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1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger 
På vegne av Aktiv Eiendomsutvikling as/Byggmestrene Larsen & Bjørkeland as, har Kristiansen & Selmer-Olsen 

as tatt på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 13 bnr. 366 – Gamle Hestnesvei i Eigersund 

kommune.   

1.1.2 Hensikten med planarbeidet 
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av nye boliger på eiendom 13/366. På aktuelle eiendom står 

det i dag en hytte til forfall. Denne rives og erstattes med 4 nye eneboliger. I tillegg justeres adkomsten til 

området.  

På eiendom 13/532 står oppført en enebolig med egen avkjørsel fra Hestnesveien. Denne eiendommen 

reguleres slik den er.  

1.1.3 Eierforhold 
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer:  

Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed: 
13/366 Thorleif Drange Gamle Hestnesvei 13 4370 EGERSUND 

13/532 Gaute og Susanne Holta Hestnesveien 15 4370 EGERSUND 

13/2199 Gaute og Susanne Holta Hestnesveien 15 4370 EGERSUND 

13/67 Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

1.1.4 Plandokumentene 
Plandokumentene inneholder følgende: 

1. Plankart, datert 12.02.13 – rev. 05.12.13 

2. Reguleringsbestemmelser, dater 21.03.13 – rev. 05.12.13 

3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 21.03.13 – rev. 05.12.13 

Plandokumentene er sist revidert etter 1. gangsbehandling i PTU sak 123/13.  

1.1.5 Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII Konsekvensutredninger med tilhørende 

forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.  

1.2 Overordnet planverk  

1.2.1 Plan- og bygningsloven 
Kap 12 i plan- og bygningsloven gir rammer for reguleringsarbeid og dette arbeidet utføres i henhold til denne. 

Planforslaget er en detaljreguleringsplan.  
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1.2.2 Kommuneplan 
Hele planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boliger – nåværende. Planforslaget samsvarer med 

overordnet arealplan.  

Følgende forhold anses som særs relevante i denne plansammenheng: 

• Uteoppholdsareal 

Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet. Det skal avsettes min 150 kvm 

uteoppholdsareal pr. boenhet. Bestemmelsen setter også kvalitetskrav til utearealet.  

• Parkering 

Parkeringskrav på en bil pr. boenhet samt en bil pr. boenhet til gjesteparkering. I tillegg skal det avsettes 

areal til 2 sykler pr. boenhet.  

• Universell utforming 

Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for planlegging, søknad om 

tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. 

1.2.3 Reguleringsplan 
Planområdet er eldre reguleringsplan for tomten som avsetter arealet som byggeområde for boliger.   

2 PLANPROSESS 

2.1 Oppstartsmøte 
Reguleringsplanprosessen ble startet av annen planlegger i 2008. Dette var før ny planlov trådte i kraft, slik at det 

ikke forelå noen krav til formelt oppstartsmøte. Når planen ble påbegynt med ny planlegger, ble det ikke avholdt 

formelt oppstartsmøte, men det har vært tett dialog med plankontoret gjennom hele planprosessen. 

2.2 Kunngjøring 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort den 18.09.08, med frist for innspill innen 20.10.08. Til varselet er 

det mottatt 6 merknader fra myndigheter, organisasjoner og fra grunneiere. Se vedlegg 5 Kunngjøring. 

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart: 

- Universell utforming av veger/gater, livsløpsstandard i nye boliger 

- Ikke øke belastning på avkjørsel fra eiendom 13/532 ut i Hestnesveien 

- Opplyses om dårlig fundamentering av Gamle Hestnesvei, skader på støttemurer og vegdekke lenger 
nede i gateløpet 

- Barn og unges interesser 

- Støyvurdering 

- Landskapsestetikk og identitet  

- Trafikksikkerhet i Gamle Hestnesvei 
 

For nærmere redegjørelser av innkomne uttaleser, se i vedlegg 6 til planforslaget. 
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Naturtyper 

Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

 

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Avgrensning av planområdet 
Planområdet ligger i Aarstaddalen sør for Egersund sentrum, og utgjør areal på om lag 4,7 daa. Planen omfatter 

fortetting på eiendom 13/366 i eksisterende boligområde i Gamle Hestnesvei. Den delen av planområdet som er 

foreslått til ny boligbebyggelse, er ikke aktivt i bruk i dag.  

3.2 Landskapshensyn 

3.2.1 Skog- og landbruksområder 
Planområdet berører ikke landbruk og skogområder. Landskapet i området er sterkt sigende mot vest. 

3.2.2 Naturtyper 
Øst for planområdet ligger registrert naturtype Indre Lygre 

som er en lokalt viktig naturtype, se skravert område i 

illustrasjon til høyre. Området omfatter langgrunn 

mudderkile ved Egersund by. Strandsonen er i dag 

dominert av inngrep.  

3.2.3 Solforhold 
Planområdet er østvendt, med åsen over mot vest. Relativt 

gode solforhold i området. 

3.3 Bygninger og anlegg 
Planområdet ligger i eksisterende boligområde, hvor 

topografien er bratt. Som konsekvens av dette er 

boligene i hovedsak plassert tett på gateløpet. Øst for 

planområdet ligger etablert næringsområde.   

Nord i planområdet på eiendom 13/366 er det oppført bolig/hytte som i de senere år er ubebodd og står til forfall. 

Syd i planområdet på eiendom 13/532 er oppført enebolig, som beholdes slik den er.  

3.4 Grunnforhold 
Løsmassekart fra http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ viser at arealene i planområdet består av tynn 

morenemasse. Det er p.t. ikke kjennskap til at området har ustabile grunnforhold. Det er utført en geoteknisk 

vurdering i området, rapporten i sin helhet er vedlagt planforslaget.  

3.5 Trafikkforhold 
Adkomst til øvre del av planområdet er fra Gamle Hestnesvei, mens nedre del av planområdet har avkjørsel fra 

Hestnesveien, som begge er kommunale gater. Fartsgrensen i Gamle Hestnesvei er 30 km/t, mens den i 

Hestnesveien er 50 km/t.  

Gamle Hestnesvei er stengt for gjennomkjøring ca 100 meter sør for planområdet. Gamle Hestnesvei har lav 

standard og smal veibredde, noe som innebærer at tilliggende avkjørsler må brukes for at to biler skal kunne 

passere. Den lave standarden og smale veien gir derimot lav kjørehastighet. Veien fremstår likevel som 
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oversiktlig uten vesentlige sikthindre. Veibredden er akseptabel siden veien kun skal fungere som en adkomstvei. 

Veien betjener p.t. 32 boliger.  

Drange Transport hadde etablert virksomhet i krysset mellom Ospevien og Gamle Hestnesvei. Virksomheten har 

flyttet, slik at tungtransporten i Gamle Hestnesvei er borte.   

Gamle Hestnesvei munner ut i Gamle Sokndalsvei i en meget spiss vinkel. Dette gir dårlig sikt mot høyre i 

blindsonen når man skal ut fra Gamle Hestnesvei. Utformingen vanskeliggjør også høyresving ut av Gamle 

Hestnesvei og venstresving inn til Gamle Hestnesvei. Frisiktlinjene er redusert av vegetasjon og terreng. Krysset 

fremstår i dag som dårlig.  

Bussforbindelse til Egersund sentrum og til Hestnes har holdeplass i Hestnesveien, i umiddelbar nærhet til 

planområdet.  

3.6 Barns interesser 
Det er ikke kjennskap til spesielle områder innen planområdet som har særlig interesse for barn.  

3.7 Sosial infrastruktur 

3.7.1 Skolekapasitet 
Planområdet ligger i skolekretsen til Rundevoll skole, som ligger om lag 800 meter fra planlagte boliger (målt i 

luftlinje). Rundevoll skole har i 2013 like under 200 elever. Skolen har en teoretisk kapasitet på 392 elever, hvor 

elevene fordeles likt på alle trinn. Dette betyr at skolen har plass til ytterligere 192 elever.  

3.7.2 Barnehagedekning 
Det er flere barnehager i nærheten av planområdet, blant annet Lykkeliten barnehage, Kiellandskogen FUS 

barnehage, Rundevoll barnehage og Varden Andelsbarnehage B/A. Kommunen har p.t. tilnærmet full 

barnehagedekning.  

3.7.3 Annet 
Ca. 200 meter sør for planområdet i Gamle Hestnesvei ligger en offentlig lekeplass. 

3.8 Forurensning (vann, luft, grunn m.m.)  
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres avbøtende tiltak til.  

3.9 Støy 
Området er i liten grad utsatt for støy. 

3.10  Kulturminner 
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i planområdet, jf http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/.  

3.11 Teknisk infrastruktur 

3.11.1 Renovasjon 
Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter avtale med DIM på 

hentedagen.  

3.11.2 Vann- og avløp 
Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Gamle Hestnesvei. Eksisterende pumpestasjon ligger rett øst for 

planområdet, på andre siden av Hestnesveien. Ekisterende bolig på eiendom 13/366 har vanntilførsel fra 

eksisterende nett i Gamle Hestnesvei.  
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3.11.3 Strøm 
Strømtilførsel til nye boliger m.m. må tas som egen sak så snart en forespørsel og detaljregulering foreligger fra 

utbygger.  

4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste.  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
  Ja/Nei Merknad 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI  

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? - Terrenget er meget bratt. 

Ikke kjennskap til ustabile 

masser i området. 

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? NEI  

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? NEI  

Er det radon i grunnen? - Ikke påvist helseskadelig 

radonstråling i området 

Naturgitte 

forhold 

Annet (angi)   
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer, utgjøre en risiko for området?  

  

-hendelser på veg NEI  

-hendelser på jernbane NEI  

-hendelser på sjø/vann/elv NEI  

-hendelser i luften NEI  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 

  

-utslipp av giftige gasser/væsker NEI  
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI  

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området:   

-elektrisitet NEI  

-teletjenester NEI  

-vannforsyning NEI  

-renovasjon/spillvann NEI  

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    

-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI  

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  NEI  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og 

kjørende innenfor området: 

 Gml. Hestnesvei er smal 

uten fortau, men meget 

liten trafikk pga 

gjennomkjøringsforbud. 

-til skole/barnehage? NEI  

-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI  

-til forretning etc.? NEI  

-til busstopp? NEI  

Brannberedskap   

-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI  

-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? NEI  

Infrastruktur  

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? NEI  

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?   

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI  

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI  

-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering  NEI  

Tidligere  

bruk 

-annet (angi) NEI  
Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? NEI  
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Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) NEI  

Annet (angi) NEI  

Sabotasje og terrorhandlinger   

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? NEI  
Ulovlig  

virksomhet 
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? NEI  

5 PLANFORSLAGET 

5.1 Arealformål og plankart 
Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg.  

Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm) 

1111 Boligbebyggelse – frittliggende 2551 

1690 Lekeplass 232 

2010 Veg 299 

2011 Kjøreveg 282 

2016 Gangveg/gangareal 66 

2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 684 

3040 Friområde 571 

 Sum planområdet 4684 

 

5.2 Planens løsninger 

5.2.1 Plankonsept 
Planområdet består før utbygging av en falleferdig bolig/hytte og en enebolig. Eksisterende bolig/hytte på 

eiendom 13/366 rives, og erstattes med 4 eneboliger med tilhørende anlegg. Etter full utbygging vil planområdet 

omfatte 5 eneboliger.  

Selve utfordringen til fortetting av området, er å tilpasse nye boliger til det bratte terrenget som er i området. Nye 

boliger får adkomst fra Gamle Hestnesvei.  

I planarbeidet er det lagt vekt på at ny bebyggelse skal gis et moderne uttrykk, men samtidig harmonere med 

eksisterende bebyggelse i høyder og volum.  

5.2.2  Bygningsbeskrivelse 
Nye boliger er gjort så smale som mulig, slik at husene ikke blir ”hengende i lufta” og får store grunnmurer. 

Husene er over 3 plan på til sammen 161 kvm BRA. Øverste etasje inneholder inngang, wc og kjøkken, stue er i 

etasjen under og soverom, bad og bod i nederste etasje. Garasje/carport har direkte adkomst til boligens øverste 

etasje. Planlagte boliger har flatt tak, med takterrasse.  

5.2.3 Uteoppholdsareal 
Grunnet østvendt terreng og med åsen over mot vest, er uteoppholdsarealene løftet opp på taket mot 

ettermiddagssola, mens det er en frokostterrasse mot øst ved stua i 2. etasje. Ut fra kjøkkenet er en balkong mot 

øst. Takterrassen har et areal på 45 kvm, frokostterrassen er på 25 kvm og balkongen er på 6 kvm. Totalt utgjør 

dette 76 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet i BF1.  
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Bratt terreng gir bare tomt 1 noe reelt uteareal på bakken. Derfor legges det opp til felles lekeplass og grøntareal 

på nedsiden av boligene. Lekearealet er plassert nedenfor tomt 2, og utgjør et areal på 232 kvm. Nordøstlige 

deler av planområdet er avsatt til felles grøntområde, og omfatter eksisterende naturterreng. Grøntområdet utgjør 

et totalt areal på 571 kvm, men har et nyttbart areal på ca 250 kvm. Begrunnes med at østlige deler av området 

består av bratt skrent ned til Hestnesveien. Øvre deler av området er noe slakere og bedre egnet til ulik 

uteaktivitet.  Adkomst til lekeareal og grøntområde er via felles gangareal/trapp mellom boligtomt 2 og 3.  

Hver nye boenhet i BF1 får et samlet uteoppholdsareal på ca 190 kvm. Dette består av ca 75 kvm privat uteareal 

i tilknytning til egen bolig, andel av felles lekeareal på ca 55 kvm og andel av felles grøntareal på ca 60 kvm.  

5.2.4 Barn og unge 
Det tilrettelegges for felles lekeareal/fellesareal i nærhet til de nye boligene. Området ligger på nedsiden av 

planlagte boliger, og utgjør et areal på 232 kvm. Lekeplassen har gode solforhold, spesielt på formiddag. 

Bestemmelsen stiller krav til utforming av lekearealet. 

5.2.5 Universell utforming 
Det er ikke stilt særskilte krav til universell utforming i området, begrunnet med topografien i området og at det 

planlegges kun 4 nye boenheter.  

Planforslaget tar hensyn til følgende elementer: 

- Trinnløs adkomst fra bil til bolig 

- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10 

5.2.6 Trafikkforhold 

Avkjørsel 

Nye boliger har felles avkjørsel fra Gamle Hestnesvei. Avkjørselen er dimensjonert i henhold til vegnormal og 

krav til frisikt. Adkomstveien legges fort ned til et lavere nivå for å vinne høyde for boligene. Bredde på veien er 

3,5 meter. Mellom tomt 3 og tomt 4 er regulert inn snuhank.  

Planforslaget forutsetter at kjøring til og fra planområdet skjer fra nord i Gamle Hestnesvei. 

Parkering 

Hver bolig har en garasje/carport og en biloppstillingsplass i tilknytning til boligen. Carporten er utformet med god 

bredde slik at det er muligheter for sykkelparkering langsmed bilen.  

5.2.7 Hensynssoner 

Frisikt 

Frisiktsoner er inntegnet i plankartet. Felles avkjørsel fra Gamle Hestnesvei har frisiktsone 4 x 32 m, mens privat 

avkjørsel fra Hestnesveien har frisiktsone 4 x 40 m.  

5.2.8 Rekkefølgekrav 
Bestemmelsens § 8 omhandler rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til følgende forhold: vann- og 

avløp og lekeplass.  
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6 VIRKNINGER AV PLANEN 

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer 

6.1.1 Kommuneplan 
Reguleringsplanforslaget er i samsvar med kommunedelplanen for området.  

Uteoppholdsareal 

Bestemmelsene til kommuneplanen krever min. 150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet. Hver bolig i BF1har en 

stor takterrasse, samt frokostterrasse i 2. etasje og en liten balkong i 3 etasje. Totalt utgjør dette et areal på 75 

kvm pr. boenhet. Fellesareal til lek utgjør et samlet areal på 232 kvm og felles grøntareal utgjør ca 250 kvm. 

Totalt er uteoppholdsareal pr. boenhet; 75 kvm privat og ca 115 kvm felles areal. Nye boliger oppfyller 

minstekravet til uteoppholdsareal med god margin. 

Utearealene har gode solforhold, se soldiagram for vår- og høstjevndøgn under. Planlagte boliger har sør- og 

vestvendte uteplasser med veldig gode solforhold. Over 50 % av utearealet har direkte sol kl. 15 ved vår- og 

høstjevndøgn. Felles uteareal har gode solforhold hele dagen, hvor nesten 100 % av arealet har direkte sol kl. 15 

ved vår- og høstjevndøgn.  
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Parkering 

Planen ivaretar parkeringsdekningskravet i kommuneplanen. Til hver bolig skal det være en garasje/carport samt 

en biloppstillingsplass. Garasje/carport har bredde som tilsier at det kan parkeres sykkel langs ene siden.  

Universell utforming 

Forhold knyttet til universell utforming er i den grad dette er mulig ivaretatt i planforslaget, se pkt. 6.1.4.  

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442 
Støy i planområdet genereres i hovedsak fra Gamle Hestnesvei og Hestnesveien. Planlagt bruk vil ikke medføre 

støy av betydning. Bestemmelsene setter krav til at nye boliger i planområdet skal tilfredsstille kravene til 

grenseverdier for støy i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.  

Noen nærmere utredning av støysituasjonen anses ikke som nødvendig i denne plansammenheng, begrunnes 

med at både Gamle Hestnesvei og Hestnesveien har liten trafikkmengde. Nye boliger bygges i henhold til TEK10, 

som stiller krav til støy i bolig og uteområde. Vi vurderer det som ikke nødvendig å utføre særskilte avbøtende 

tiltak utover dette.  

6.1.3 Forholdet til barn og unge T2/08 
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Planforslaget tilrettelegger for et fellesareal for barn og unge. Friområde kan disponeres fritt av boligene i 

planområdet. Planforslaget ivaretar barn og unges interesser innenfor planområdet.   

Om lag 200 meter syd for planområdet er det en opparbeidet nærlekeplass. Det er ikke etablert gang og sykkelsti 

fra planområdet og bort til lekeplassen. Gamle Hestnesvei er stengt for gjennomkjøring like syd for planområdet, 

noe som reduserer trafikkmengden på aktuelle strekning. Vegstandarden tilsier lavt hastighetsnivå, men 

gateløpet er stedvis smalt og uoversiktlig. Utvidelse av gateløpet på aktuelle strekning er ikke mulig. Adkomst til 

og fra offentlig lekeplass fra planområdet anses som trafikksikker, med bakgrunn i trafikkmengden og 

hastighetsnivået.  

6.1.4 Universell utforming T5/99B 
Terrenget i planområdet er bratt og ulendt i dag. Utbygging i området skjer i øvre deler av planområdet med 

kjøreadkomst til hver enkelt bolig. Fra bil til inngang bolig er det trinnfri adkomst. Grunnet topografien i området er 

boligene utformet i 3 etasjer, noe som ikke tilrettelegger for livsløpsstandard. Krav til universell utforming av 

boligene i henhold til TEK10 er tilfredstilt. Grunnet det bratte terrenget er det vanskelig å tilrettelegge for 

universell utforming av fellesarealer.  

6.2 Landskapshensyn 

6.2.1 Forholdet til naturmangfold 
Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor området. Planområdet 

grenser i øst til naturtypen Indre Lygre, men planlagte tiltak vil ikke berøre dette naturområdet. 

Ny bebyggelse er fortetting i tilknytning til eksisterende boliger. Nye boliger terrengtilpasses, noe som reduserer 

naturinngrepene. Nye boliger vil ikke gripe inn i spesielt viktige eller sjeldne naturtyper iht. kartlegging i 

naturdatabasen eller artskartet. Det er derfor ikke gjort noen inngående registreringer av biologisk mangfold. I 

forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i forhold til inngrepets 

karakter. 

6.2.2 Landskapstilpassning 
Grunnet terrengets bratte topografi i området, legges nye boliger i terrenget. Dette medfører at boligene får en 

mindre grunnflate, men blir i 3 plan hvorav to etasjer blir underetasjer. Husene oppleves dermed som mindre 

dominerende i terrenget. Terrenget er eksponert, men ved å legge boligene i terrenget reduseres 

landskapsinngrepene og fjernvirkningen av husene.  

6.3 Trafikkforhold 
I 2010 utarbeidet Asplan Viak en trafikksikkerhetsvurdering som vurderte de trafikale forhold rundt mulig 

utbygging av eiendom 13/366. Rapporten ble utarbeidet på et tidlig tidspunkt i planprosessen, og før alternative 

løsninger var kommet fram. Rapporten konkluderer med at det maksimalt kan etableres 5 nye boenheter i Gamle 

Hestnesvei, og at krysset med Gamle Sokndalsvei ved utbygging bør utbedres.  

Parallelt har det vært jobbet i kommunen med en avlastningsvei fra Gamle Hestnesvei, over ”grasbakken” 

nordover til Teigen. Kommunen har her ekspropriert grunn, samt at det foreligger en godkjent reguleringsplan for 

veitrasèen. Langsmed denne veien er det regulert boligtomter som vil få adkomst fra den nye veien. Dersom 

Gamle Hestnesvei får ny adkomst over ”grasbakken”, vil dagens kryss bli stengt for kjørende.    

I dagens planprosess ble det mot Gamle Hestnesvei vurdert et alternativ hvor nye boliger får kjøreadkomst fra 

syd via Symrebakken. Det har i den sammenheng vært avholdt drøftingsmøte med vegkontoret i kommunen. 

Kommunen ønsker i utgangspunktet ikke å endre på dagens situasjon. Dette begrunnes med at Gamle 

Hestnesvei i dag er stengt for gjennomkjøring ved Symrebakken og ved ballsletten ca 100 meter syd for 
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planområdet. Skiltene kom opp som et resultat av uønsket gjennomkjøring på Gamle Hestnesvei, uønsket 

trafikkøkning ned Symrebakken, samt ønsket reduksjon av trafikk forbi lekeplassen. Ved å flytte det ene skiltet 

nordover, vil det bli økt trafikk forbi lekeplassen, i tillegg vil belastningen ned Symrebakken øke med 14 

boenheter. Dette er ikke en ønskelig situasjon. Symrebakken er i dag skolevei for barn som skal til Rundevoll 

skole, og det vil være uheldig for trafikksikkerheten i gateløpet å lede mer trafikk inn på denne veien.  

Planen viser en utbygging med 4 nye boliger, hvor trafikken ledes mot nord i Gamle Hestnesvei. Etter utbygging 

av planområdet vil Gamle Hestnesvei betjene 36 boliger. Veitraséen har begrensede muligheter for utbedringer, 

grunnet bratt terreng og bebyggelse tett på gateløpet. Til tross for lav standard på veien, vurderes den som 

trafikksikker grunnet lav kjørehastighet, veien er oversiktlig og er uten vesentlige sikthindre. Siden virksomheten i 

Gamle Hestnesvei 11 har flyttet, er tungtransporten borte fra gateløpet.  

Når det gjelder krysset mellom Gamle Hestnesvei og Gamle Sokndalsvei, er det her muligheter for mindre 

utbedringer. Dette kan eksempelvis gjøres i form av forbedrede siktlinjer ved rydding av vegetasjon og/eller skilte 

med parkering forbudt mellom Grasbakken og Gamle Hestnesvei. En utvidelse av krysset for å bedre vinkelen ut 

mot Gamle Sokndalsvei, er vanskelig på grunn av store høydeforskjeller og en 45º adkomstsituasjon. I tillegg 

beslaglegges store deler av tilgrensede eiendommer til veiformål. En tilfredsstillende utbedring er kostbar og vil 

anses som lite hensiktsmessig dersom ny avlastningsvei over til Terland blir realisert, og krysset likevel blir stengt 

for kjørende.   

Det vurderes at en trafikkøkning som følge av utbyggingen, i liten grad vil påvirke dagens trafikksituasjon og 

trafikksikkerheten i Gamle Hestnesvei. En full utbedring av krysset Gamle Hestnesvei – Gamle Sokndalsvei er en 

løsning som økonomisk ikke er i forhold til planlagt utbygging av 4 nye boliger. Det virker økonomisk og praktisk 

lite hensiktsmessig å investere mye penger i en midlertidig kryssløsning, som likevel skal erstattes med en 

permanent og god avkjørelssituasjon.  

6.4 Miljø og helse 
Fortetting i eksisterende boligområder fører til mindre behov for nedbygging av landbruksjord, og mindre bruk av 

energi for oppvarming av bygninger. Planforslaget forventes ikke å føre til noe særskilt utslipp.  

 

6.4.1 Enøk og energiløsninger 
I henhold til byggteknisk forskrift skal nye boliger tilfredsstille minste krav til tetthet/isolering, samt hensyn til 

oppvarming. Forskriften definerer at min. 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen energiforsyning enn 

direktegivende elektrisitet, jf TEK10 § 14-7, pkt. 3. Planen legger ikke til rette for felles energiforsyningsløsning, til 

det er antallet boenheter for lavt.  

6.4.2 Forurensning (vann, luft, grunn m.m.) 
Regulert bebyggelse vurderes ikke å forårsake/bli berørt av noen form for forurensning. I byggeperioden vil slike 

forhold bli ivaretatt gjennom TEK10.  

6.5 ROS-analyse  

6.5.1 Fare for utglidning 
Topografien i planområdet er bratt stigende terreng i vestlig retning. Det er lite/ingen fjell i dagen, og bakken er 

dekt av tynt morenemateriale. Det er p.t. ikke kjennskap til at grunnen i området er ustabil. Det er i forbindelse 

med planforslaget utført en geoteknisk vurdering med utgangspunkt i planlagt bebyggelse i området mhp 

foreslåtte terrenginngrep og anbefalte fundamenteringsløsninger. Norconsult har utført geoteknisk vurdering, 

rapporten er vedlagt planforslaget i sin helhet.  
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Topografien i området er bratt terreng med varierende helning fra 17º til 24º, med lokale partier med noe brattere 

terreng. Det ble utført prøvegraving og uttatte prøver er analysert i laboratoriet. Prøvene viser et morenemateriale 

med sandig grus med et siltinnhold på ca. 10 % og telefarlighetsklasse 2,dvs. lite telefarlig. Det er ikke utført 

grunnboring, slik at det er ikke kjennskap til dybde til fjell. Det antas som mulighet at fjell påtreffes i den 

aktuelle/skisserte fundamenteringsdybden. Rapporten vurderer grunnforholdene i omsøkte område til å være fast 

morene med stor setningsmotstand og antatt (meget) høy styrke. Vegetasjonsdekke har en stabiliserende effekt 

og påvirker dagens situasjon. Veger og opparbeidet tomter tilfører ikke vann som påvirker forholdene i negativ 

retning. Eldre og tradisjonelt bygde murer og hus synes i god stand uten setnings-, tele, eller frostskader. Det er 

ikke observert forhold som gjør at det stilles usikkerhet til stabiliteten i terrenget eller fare for utglidning/skred slik 

terrenget fremstår i dag. God planlegging av fundamentering og arrondering legger til rette for god utnyttelse av 

området til boligbebyggelse. Rapporten skisserer 5 grunnleggende geotekniske forutsetninger ved utbygging av 

området.  

Pkt. 1: Berg kan påtreffes og påvirke byggefasen og valg av fundamenteringsløsning. 

Pkt. 2: Håndtering av overvann må planlegges godt. Anbefales ikke gjenbruk av utgravd morene. 

Pkt. 3: Anbefaler fundamentering av hele bygget på frostsikret rent mineralsk underlag, ev. liten 

løsmassemektighet over fjell, dette for å redusere størrelsen på mulige setninger.  

Pkt. 4: Forstøtningsmur ved veg, ved opppgradering, dimensjoneres etter gjeldende forskrifter, må ha 

frostsikker bakfyll og god drenering. Opplyses at tørrmur tåler mindre frostbevegelser bedre enn 

betongmur.  

Pkt. 5: Det er fult mulig med tilfylling mot bakside av nybygg, men det stiller krav til veggkonstruksjon og 

må sikre fundamenteringsløsninger som har horisontal stabilitet med minimal risiko for horisontal 

forskyvning.  

Rapporten konkluderer med at det ligger til rette for geoteknisk sett god og sikker boligbygging på gnr. 13 bnr. 

366 i Gamle Hestnesvei.  

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at geoteknisk rapport skal legges ved søknad om tillatelse til tiltak 

innenfor planområdet.   

6.5.2 Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger på stedet. Oversikt over Rogaland viser at forekomsten ikke er spesiell høy i 
Egersunds området, dvs. over 100 Bq/m³. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften 
TEK10.  

6.5.3  Trafikksikkerhet  
Gamle Hestnesvei har smalt gateløp med begrensede muligheter for breddeutvidelse. Det er p.t. ikke etablert 

fortau i gateløpet. Fartsgrensen er lav og gaten har skiltet forbud mot gjennomkjøring. De fleste 

grunneiendommer langs gaten har avkjørsel direkte ut i gateløpet. De fleste avkjørslene er lagt parallelt med 

gateløpet og grunnet bratt terreng er det få eiendommer som kan snu bil på egen grunn. Det utgjør en risiko ved 

rygging av biler ut i gateløpet. Sannsynligheten for at en ulykke vil skje vurderes som mindre sannsynlig og har 

en viss fare grunnet lavt hastighetsnivå.  

6.6 Sosial infrastruktur 

6.6.1 Skolekapasitet 
Området har god kapasitet på skole, se punkt 3.7.1. 
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6.6.2 Barnehagedekning 
Kommunen har p.t. begrenset kapasitet i barnehagene, se pkt. 3.7.2. 
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