2 4 4.2 
Fare for ulykker under anlegg og under bruk av 
bygningskran med rekkevidd utover anleggsområdet. 

110. Viltpåkjørsler Nei     

111. Utforkjøringsulykker Ja 2 4 4.2 

Dette kan skje som følge av at en arbeider ved sjø og på 
flåter ved sjø. Men det berører ikke allmennheten. Interne 
arbeidsprosedyrer legges til grunn som virkemiddel for de 
som arbeider ved anlegget og som er utsatt for slike 
ulykker. 

112. Havari i tunnel Nei     

113. Personskadeulykker i tunnel Nei     

114. Brann i tunnel Nei     

Andre forhold 

115. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     

 


