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FORORD 
Skaret er en del av Egersund sentrum. Det er intensjonen at det skal tilrettelegges for boliger 
med urbant utrykk som er tilpasset landskapet og eksisterende bebyggelse. I tillegg reguleres 
omkringliggende, eksisterende boliger og næring (treningssenter).  
Eksisterende veg er foreslått utbedret med bedre stigningsforhold og dimensjonering for 
renovasjonsbil. Det er foreslått fortau langs veg for å sikre myke trafikanter trygg ferdsel. 
Planarbeidet tar utgangspunkt i kommuneplan for Eigersund kommune, hvor området er 
disponert til fremtidig bolig. 
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1 Sammendrag 
Planforslaget som fremmes er i tråd med overordnet plan og intensjonen i denne om å 
tilrettelegge for flere boliger i sentrumsområdet. 
Planforslaget legger til rette for to leilighetsbygg med tilhørende lekeområder, grøntarealer og 
utbedring av eksisterende veg. Det er lagt vekt på å utforme planen i tråd med intensjonen om 
universell utforming, og ivareta hensynet til det naturlige og eksisterende bebygde landskapet. 
I tillegg er omkringliggende, eksisterende bebyggelse – bolig og næring – del av 
reguleringsplanforslaget. 
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2 Bakgrunn 

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

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

Gnr/bnr Hjemmelshaver Merknad 

47/47  Bolig 

47/51 Skaret Eiendom AS Ubebygd 

47/61  Næring (treningssenter) 

47/69  Jærveien 4, Bolig 

47/71  Jærveien 6, bolig 

47/72  Bolig 

47/73 Skaret Eiendom AS Skaret 1, Bolig 

47/113  Bolig 

47/122 Reidun Erga Skaret 8, Bolig 

47/134 Skaret Eiendom AS Ubebygd 

47/135 Skaret Eiendom AS Ubebygd 

47/206 Skaret Eiendom AS Skaret 6, bolig 

47/413 Skaret Eiendom AS Bolig  

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

47/501  Skaret 10, bolig 

47/507 Skaret Eiendom AS Ubebygd 

47/576 Skaret Eiendom AS bolig 

47/857 Cato Sivertsen Jærveien 11 

47/809 Rogaland fylkeskommune Fylkesvei 44 

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

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

3.1 Varsel om oppstart 
13.9.2011 Oppstartsmøte med kommunen. 

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

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

3.2 Forventet fremdrift 
Tema Antatt tid 

Innlevering av detaljreguleringsforslag og 
ROS 

Tredje kvartal 2013 

Førstegangsbehandling av planforslag Tredje/fjerde kvartal 2013 

Offentlig ettersyn Fjerde kvartal 2013/første kvartal 2014 

Annengangsbehandling og vedtak Tredje kvartal 2014 

Tabell 3-1 Antatt fremdriftsplan 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

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

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

• Fylkesdelplan for universell utforming 

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

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

4.2 Gjeldene planer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figur 5-2 Varslet planområde (Plank arkitekter AS) 

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

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

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

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

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

5.3.1 Struktur og estetikk 

 
Figur 5-4 Utsikt fra planområdet mot sørvest 

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

 

  

5.4 Landskap 

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

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

 
Figur 5-5 Vindrose (Norsk Vind Energi AS) 

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

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

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

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

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

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

5.7 Trafikkforhold 

5.7.1 Kjøreadkomst 

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

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

 
Figur 5-9 Vegsystemet (Statens kartverk) 

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

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

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

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

 

Frekvens 

 

Områder som nås med ruten 

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

Egersund-Rundevoll 

2 1 gang i timen ukedager, 4 
avganger lørdag 

Egersund-Lagård-Grøne Bråden 

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

Egersund-Eigerøy 

85   

87 2 avganger ukedager, 
formiddag og ettermiddag 

Egersund-Hellvik-Sannarnes 

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

Egersund-Hauge-Flekkefjord 

E90 7 avganger ukedager, 1 avgang 
lørdag 

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

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

Egersund-Tengesdal-Bjerkreim-Vikeså-
Ålgård-Sandnes 

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

Egersund-Bjerkreim-Vikeså 

96 Skolerute 1 avgang 
ettermiddag 

Egersund-Helleland-Egelandsdal-Tonstad 

98 3 avganger ukedager Egersund-Slettebø-Helleland-Moi 

Figur 5-10 Bussruter 

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

5.9 Sosial infrastruktur 

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

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

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

5.11 Teknisk infrastruktur 

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

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

5.12 Grunnforhold 

5.12.1 Stabilitetsforhold 
Området synes å ha gode stabilitetsforhold. 

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Reguleringsformål og arealregnskap 
 
Formål 
 

 
Areal (m2) 

 
Kommentar 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.10 Trafikkløsning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.13 Universell utforming 

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

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

6.14 Uteoppholdsareal 

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

Felles uteoppholdsareal per boenhet 15m2 

Privat uteoppholdsareal per boenhet 11m2 

Totalt 26m2 

Tabell 6-1 Totalt uteoppholdsareal per boenhet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2 Landskap 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lekeplass 358 15 

Privat uteopphold 264 11 

Grøntområder innen planforslaget 502 21 

Totalt uteopphold og grønt 1124 47 

Tabell 7-1 Totalt uteopphold og grøntareal 

7.8 Trafikkforhold 

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

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

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

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

7.10 Sosial infrastruktur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

flere ganger. 

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

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

miljømessig skade av ubetydelig størrelse. Systembrudd er 
uvesentlig. 

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

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

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

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

Tabell 7-3 Klassifisering av konsekvens 

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

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

5. Meget sannsynlig 6 7 8 9 10 

4. Sannsynlig 5 6 7 8 9 

3. Mindre sannsynlig 4 5 6 7 8 

2. Lite sannsynlig 3 4 5 6 7 

1. Usannsynlig 2 3 4 5 6 

GRØNN Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 

GUL Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes 

RØD Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

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

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

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

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

7.13.5 Oppsummering av ROS-analyse 

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

7.14 Teknisk infrastruktur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Forslagsstillers kommentar 

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

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

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

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