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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 og Eger 

Bygg as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide 

detaljreguleringsplan for Sandbakkane, gnr. 13 bnr. 431 mfl. i Eigersund kommune. 

1.1.2 Bakgrunn for planarbeidet
For en tid tilbake kjøpte Statens vegvesen eiendommene 13/431 og 13/354, som en 

konsekvens av planene om en omkjøringsvei for riksveg 44. En mulig adkomsttunnel for 

riksvegen var da tenkt lagt over aktuelle eiendommer. Etter videre overveielser ble disse 
planene skrinlagt. 

I april 2008 kjøpte byggefirmaene Eger bygg as og Larsen & Bjørkeland as disse 

eiendommene fra Statens vegvesen, med et ønske om å utvikle eiendommene for 

sentrumsnære boliger. Dette utløste krav om reguleringsplan for de aktuelle eiendommene. I 
senere tid har byggefirmaene også kjøpt eiendommen 13/219.

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for sentrumsnære leiligheter med felles 

parkering og leke- og uteoppholdsareal. Utbyggingen i området forutsetter at eksisterende 
bygninger i planområdet fjernes. 

1.1.3 Plandokumentene
Plandokumentene inneholder følgende:

1. Plankart, datert 04.02.13

2. Reguleringsbestemmelser, datert 04.02.13
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 04.02.13

1.1.4 Eierforhold
Eiendommene 13/431, 13/354 og 13/219 eies av tiltakshaver. Eiendom 13/147 eies av 
annen grunneier. Denne eiendommen reguleres i henhold til kommuneplan til friområde. 

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
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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. 

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

Kommuneplanens bestemmelse og retningslinje til plan gir rammer for reguleringsplanen. 

Følgende forhold anses som særs relevante i denne plansammenheng; fortetting, leke- og 
uteoppholdsareal, parkeringskrav og universell utforming.

1.2.3 Reguleringsplan
Planområdet inngår ikke i eldre reguleringsplaner i området. 

I vest grenser planområdet til godkjent reguleringsplan av 2010, som regulerer to nye 
tomannsboliger på eiendom gnr. 13 bnr. 1531 og 233. 

2 PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte
Reguleringsplanprosessen ble startet snarlig etter eiendommene ble kjøpt opp av 

byggefirmaene våren 2008. Dette var før ny planlov trådte i kraft, slik at det ikke forelå 

noen krav til formelt oppstartsmøte. Det har imidlertid vært tett dialog med plankontoret i 
hele planprosessen. 

2.2 Kunngjøring
Reguleringsplanen ble varselet oppstart første gang i juni 2008, hvorav det ble mottatt 4 
merknader til varselet. Viktigste synspunkt var da frykt for ras.

Grunnet endring i plankonseptet og overgang til ny planlov ble planarbeidet kunngjort på 

nytt den 24.09.10 med frist for innspill innen 15.11.10. Til varselet er det mottatt 2 
merknader innen høringsfristen, samt en merknad etter fristens utløp. 

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

- Universell utforming, hensyn til livsløpsstandard.

- Innordne ny bebyggelse til områdets bygningsstruktur i form og målestokk.

- Minimaliserte terrenginngrep.

- Sikre område for lek.

- Trafikksikkerhet for myke trafikkanter, både til og fra området men også langsmed 

Sandbakkveien.  Utrede trafikale forhold.
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- Gjennomføre geologisk undersøkelse av fjellet i bakkant.

For nærmere redegjørelser av alle innkomne uttalelser, se vedlegg 7 til planforslaget.
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Avgrensning av planområdet
Planområdet er sentrumsnært og ligger i nedre del av Sandbakkveien. Planområdet omfatter 

eiendommene gnr. 13 bnr. 147, 219, 354 og 431, og utgjør et samlet areal på 3,067 
daa.

3.2 Arealbruk
Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse og friområde. Tett inntil 

Sandbakkveien ligger en tomannsbolig med tilhørende anlegg på baksiden av boligen. 

Lenger inne i planområdet ligger to eneboliger, som p.t. er ubebodde og som lenge har 
stått til forfall. 

Arealbruken rundt planområdet er variert boligbebyggelse, med hovedvekt av eneboliger 
langsmed gateløpet. Planområdet grenser i sørøst til et stort friluftsområde på Årstadfjellet. 

3.3 Stedets karakter
Bebyggelsen langsmed Sandbakkveien består i hovedsak av etablert eldre trehusbebyggelse 

med saltaksløsning. Husene ligger tett på gateløpet og i hovedsak med møneretning 
vinkelrett på veien. Friluftsområde i sørøst danner et grønt bakteppe til bebyggelsen. 

3.4 Landskap
Planområdet ligger i randsonen til et stort friluftsområde på Årstadfjellet, Fjellro (jf. temakart 
Rogaland), som er et nærturområde for byens innbyggere. Området har merkede stier og 
løyper, samt badeplasser i Vannbassengan.

Topografien i planområdet er flatt mot Sandbakkveien, men sterkt stigende mot sørøst. 

Ovenfor eksisterende bygninger består terrenget av steile fjellvegger med slakere partier med 
vegetasjon. 

Grunnforholdene i området består av morenemateriale og løsemasser, jf. temakart Rogaland. 
Vegetasjonen er eldre blandingsskog med høy bonitet, jf. temakart Rogaland. 

3.5 Solforhold
Planområdet er nordvest vendt og har gode solforhold spesielt på ettermiddag. 

3.6 Trafikkforhold
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Adkomst til planområdet er fra Sandbakkveien, som er en kommunal gate. Fartsgrensen på 

aktuelle strekning er 30 km/t. Sandbakkveien er hovedadkomsten til friluftsområde 
Vannbassengan (Fjellro). 

Langsmed Sandbakkveien er det etablert fortau fra Mosbekk plass og frem til og med 

eiendom gnr. 13 bnr. 219. Nærmeste bussholdeplass er på Mosbekk plass, om lag 160 
meter fra planområdet. 

3.7 Barns interesser
Nærmeste offentlige barnehage og skole er ca 700 meter (målt i luftlinje) fra 

planområdet. Nærmeste offentlige lekeplass ligger lenger oppe i Sandbakkveien. Øst for 
planområdet er store friluftsområder med opparbeidede turveier. 

3.8 Teknisk infrastruktur
Det finnes eksisterende vann- og avløpsledning i Sandbakkveien. Nye boliger kan kobles til 
eksisterende ledningsnett i området.

Eksisterende trafostasjon er etablert ca 100 meter fra planområdet. Strømforsyning til nye 

boliger behandles som egen sak så snart en forespørsel og detaljregulering foreligger fra 
utbygger. 

Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor avfallsekker settes ut til offentlig veg 
etter avtale med DIM på hentedagen. 

3.9 Forurensning, støv og støyforhold
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 

avbøtende tiltak til. Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i 
Sandbakkveien. 

3.10 Kulturminner
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i planområdet, jf. temakart Rogaland. 
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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)? JA Eks. bebyggelse er 
ikke sikret mot 
ras/utglidning

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 nær-
liggende 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:

-til skole/barnehage? NEI

-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI

-til forretning etc.? NEI

-til busstopp? NEI

Infrastruktur 

Brannberedskap
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-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI

-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 
trykk)?

NEI

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? JA Fra Sandbakkveien

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

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for 
usikker is?

NEI

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 
(stup etc.)

NEI

Omgivelser

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 366

1112 Boligbebyggelse – blokk 1114

1610 Lekeplass 211

2011 Kjøreveg 102

2012 Fortau 31

2019 Gangveg/gangareal 60

2080 Parkeringsplasser 629

3040 Grøntstruktur 1022

Sum planområdet 3067

Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)

140 a.1 sikringssoner – Frisikt 19

310 a.3 faresoner – Ras- og skredfare 2226

Sum planområdet 2245
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Konseptskisse

5.2 Planens løsninger

5.2.1 Plankonsept
Planområdet består før utbygging av 3 

boliger, hvorav 2 står til forfall. I tillegg til 

uthus og garasje for bolig på eiendom 

13/219. Eksisterende bygningsmasse i 

planområdet rives, og erstattes av 2 

tomannsboliger samt et leilighetsbygg med 12 
leiligheter. 

Utfordringen knyttet til fortetting i området er 

i hovedsak tilpassning av konsentrert 

bebyggelse i området dominert av tradisjonell 
eneboligbebyggelse. 

Plankonseptet er å plassere 2 nye tomannsboliger ut mot gateløpet, noe som styrker 

gateløpet i Sandbakkveien. Disse boligene 

vil ha tilnærmet samme volum som 

omkringliggende eneboliger. Leilighetsbygget plasseres lenger bak i området, hvor terrenget 

danner et bakteppe og tar opp høyden og volumet til den noe større bygningsmassen. 

Felles utearealer plasseres skjermet fra gateløpet mellom nye bygningsmasser. Planområdet 
betjenes fra en felles avkjørsel fra Sandbakkveien, med tilhørende felles parkeringsanlegg. 

5.2.2 Bygningsbeskrivelse
Planlagte tomannsboliger har to horisontaldelte leiligheter, med inngangsparti i sør. 

Leilighetene i 1. etasje betjenes fra bakkeplan, mens de i 2. etasje kan nåes via utvendig 

trappeløsning. Det legges ikke til rette for heis i tomannsboligene, slik at det kun er 

leilighetene 1. etasje som kan ha livsløpsstandard. Boligene har tilpasset volum og høyde i 

forhold til eksisterende boliger omkring. Boligene er tilpasset tradisjonelt byggestil i området 

med trepanel og saltak, men med moderne vindusfasader. Boligene trekkes litt lenger inn 

på tomta i forhold til eksisterende bolig, dette for å legge til rette for fortau på gateplan.  

Eksisterende eneboliger inne på tomta rives, og erstattes av et leilighetsprosjekt med totalt 

12 leiligheter. Planlagt blokkbebyggelse består av to separate bygningskropper, som bindes 

sammen med felles trapp- og heisløsning. Inngang til de enkelte leilighetene er i hovedsak 

fra baksiden av bygningene, med unntak av leilighetene i 1. etasje som har inngang fra 

bakkeplan. Bygningene er planlagt i 3 etasjer. Bygningen har saltak og trepanel. Takflatene 

brytes opp i mindre flater i ulike høyder, noe som tilpasser boligblokka til omkringliggende 
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eneboliger. Fasaden har utskutt og store vindusflater. Disse virkemidler gir fornemmelsen av 
et mindre bygningsvolum. 

5.2.3 Uteoppholdsareal
Hver leilighet disponerer privat uteareal på egne balkonger/terrasser. Leilighetene i BB har 

balkonger på fremsiden av bygningen. Balkongene er vendt mot nordvest og har varierende 
størrelse fra 7,2 til 25,5 kvm. 

Boenhet BB Etasjenr. UOA
(kvm)

Leilighet 1 1 13,5

Leilighet 2 1 13,5

Leilighet 3 2 7,3

Leilighet 4 2 7,3

Leilighet 5 2 7,3

Leilighet 6 2 13,5

For leilighetene i BK1 og BK2 har leilighetene i 1. etasje terrasse på bakkeplan mot 

sørvest. Leilighetene i 2. etasje har uteareal på balkong mot sørvest, samt mindre balkong 

ut mot Sandbakkveien. Leilighetene har privat uteareal på om lag 13 kvm i tilknytning til 
egen bolig. 

Boenhet BF1 Etasjenr. UOA
(kvm)

Leilighet 1 1 13

Leilighet 2 2 16

I tillegg disponerer alle leilighetene i planområdet felles leke- og uteoppholdsareal f_L/U på 

211 kvm. Bestemmelsene stiller krav til at min. 100 kvm av arealet skal opparbeides til 

felles lek, mens det øvrige areal utformes med vegetasjon og benker som innbyr til 
uteopphold. 

Det er foretatt en fremstilling av sol/skygge forholdene på uteoppholdsarealene. 

Soldiagrammet viser at planområdet er totalt skyggelagt kl. 10.00. Dette forklares ved at 

fjellet i sør-øst skyggelegger store deler av eiendommene langs nedre deler av 

Sandbakkveien på morgen/formiddag. Når klokken er 15.00 vil balkonger for 

blokkbebyggelsen få noe sol, mens uteterrassene til leilighetene i BF1 og BF2 har gode 

solforhold. Boligblokka vil ikke gi skygge for tomannsboligene i dette tidsrommet. Kl. 18.00 

har så å si alle balkongene i boligblokka veldig gode solforhold. Terrassene i BF1 har 

Boenhet BB Etasjenr.
UOA 
(kvm)

Leilighet 7 2 13,5

Leilighet 8 3 7,3

Leilighet 9  3 7,3

Leilighet 10 3 7,3

Leilighet 11 3 13,5

Leilighet 12 3 13,5

Boenhet BF2 Etasjenr.
UOA 
(kvm)

Leilighet 1 1 13

Leilighet 2 2 16
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også gode solforhold, mens BF2 minster noe sol på uteplassen grunnet skygge fra BF1. 

Felles leke- og uteoppholdsareal er skyggelagt kl. 10, men har veldig gode solforhold kl. 
15 og kl. 18. Se vedlegg 3 Soldiagram.

5.2.4 Barn og unge
Det er avsatt areal for felles leke- og uteoppholdsareal sentralt i planområdet, mot eiendom 

13/283, mellom BK1/BK2 og BB. Lekearealet utgjør min. 100 kvm, og er felles for alle 

leilighetene i planområdet. Øvrig areal som utgjør ca 111 kvm, skal utformes til felles 

uteoppholdsareal og kan også benyttes av barn og unge. Lekeplassen skal så langt dette 
er mulig utformes etter prinsippene om universell utforming og være inngjerdet. 

Lekeområdet har en skjermet plassering i forhold til støy, støv og forurensning fra 
Sandbakkveien, ved at det er plassert bakenfor planlagte boliger mot veien. 

5.2.5 Universell utforming
Reguleringsbestemmelsene stiller ikke særskilte krav til universell utforming for området. 

Planforslaget tar likevel hensyn til følgende elementer:

- Trinnløs adkomst fra bil til bolig med heis for alle leilighetene i BB. Leilighetene i 

1. et i BF har trinnløs adkomst, mens leilighetene i 2. et har adkomst via utvendig 

trapp. 

- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10
- Lavest mulig stigningsforhold på fellesareal/lekeplass.

5.2.6 Avkjørsel
Nye boliger i planområdet har felles avkjørsel fra Sandbakkveien. Adkomsten er plassert 

lengst mulig mot øst, og ligger som buffer mot naboeiendommen. Avkjørselen er 

dimensjonert i henhold til vegnormal og krav til frisikt. Avkjørselen til planområdet er 

plassert slik at krav til frisikt er overholdt. Frisiktlinjene er på 3 x 30 meter, som er i 
henhold til vegvesenets håndbok 017. 

5.2.7 Parkering
Det etableres felles parkeringsløsning for nye boliger i planområdet. Dette er i form av 

parkeringsanlegg i 2 plan under og over bakken. Dette gir en rampeløsning med en 

kjørebane til nedre nivå og en til øvre nivå. Parkeringsdekket er tilstrekkelig dimensjonert for 

stor bil. Øvre nivå ligger en halv etasje over bakkeplan. Denne løsningen gir 1 garasjeplass 

pr. leilighet, samt 6 felles gjesteparkeringsplasser uten overbygg på øvre plan. Dette gir en 
parkeringsdekning på 1,38 pr. boenhet.

5.2.7 Gangareal 
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Planforslaget viser felles gangsone fra fortau og inn til hovedinngang for blokkleilighetene. 

Gangsonen GP er felles for alle boligene i planområdet. Gangarealet er universelt utformet. 
Gangarealet har bredde 2,5 meter. 

5.2.9 Fortau
Planforslaget viser fortau/gangsone langsmed Sandbakkveien. Gangsonen vest for avkjørselen 

er opparbeidet som smalt fortau i dag. Eksisterende bolig ligger tett på gateløpet slik at 

fortauet har en bredde på – meter. Ny bolig trekkes litt lenger inn fra gateløpet slik at det 

kan etableres fortau med bredde på – meter. Området øst for avkjørselen er ikke 

opparbeidet som fortau i dag. Planforlaget legger til rette for at det kan anlegges fortau på 
aktuelle strekning i fremtiden. 

5.2.10 Grøntstruktur
Friområdet i sør er en del av et større friluftsområde Fjellro og Vannbassengan. Området 
som inngår i planen består av bratt terreng med stedvis mye vegetasjon. 

Det er ikke tillatt med inngrep i området som kan forringe områdets kvaliteter, med unntak 
av eventuelle rassikringstiltak. Området er åpent for allmennheten.  

5.2.11 Tilknytning til teknisk infrastruktur

Renovasjon
Alle nye leiligheter i planområdet har felles renovasjonsløsning, som er plassert øst for 

adkomstrampe. Det kan settes opp enkelt leskur over avfallsdunkene. Området er i plan 

med Sandbakkveien og er lett tilgjengelig for renovasjonsselskapet. Det areal som ikke 

brukes til renovasjon skal opparbeides og skjøttes som grøntområde. 

Vann- og avløp
Påkobling til offentlig vann- og avløpsnett i Sandbakkveien behandles som egen sak i 
forbindelse med byggesaken. 

Strøm
Strømforsyning til den enkelte bolig behandles som egen sak i forbindelse med byggesaken.

5.2.12 Rasfare
I forbindelse med salg av eiendommene i 2008 ble det utført en rasfarevurdering for 
aktuelle tomter, datert 24.10.07. Denne vurderingen tar kun for seg forholdene på 
eiendommene 13/354 og 13/431. siden planområdet omfatter et større areal, ble det 
foretatt en ny rasfarevurdering i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det er vurdert risiko 
for ras og steinsprang, samt vurdering av stabiliteten til fjellskråningen med hensyn til 
sprengningsarbeidet som skal utføres på tomten. Det er Multiconsult som har utført begge 
rasfarevurderingene fra 2007 og 2012. Rasfarevurderingen datert 01.10.12 er vedlagt 
planforslaget, se vedlegg 5.
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Rasutsatte områder er vist i plankartet som faresone for ras/steinsprang.  Faresonen 
omfatter potensielle utløpsområder for naturlige steinsprang/ras. Områdene er satt med 
utgangspunkt i kartskisse vedlagt rasfarevurderingsrapporten av 01.10.12. Forhold knyttet til 
fare for ras er sikret i bestemmelsens § 7.2 ”Rasfaresonen omfatter potensielle 
utløpsområder for naturlige steinsprang/ras, ikke sprengningsarbeider” og § 8.2 ”Før 
boligene kan tas i bruk skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er fare for ras, 
utglidning, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant av planlagt bebyggelse i BB. 
Rassikringstiltak skal være gjennomført jf Rasfarevurdering av 01.10.12, og kontrollert av 
fagkyndig.”

Områdene vest for Sandbakkveien 17 er det registrert tidligere utført sikringsarbeid. I 
utgangspunktet vurderes det som mindre sannsynlig at rystelser i forbindelse med 
utsprengning av byggegrop for boligblokk kan forårsake steinsprang/ras på den aktuelle 
avstanden. For å sikre naboer i vest mot fare for ras/steinsprang, er forholdet sikret i 
bestemmelsens § 8.2 annet ledd ”Under oppstartsbefaring med ingeniørgeolog og 
entreprenør skal det utføres befaring i fjellet ovenfor tilgrensende boliger. Ev. ustabile 
steinblokker som kan påvirkes av sprengningsarbeidet skal sikres.”

5.3 Rekkefølgekrav
Bestemmelsens § 8 omfatter rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til følgende 

forhold: dokumentering/sikring av radon, at rassikringstiltak er gjennomført og kontrollert av 

fagkyndig, opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg, og opparbeidelse av felles leke- og 
uteoppholdsareal. 

6 VIRKNINGER AV PLANEN

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplanen
Reguleringsplanforlaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. Aktuelle tema er 

krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. De to sistnevnte forhold er 
omtalt i henholdsvis pkt. 6.1.3 og 6.1.4. 

Uteoppholdsareal
Planforslaget viser ulik type bebyggelse, to tomannsboliger og en blokkbebyggelse med 12 
boenheter. Totalt planlegges det 16 boenheter i planområdet. 

Kommuneplanens bestemmelser stiller krav til at det skal avsettes min. 25 kvm 

uteoppholdsarealer pr. leilighet i sentrum av Egersund. Her skal inntil 10 kvm være på 
privat terrasse/balkong, resten skal være fellesarealer. 

Boenhetene i BF1, BF2 og BB disponerer private uteoppholdsarealer i form av balkonger 

eller terrasser med varierende størrelse. Balkongene og terrassene er utformet og plassert 
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slik at de gir et best mulig bomiljø. Balkongene for BB er vendt mot vest og nord, og har 

direkte sollys på ettermiddagen. Leilighetene i BF1 og BF2 disponerer egne 

terrasser/balkonger som er sørvendt med gode solforhold. Se vedlegg 3 Soldiagram. 
Planlagte leiligheter har uteareal fra 7,3 til 16 kvm i tilknytning til egen bolig. I tillegg 

disponerer leilighetene felles lekeareal på 211 kvm. Kravet til minste uteoppholdsareal er 

ivaretatt for leilighetene i tomannsboligene og halvparten av leilighetene i boligblokka, dvs 

leilighet 1, 2, 6, 7, 11 og 12. For de øvrige 6 leiligheter mangler 4,5 kvm fra oppfylt 
krav til uteoppholdsareal. 

For de leilighetene som ikke oppfyller kravet til uteareal, så vurderes kvalitetene i området 

som så gode, at de veier opp mot dette. Fellesarealet er solrikt, spesielt på ettermiddag. 

Det har en skjermet beliggenhet og omfatter et forholdsvis stort areal. Leilighetene blir 
sentrumsnære, og har nærhet til et veldig attraktivt turområde i Vannbassengan.  

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442
Temaet støy er i denne sammenheng vegtrafikkstøy fra Sandbakkveien. Det er ikke utført 
støyvurdering for aktuelle strekning. 

Planlagt bebyggelse BB er plassert i bakre deler av planområdet, slik at avstanden til 

Sandbakkveien blir størst mulig. For de boenhetene som ligger mest eksponert fra veien, er 
soverom plassert i bakkant mot skogen. 

Planlagt bebyggelse i BF1 og BF2 er plassert nært inntil Sandbakkveien, lik eksisterende 

bygningsmasse. Ny bygning støyskjermes i henhold til krav gitt i TEK10. Uteoppholdsarealer 
for boenhetene i BK er plassert på baksiden av bygningsmassen for Sandbakkveien. 

Utbyggingen i området kan ikke synes å bli berørt av trafikkstøy eller andre vesentlige 
miljøproblemer. 

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08
Innenfor planområdet er det avsatt felles leke- og uteoppholdsareal for boligene i BB, BF1 

og BF2, med et regulert areal på 211 kvm. Fellesarealet har gode solforhold, skjermet og 

sentral beliggenhet i planområdet. 

Planområdet ligger også i umiddelbar nærhet til et stort og populært friluftsområde, som 
også kan benyttes til fri lek og andre friluftsaktiviteter. 

6.1.4 Universell utforming T-5/99B
Universell utforming er ivaretatt i planforslaget ved at det er lagt opp til trinnløs adkomst fra 

bil til bolig for alle leilighetene i BB. Dette via felles heis. Leilighetene i tomannsboligene 

BF1 og BF2 har trinnløs adkomst i 1. etasje, mens leilighetene i 2. etasje har adkomst via 

utvendig trapp. Tilgjengelighet i bolig er i tråd med krav gitt i TEK10. Leilighetene i BB 
kan tilrettelegges for livsløpsstandard.
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Felles uteoppholdsareal er tilnærmet flatt og har stigningsforhold innenfor kravet på 1:20. 

Det er i planen avsatt to parkeringsplasser til bevegelseshemmede i felles parkeringsanlegg. 

Plassene er ute på øvre parkeringsdekke. Adkomst fra HC-parkering til heis er via 
parkeringsgarasje på samme plan som parkeringen. 

6.2 ROS-analyse
I det følgende beskrives avbøtende tiltak og løsninger for de ulike forhold, samt endringer 
som følge av planen for de ulike forholdene. 

6.2.1 Geologisk undersøkelse
I bakkant av planområdet er det svært bratt terreng, hvor det kan være fare for ras, 

utglidning eller steinsprang. Dette kan gi skade på bygningsmasse og personskade ved 

ferdsel. Eksisterende bebyggelse i planområdet er ikke sikret mot ras/utglidning fra fjellet i 

bakkant. 

Det er utført to geologiske vurderinger for området, fra 2008 og 2012. Siden rapporten fra 
2008 ikke omhandler hele planområdet, ble det i 2012 utført en ny rasvurdering. 

Rapporten av 2012 viser til flere ustabile partier bak eksisterende bolighus. De ustabile 
partiene ligger i hovedsak høyere opp i terrenget enn mønehøyden på eksisterende bolighus. 
Det vurderes at enkelte steinblokker i fjellskråningen ovenfor aktuelle byggetomt er ustabile 
og at disse må sikres. Aktuelle tilfeller og avbøtende tiltak er skissert i rapporten. I tillegg 
er det vist til forhold det må tas hensyn til i forbindelse med sprengning av byggegrop, og 
at stabiliteten i fjellveggen må vurderes på ny etter at utsprengingen er utført. Avbøtende 
tiltak som er skissert er boltesikring og steinsprangnett i skjæringsveggene. 

Fare for ras er sikret i bestemmelsens § 7.2 og § 8.2. Rasutsatte områder er vist i 
plankartet med hensynssone rasfare H310, med tilhørende bestemmelser som tillater ev. 
tiltak for sikringsarbeider. 

6.2.2 Radon
Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010. 
De målingene som er foretatt i Egersund er generelt lave og radon anses således ikke å 
være et stort problem.

6.2.3 Adkomst for brannbil
Området har bare en mulig adkomst for brannbil fra Sandbakkveien. Dette anses å være 

en ganske vanlig situasjon i norske boligområder. 

6.3 Landskap
Planområdet befinner seg i et område hvor terrengets skala tåler bebyggelse av større 

skala. Ved å plassere bygningsmassen BB inntil bakenforliggende terreng, vil den ikke 
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fremstå som dominerende i landskapet. Terrenginngrepene begrenser seg til å gjelde 
byggegrop for BB, da areal i fremkant av BB mot Sandbakkveien er nokså flatt. 

6.4 Byform og estetikk
Planlagt bebyggelse i planområdet er tilpasset eksisterende bebyggelses struktur, volum og 

tradisjonelle uttrykk. Ved å bryte opp takflaten på boligblokken BB i mindre flater og i ulike 

høyder, gjenspeiles eneboligstrukturen i området samt at det gjør bygningsmassen mindre 

dominerende i bygningsmiljøet. Ny bebyggelse i BF1 og BF2 har samme plassering tett på 

gateløpet, noe som virker forsterkende på gateløpet og er karakteristisk for øvrig bebyggelse 

langsmed Sandbakkveien. Tomannsboligene har tilnærmet samme volum og høyde som 
bebyggelsen omkring. 

Ny bebyggelse i BB og BK harmonerer med omkringliggende eksisterende bebyggelse i 

området i volum, høyde og uttrykk. Se vedlegg 1 Fotoillustrasjoner og vedlegg 4 
Terrengsnitt.

6.5 Forholdet til naturmangfold 
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet står i 

forhold til inngrepets karakter. Det er i henhold til artsdatabanken og naturbasen ikke 

registrert noen truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Store deler av planområdet 

er menneskelig påvirket, og gir derfor ingen vesentlig konsekvens på naturmangfoldet i 
området. 

Planlagte bygningsmasses inngrep i terreng og natur er svært små, sett i forhold til å 
kunne bidra til en økt samlet belastning på naturmangfoldet i området.

6.6 Trafikkforhold

6.6.1 Trafikksikkerhet
Det er etablert smalt fortau i nedre del av Sandbakkveien, fra gnr. 13 bnr. 219 til 

Mosbekk plass. Anleggelse av fortau langs hele Sandbakkveien er vanskelig å gjennomføre, 

da eksisterende bebyggelse ligger tett inntil veikanten. Planforslaget legger imidlertid til rette 
for opparbeidelse av smalt fortau langsmed Sandbakkveien innenfor plangrensen. 

Utbyggingen i planområdet med 16 nye boenheter vil generere mer trafikk i Sandbakkveien, 

men trafikkøkningen vil ikke gi negative virkninger på trafikksikkerheten for gående i nedre 

del av Sandbakkveien. Trafikksikringstiltak for hele Sandbakkveien bør utføres under ett, hvor 
en kan se på mulighetene for anleggelse av miljøgate eller lignende.

6.6.2 Parkering
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Parkering for alle nye boliger i planområdet er løst i felles parkeringsanlegg i 

blokkbebyggelsens U. etasje og 1. etasje. Dette gir en felles avkjørsel til området, samt at 
det frigis mer areal til uteopphold. 

6.7 Miljø og helse
Planforslaget er fortetting i eksisterende boligmiljø og forventes ikke å føre til noe særskilt 
utslipp. 

6.7.1 Støv
Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Sandbakkveien. Uteoppholdsareal for 

nye boliger i planområdet er i hovedsak plassert i lengst mulig avstand fra gateløpet. 

Bygningsmassen BK skjermer både privat og felles uteoppholdsareal for støv fra 
Sandbakkveien. 

6.7.2 Forurensning (vann, luft, grunn m.m.)
Ny bebyggelse vurderes ikke å forårsake/bli berørt av noen form for forurensning. I 
byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom TEK10. 

6.8 Kulturminner og kulturmiljø
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, og planforslaget vil ikke ha 
negative konsekvenser for aktuelle forhold. 

Egersund, 04.02.13 – sist rev. 18.02.14
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