
 

Side 1 av 27 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivelse for PLAN (planID) 
Detaljregulering for HEGGDALSVEIEN 4, GNR. 13 BNR. 327 MFL.  

Eigersund kommune 
 
 
 
 
 
 



 

Side 2 av 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 19.06.14 Reguleringsplanforslag RKT SAE 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll 



 

Side 3 av 27 

 

1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eiendom 13/327 med konsentrert 
småhusbebyggelse. Eiendommen ligger i nedre del av Heggdalsveien, og er i dag bebygd med en tomannsbolig 
og tilhørende garasje/uthus. Boligen er i dårlig forfatning og er p.t. ikke bebodd. Eiendommen har en svært 
sentrumsnær beliggenhet, men med en lav tomteutnyttelse.  

1.2 Forslagsstiller 
Forslagsstiller for planarbeidet er Hellvik Hus Hellvik AS, som er eier av eiendom 13/327. Planarbeidet utføres av 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter.  

1.3 Eierforhold 
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer:  
Gnr./Bnr. Navn 
13/327 Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS 
13/170 Fotland, Reidar 

13/210 
Gajhede, Grete Ormseth 
Gajhede, Tony 

13/139 Hetland, Birger 
13/710 Lædre, Edvard 
Tabellen viser hjemmelshavere pr. 07.05.12. 

1.4 Tidligere vedtak 
Forespørsel om reguleringsendring for Heggdalsveien 4, gnr. 13 bnr. 327 ble behandlet i Miljøutvalget den 
31.05.07 i saknr. 106/07. Miljøutvalget vedtok at arbeid med reguleringsplan for Heggdalsveien 4, gnr. 13 bnr. 
327 settes i gang på følgende vilkår: 

1. Området kan reguleres til tett småhusbebyggelse som skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området 
og der hensynet til estetikk, landskapstilpasning skal vektlegges.  

2. Kravene fra Statens vegvesen må oppfylles for å unngå innsigelse*. 
3. Prinsippene om universell utforming legges til grunn. 
4. Planen må om mulig samordnes med annet reguleringsarbeid i området.  

* Vegvesenet stiller krav til utforming og dimensjonering av Heggdalsveien, samt etablering av fortau langs 
gateløpet. 

1.5 Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget medfører en endring av gjeldende reguleringsplan, hvor endringen består i en fortetting av 
eksisterende eneboligtomt. Planstatus for reguleringsområdet er i kommuneplanen byggeområde for boliger. 
Planforslaget samsvarer med overordnet plan, og omfattes ikke av forskriftens §§ 2 og 3.  

Tiltaket vurderes ikke å komme i konflikt med omfangskriteriene i forskriftens § 4, og utløser dermed ikke krav om 
konsekvensutredning i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.   
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Figur 1: Kommuneplan – Sentrumsdel 2011-2022. Planområdet er innenfor merket område. 
Området er avsatt til boligbebyggelse, nåværende.  
Kilde: Eigersund kommune 

2 Planstatus og rammebetingelser  

2.1 Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Egersund 2011-2022 sentrumsdel avsatt til boliger – nåværende.  

 

 

 

2.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Detaljreguleringen er en endring av gjeldende reguleringsplaner fra 1984 og 1975.  

Omsøkt område er i reguleringsplan, Rv. 44 Hestva bru – Eiger Motell, datert 22.12.75 vist som trafikkområde. 
Denne planen ble imidlertid aldri stadfestet av departementet. Reguleringsplanen viser en mulig trasé for 
omlegging av fylkesveg 44.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Reguleringsplan 
Rv. 44 Hestva bru – Eiger Motell. Datert: 22.12.1975. Ikke 
rettskraftig plan. Planområdet er innenfor merket område. 
Heggdalsveien 4 er avsatt til boliger.  
Kilde: Eigersund kommune 
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Figur 4: Gjeldende reguleringsplan 
Stølsbakken m.m. - Årstaddalen. Stadfestet i 1988. 
Planområde er innenfor avmerket område.  
Kilde: Eigersund kommune 

Både reguleringsplanen Årstadtjødne – Vannbassengane m.m, datert 30.01.84 og gjeldende kommuneplan viser 
ny trasé for fylkesvegen som tunnel gjennom Årstadfjellet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

2.3 Tilgrensende planer 
Planområdet grenser i sør til i gjeldene reguleringsplan Stølsbakken m.m. – Årstaddalen, datert 22.02.1988. 
Planforslaget inngår ikke i denne planen.  

 

Figur 3: Gjeldende reguleringsplan 
Årstadtjødne – Vannbassengane m.m. Stadfestet i 1984. 
Planområdet er innenfor avmerket område. 
Kilde: Eigersund kommune 
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Figur 5: Plangrense 
Illustrasjon: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

3 Beskrivelse av planområdet – eksisterende situasjon 

3.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i gangavstand til sentrum av Egersund by. Omsøkte område ligger i nedre del av 
Heggdalsveien.  

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 13, bnr. 
327, 170, 210, 139, 710, 2412, 2088 og 38.  

Planområdet er avgrenset av omsluttende 
fylkesveier i sør og vest. I øst avgrenses 
planområdet i eiendomsgrensene til 13/349 og i 
nord i eiendomsgrensene til 13/181, 13/182, 
13/183 og 13/189. Planområdet er på totalt 3,75 
daa.  

Planens begrensning er vist i illustrasjon til høyre.  

3.2 Arealbruk 
Arealbruken innenfor planområdet omfatter 
eksisterende boligbebyggelse bestående av 5 hus. 
Sør, vest og nord for planområdet er det 
boligbebyggelse med innslag av 
næringsbebyggelse. I øst er rekkehusbebyggelse 
med 6 boenheter. Årstadfjellet ligger som en vegg 
i bakkant.  

3.3 Stedets karakter 
Planområdet består av bebygde boligtomter i sentrum av Egersund. Bebyggelsesstrukturen langs Sokndalsveien 
fra Heggdalsveien og nordover, fremstår som ensartet hvor boligene ligger med fasadelivet i grensen mot 
gateløpet, og med gårdsrom og hager i bakkant. Dette bidrar til en oppstramming og urbanisering av gaterommet. 
Bebyggelsen henvender seg mot gata.  

 
Figur 6: Krysset mellom Sokndalsveien og 
Heggdalsveien 
sett mot nord 
Kilde: ©2013 Google - Street view  

Figur 7: Heggdalveien 4 
sett fra fylkesvei 44, Sokndalsveien 
Kilde: ©2013 Google - Street view  
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Boligbebyggelsen i og rundt området er i hovedsak trehusbebyggelse med saltaksløsning. Eksisterende boliger 
har grunnflate på om lag 80-100 kvm. Bygningene har i hovedsak møneretning vinkelrett på veglinja, men enkelte 
bryter dette mønsteret og har møne parallelt med gaten.  

3.4 Landskap 
Tomtene langs Sokndalsveien er svakt stigende mot øst. Omsøkte tomt 13/327 har et jevnt fall mot vest og sør. 
Rekkehus i øst er lagt i terreng. Bak disse rekkehusene er terrenget sterkt stigende.  

Omsøkte eiendom er sørvest vendt og har gode solforhold.  

3.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er p.t. ikke påvist funn av automatisk freda kulturminner innenfor området, jf. temakart-rogaland og 
askeladden.  

3.6 Trafikkforhold 
Adkomst til planområdet er fra Heggdalsveien, som er en fylkesvei. Fartsgrensen på aktuelle strekning er 50 km/t.  

Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikktall for fylkesveiene som ligger i tilknytning til 
området. Tallene i NVDB gjelder for 2012. Trafikkbelastningen i fv. 44 er stor, med en ÅDT på ca 8300, mens den 
i fv. 56 er noe lavere med ÅDT på ca 1190.  

Det er ikke kjennskap til at det er skjedd noen alvorlige ulykker i Heggdalsveien siste tiden. Det er imidlertid 
registrert uhell mellom bil og fotgjenger i flere gangfelt i Sokndalsveien. Krysset mellom Heggdalsveien og 
Sokndalsveien er uoversiktlig, da boligen på eiendom 13/170 begrenser frisikten mot nord.  

Sokndalsveien er på aktuelle strekning opparbeidet som miljøgate med separat gang- og sykkelvei på vestsiden 
av vegen. Krysningspunkter for myke trafikkanter er merket som gangfelt, hvor noen er opphøyde. Gateløpet har 
fartsreduserende tiltak som ”fartshumper” og ”sukkerbiter”.  Heggdalsveien er ikke tilrettelagt for myke trafikanter. 

Nærmeste busstoppested for buss er i Sokndalsveien ca. 80-100 meter sør for planområdet (gangavstand). Det 
er etablert fortau fra krysset med Heggdalsveien til holdeplassen.  

3.7 Barns interesser 
Nærmeste offentlige lekeplass ligger i Johan Wetterupsgate, som er gangavstand fra planområdet. Lekeplassen 
er utstyrt med huskestativ, sandkasse og vipper. I tillegg er det etablert ballbinge på plassen. Innenfor 
planområdet er det ikke etablert lekeplass.  

3.8 Sosial infrastruktur 
Nærmeste skole og barnehage ligger på Husabø ca. 400 meter fra planområdet. Det er ikke kjennskap til skole- 
og barnehagekapasiteten i området.  

3.9 Universell tilgjengelighet 
Fylkesvei 44 er i aktuelle område etablert som miljøgate med gang- og sykkelvei adskilt fra kjørebanen med 
rabatt. I kryss og fotgjengeroverganger er kantsteinen nedsenket. Det er ikke etablert fortau langs Heggdalsveien, 
samt at stigningsforhold på veien er ikke i henhold til krav for tilgjengelighet for rullestol. Omsøkte tomt med 
tilhørende bolig er p.t. ikke universelt utformet.  
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3.10 Teknisk infrastruktur 
Renovasjonsløsning for boligene er henteordning hvor hver bolig setter ut avfallssekker til offentlig vei, etter 
avtale med DIM, på hentedagen.  

Det finnes offentlig vann og avløpsnett i fv. 44. Omsøkte eiendom er tilknyttet ledningsnettet via eksisterende 
ledning mellom eiendom 13/170 og 13/210 med selvfall.   

Eksisterende trafo ligger 60 meter nord for omsøkte tomt.  

Overflatevann i planområdet har drenering til eksiterende ledningsnett og naturterreng.  

4  Planprosess 

4.1 Forhåndsvarsling og medvirkning 
Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, naboer, grunneiere i brev av 14.05.12, samt annonsert i 
Dalane Tidende. Frist for å komme med uttalelser til planarbeidet var satt til 15.06.12.  

Det ble den 18.06.12 varslet om utvidelse av planområdet, etter innspill fra Eigersund kommune etter første 
varsling. Hensikten med utvidelsen var etter ønske om å tilrettelegge for gangveg mellom fv. 56 og Fjellveien, 
over eiendom 13/189.  

4.2 Avklaring med offentlige myndigheter 
Det er opprettet dialog med Statens vegvesen i planprosessen. Dette med bakgrunn i vegvesenets 
rekkefølgekrav til opparbeidelse av krysset Heggdalsveien – Sokndalsveien før nye boliger kan tas i bruk. Både 
forslagsstiller, kommunen og vegvesenet har deltatt på felles befaring/møte. Kommunen og vegvesenet har i 
tillegg hatt brevkorrespondanse i saken.  

4.3 Innspill til planen 
I tabellen nedenfor oppsummeres mottatte innspill til varsel om planoppstart. Det ble totalt mottatt 7 innspill. 

Person/etat Dato Innspill Kommentar 

Eigersund kommune, 
Felles brukerutvalg 

06.06.12 Felles brukerutvalg legger til 
grunn at lov og forskrift, samt 
TEK10 følges i forhold til 
universell utforming.  

Tas til etterretning. Forholdet er i 
varetatt i planen. 

Statens vegvesen, 
Region vest 

14.06.12 Viser til gjeldende 
reguleringsplan som viser 
ombygging/flytting av krysset fv. 
44/fv. 56. Dagens kryss har 
dårlig sikt, grunnet bolighus på 
eiendom 13/170. For å kunne 
akseptere ytterligere 
trafikkbelastning i dette krysset, 
må dagens kryss legges om iht. 
gjeldende plan. Krav i nye 

Eksisterende tomannsbolig på 
eiendom 13/327 rives og erstattes 
av rekkehus med 5 enheter. Dette 
gir en økning på 3 enheter i 
området. Dagens kryss mellom 
Heggdalsveien og Sokndalsveien 
har en dårlig utforming med sterkt 
reduserte siktforhold mot nord 
grunnet eksisterende boliger i 
Sokndalsveien 14, 16 og 18. 
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veinormaler må innarbeides. 
Rekkefølgekrav til opparbeidelse 
av kryss. 

Forutsetter at dagens plassering 
av adkomst til eiendommen 
opprettholdes, for å ivareta en 
størst mulig avstand fra krysset 
fv. 44/fv. 56. 

Opplyser om krav til utforming 
av kryss og avkjørsel. Kryss er 
ved 10 boenheter eller flere. 
Under 10 boenheter aksepteres 
avkjørsel. Krav til frisikt, 
byggegrense er oppgitt. 

 

Gjeldende reguleringsplan viser en 
ombygging og flytting av krysset 
ca. 15 meter mot sør. Gjeldende 
plan omfatter et boligområde 
lenger oppe i Heggdalsveien. Etter 
første gangs varslet planoppstart 
har vegvesenet gitt tillatelser til 
nye avkjørsler lenger oppe i 
Heggdalsveien. Det vurderes som 
urimelig at utbygging av 
Heggdalsveien 4 må vente på at 
nytt kryss er etablert, mens andre 
eiendommer lenger oppe, som 
også benytter Heggdalsveien som 
adkomstvei kan etablere nye 
avkjørsler og boliger uten at 
samme krav blir stilt. 
Heggdalsveien inngår ikke i 
planområdet, og planen tar ikke 
stilling til en ev. omlegging/flytting 
av krysset med Sokndalsveien. 
Trafikksikring av Heggdalsveien 
og krysset bør ses under ett og 
prosjekteres/utføres som en egen 
sak..   
 
Dagens avkjørsel til eiendommen 
opprettholdes, men er i planen 
utformet i tråd med vegnormalen. 
Avstanden fra avkjørselen og til 
Sokndalsveien er ca. 40 meter.  

Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalutviklingsavd. 

11.06.12 Det skal legges til rette for gode 
uteoppholdsareal for barn, unge 
og voksne. Private og felles 
uterom skal ha gode sol- og 
støyforhold. Forutsetter at 
lekeareal er i tråd med 
bestemmelsene i 
kommuneplanen. Legges til rette 
for gode og trafikksikre forhold 
for gående og syklende. Stilles 
store krav til utforming av 
boenhetene og 
utforming/plassering av 
bebyggelse. Solforholdene for 

Felles og private utearealer har 
gode solforhold og en skjermet 
plassering. 

 I planprosessen ble det vurdert et 
alternativ om gjennomgående 
gangforbindelse fra Heggdalsveien 
til Fjellveien, men dette ble 
forkastet. Begrunnes med 
vanskelige topografiske forhold 
med store høydeforskjeller, samt 
plassering av eksisterende 
bebyggelse og eiendomsforhold. 
Sokndalsveien er etablert som 
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nabobebyggelse må 
dokumenteres.  

Fylkeskommunen etterspør en 
støyutredning. Avbøtende tiltak 
må sikres i bestemmelsene.  

Skal gjennomføres en ROS-
analyse.  

Prinsippene om universell 
utforming skal ligge til grunn for 
planleggingen., både i forhold til 
bygninger og uteoppholdsareal. 
Sikres i bestemmelsene.  

I Heggdalsveien 4 ligger en 
funkisvilla; Villa Kari, med uthus 
og store trær. Villaen og 
eiendommens verneverdi må 
vurderes nærmere i samråd 
med regionantikvaren ev. 
reguleres med hensynssone 
bevaring. Langs Sokndalsveien 
ligger flere boliger fra før 1900. 
Disse har ikke så høy verneverdi 
i seg selv, men opprettholdes i 
plassering og volum som del av 
det historiske gateløpet.  

 

miljøgate og er godt tilrettelagt for 
myke trafikanter. Heggdalsveien 
derimot er smal, bratt, svinger og 
ingen fortau. Trafikksituasjonen fra 
nye boliger og ned til 
Sokndalsveien vurderes som 
oversiktlig, men grunnet 
trafikkmengden i Heggdalsveien 
kan det oppstå trafikkfarlige 
situasjoner mellom myketrafikanter 
og de kjørende. Det bør ses på en 
helhetlig plan for trafikksikring av 
Heggdalsveien, inkludert krysset 
med Sokndalsveien. Se også 
kommentar til vegvesenets uttale 
over.  

Det er utført en støyrapport som 
konkluderer med at enkelte av de 
nye boenhetene inkl. uteareal er 
støyutsatt og må skjermes for 
støy. Dette kan gjøres med 
støyskjerm og fasadetiltak. 
Bestemmelsene sikrer forholdet til 
støy i § 2.2 og i rekkefølgekrav 
§6.2 .  

Planlagte boliger kan bygges som 
tilgjengelig boenhet. Topografien 
på tomta vanskeliggjør 
tilrettelegging av utearealer med 
stigningsforhold på 1:20. Private 
utearealer er universelt utformet, 
mens felles arealene kun er delvis. 
Universell utforming er ivaretatt i 
bestemmelsene til planen.  

Eksisterende bolig i 
Heggdalsveien 4 (13/ 327) er p.t. 
ubebodd og er i dårlig forfatning. 
Verneverdien på huset vurderes 
derfor som lav. Eksisterende trær 
ut mot Heggdalsveien anses som 
verdifulle for tomta og bevares i 
den grad dette er mulig. Ved 
sykdom eller at de utgjør fare skal 
trærne hugges. Eksisterende 
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boliger langs Sokndalsveien 
reguleres slik de er i dag.  

Eigersund kommune, 
Felles brukerutvalg 

08.08.12 Ingen merknader. Tas til etterretning. 

Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalutviklingsavd. 

 

23.07.12 
og 
22.08.12 

Ber i første brev om utsatt frist. 
Synes det er positivt at det 
reguleres et større område, og 
at det tilrettelegges for gangvei 
gjennom området. Viser til 
tidligere sendte brev 11.06.12.  

Ingen vesentlige merknader til 
utvidelsen av området. 

Tas til etterretning. 

Dalane Energi IKS 28.06.12 Dalane energi er eier av 
eiendom 13/189, som det i 
utvidet melding er planlagt 
gangvei over. Dette er en 
strategisk eiendom for 
strømforsyning i Dalane, og den 
vil i fremtiden bli enda mer 
betydningsfull. Opplyser om 
eksisterende strømlinjer i 
området. Avstandskrav til disse 
linjene er oppgitt.  

Etter nærmere vurderinger er det 
kommet fram til at det ikke er 
hensiktsmessig å etablere en 
gangvei gjennom området, over 
13/189. Se kommentar til 
fylkeskommunens uttale.  

Eiendommen 13/189 er tatt ut av 
planområdet.  

Statens vegvesen Region 
vest 

28.06.12 Aksepterer ikke innsnevring av 
planområdet i sørvest, da dette 
ikke gjør det mulig å legge inn 
omlegging av krysset fv 44/fv 
56. viser til brev av 14.06.12 om 
krav til ombygging av kryss før 
byggetillatelse kan gis. Dette 
kravet opprettholdes. Ber om at 
planområdet følger opprinnelig 
varslede plangrenser mot fv. 44 
og sørvest.  

Byggegrense for boliger med 
adresse Sokndalsveien 12, 14, 
16, 18, samt Fjellveien 26 er i 
vegglivet på boligene.   

 

Viser til vegvesenets første uttale 
over og kommentar til denne. 

 Plangrensen er lagt i 
eiendomsgrense til 
Heggdalsveien. Det er lagt inn et 
belte til annen veggrunn mot 
veien. 

Byggegrense for boliger langs 
Sokndalsveien er lagt i veggliv 
som foreslått.  
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5 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

5.1 Metode 
Denne risiko og sårbarhetsanalysen tar for seg planområdet i reguleringsplanforslaget. Analysen er gjennomført 
med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser). Analysen er basert på forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I 
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en 
generell og teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, men 
også hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i listen, men som ikke er til stede i 
planområdet eller i planen, er ikke vurdert og kun unntaksvis kommentert.  

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 
- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk 

sjanse 

Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 
- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke finnes 
- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes ut av drift over 

lengre tid 
- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, langvarige 

miljøskader, system settes varig ut av drift 
 
Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 
1 

Ubetydelig 
2 

Mindre alvorlig 
3 

Alvorlig 
4 

Svært alvorlig 
4  Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3  Sannsynlig 3       Grønn 6          Gul 9              Rød 12 

2  Lite sannsynlig 2 4 6 8 

1  Usannsynlig 1 2 3 4 

- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 
- Hendelser i gule felt indikerer tiltak vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 
- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 

5.2 ROS-analyse for planforslaget  
Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen under.  

(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 
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Nr. Uønsket 
hendelse 

Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-
reduserende tiltak JA NEI 

1 NATURGITTE FORHOLD 
1.1 Er området utsatt for 

snø- eller steinskred? 
 x 1 3 3 Området er utsatt for snøskred og 

steinsprang jf.skrednett. Faren 
forbundet med terrengformasjonen 
er snøskred og steinsprang. Eks. 
rekkehus ligger som «fanger» for ny 
bebyggelse. Ikke kjennskap til 
utførte sikringstiltak når eks 
rekkehus ble bygget. Heller ikke 
kjennskap til at det er gått 
snøskred/steinsprang i området i 
nyere tid.  

- Forholdet må 
redegjøres for og ev. 
avbøtende tiltak 
skisseres.  

- Rekkefølgekrav til 
utførelse av 
risikoreduserendetiltak i 
bestemmelsene. 

 
 
(Se pkt. 5.4.1 for 
nærmere utredning.) 

1.2 Er det fare for 
utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 
 

 x    Det er ikke kjennskap til ustabile 
grunnforhold i området.  

- 

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

 x    Området er ikke utsatt for flo eller 
flom.  

-  

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

 x    Ikke relevant. - 

1.5 Er det radon i 
grunnen? 

x  2 3 6 Det er ikke utført radonmålinger i 
området. Oversikt over Rogaland 
viser at forekomsten ikke er spesiell 
høy i Egersunds området, dvs. over 
100 Bq/m³. 

- Bygningsmessige tiltak 
mot radon i boliger 
utføres iht. lokal 
vurdering og TEK10. 

 
(Se pkt. 5.4.2 for nærmere 
utredning.) 

1.6 Ekstremvær/klima-
utfordringer 

x  2 3 6 Forventede klimaendringer kan gi 
mer intense regnskyll som 
jordsmonnet ikke klarer absorbere. 
Store vannmengder kan samle seg 
på overflaten, og ev. finne nye 
veier. Det forventes en økning på 
20 % i nedbør de neste 50-100 
årene.  

- Bygningsmessige tiltak 
skal være tilstrekkelig 
og iht. gjeldende krav 
for å møte en ev 
ekstremsituasjon. 

- Plan for overvanns-
håndtering i 
byggesaken.  

 
(Se pkt. 5.4.3 for 
nærmere utredning.) 
 

2 MILJØ 
2.1 Forurensninger i 

grunnen 
 x    Planområdet er bebygd. Det er ikke 

kjennskap til forurensning i 
grunnen.  
 

- 
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2.2 Trafikkstøy x  3 2 6 Planområdet er utsatt for 
trafikkstøy. Det er foretatt 
trafikkstøyvurdering fra SINUS 
vedlagt planforslaget. Utbyggingen 
representerer en relativt liten 
økning i trafikken i nedre del av 
Heggdalsveien.  

- Støyskjermingstiltak 
nødvendig mot vest og 
sør, samt 
støyreduserende tiltak i 
fasadene på enkelte 
bygg, avklares i 
byggesaken. 

- Rekkefølgekrav til 
utførelse av 
støyskjermingstiltak i 
bestemmelsene.   

 
(Se pkt. 5.4.4 for 
nærmere utredning.) 
 

3 INFRASTRUKTUR 
3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 
3.1.1 -  hendelser på veg  x    Det er ikke kjent at det er skjedd 

alvorlige trafikkulykker i nærhet til 
planområdet de siste 10 år, jfr. 
vegdatabank. Mindre uhell mellom 
bil og fotgjenger i Sokndalsveien er 
registrert.  

- Sikre krysningspunkter 
for gående og syklende 
i fylkesveien.  

3.1.2 - hendelser på 
jernbane 

 x    Ikke jernbane i nærheten. - 

3.1.3 - hendelser på 
sjø/vann/elv 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

3.1.4 - hendelser i luften  x    Ingen. - 
3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området? 
3.2.1 -utslipp av giftige 

gasser/væsker eller 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
 -elektrisitet (kraftlinjer)  x    Ingen spesiell ulempe - 
 -teletjenester  x    Ingen spesiell ulempe - 
 -vannforsyning  x    Området er tilknyttet kommunal 

vannforsyning 
- 

 -renovasjon/ spillvann  x    Området er tilknyttet kommunalt 
avløp. 

- 

3.4 Påvirkes området av 
magnetiske felt fra 
el.linjer? 

 x    Ingen kraftlinjer som krysser 
planområdet. Ca. 35 meter til eks. 
trafostasjon nord for området. 
 

- 

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: 
3.5.1 -til skole/ barnehage 

og nærmiljøanlegg? 
x  2 3 6 Krysning av Sokndalsveien i 

oppmerket og skiltet fotgjengerfelt. 
Fotgjengerfeltet ligger på høybrekk 

- Tilstrekkelig merking 
av krysningspunkt. 

- Fortau i 
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med god sikt til begge sider. Det er 
utført fartsregulerende tiltak som 
fartshumper og sukkertopper i 
Sokndalsveien.  

Heggdalsveien. 
 
(Se pkt. 5.4.5 for 
nærmere utredning.) 
 

3.5.2 -til busstopp/ 
kollektive 
forbindelser? 

 x    Nærmeste bussholdeplass er 80-
100 meter fra planområdet. 

- 

3.6 Brannberedskap 
3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 
 x    Ingen. - 

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

 x    Tilkobles kommunal vannforsyning 
med tilfredsstillende trykk.  

- 

3.6.3 -har området bare en 
mulig atkomstrute for 
brannbil? 

 x    Planområdet ligger ca. 200 meter 
fra brannstasjonen.  

- 

4 TIDLIGERE BRUK 
4.1 Er området påvirket/ 

forurenset fra tidligere 
virksomheter?  
F.eks gruver, militære 
anlegg, industri 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

5 OMGIVELSER 
5.1 Er det regulerte vann-

magasiner i nærheten 
med spesiell fare for 
usikker is? 

 x    Ingen. - 

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

 x    Det er ingen stup eller skrenter 
innenfor planområdet.  

- 

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
 x    Ikke aktuell problemstilling - 

Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert faremomenter i 
kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser, som for eksempel arealis, skrednett m.m.  

5.3 Sammenfatning av risikovurderingen  
Hendelser som er vurdert å være i gult eller rødt felt, som krever tiltak, kommenteres under punktet særlige 
kommentarer. Sammenfatning av risiko er illustrert i tabellen på neste side. 
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SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 
1 

Ubetydelig 
2 

Mindre alvorlig 
3 

Alvorlig 
4 

Svært alvorlig 
4  Svært sannsynlig  

    

3  Sannsynlig  Pkt. 2.2  
 

2  Lite sannsynlig 
 

 Pkt. 1.5, 1.6, 3.5.1 
 

1  Usannsynlig 
 

 
 

Pkt. 1.1 
 

 

5.4 Særlige kommentarer til risikofaktorer i planområdet 

5.4.1 Fare for snøskred (pkt. 1.1) 
Øst for omsøkte eiendom 13/327 er terrenget stedvis veldig bratt. NVE’s skredatlas klassifiserer området som 
skredutsatt område. Det er utført en rasfarevurdering av Multiconsult i forbindelse med reguleringsplanprosessen. 
Rapporten i sin helhet er vedlagt planforslaget. Omsøkte tomt ligger nedenfor en steil fjellvegg med store 
urblokker i foten av fjellveggen.  

Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 § 7-3, annet ledd står følgende: «For byggverk i skredfareområde 
skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller 
sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke 
overskrides». I planforslaget er det planlagt konsentrert småhusbebyggelse, hvor sikkerhetsklasse for skred 
vurderes til S2 for denne bolig typen, dvs. største årlige tillatte sannsynlighet for skred er 1/1000.  

Snøskred 
Helningskart fra skrednett.no viser at området kan være potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred. 
Klimaet i området har milde vintre med lite snø, samt at det er en liten del av terrenget ovenfor planområdet som 
har helning som gir risiko for snøskred. Terrenget er i tillegg preget av ur og vegetasjon, noe som igjen reduserer 
faren. Med bakgrunn i dette vurderes risiko for snøskred som mindre enn kravene i TEK10.  

Steinsprang 
Det er registrert en urblokk som kan løsne og potensielt treffe omsøkte eiendom. På sidene og i bakkant av 
denne blokken er det også blokker som kan være ustabile. P.t. vurderes det ikke å være overhengende fare for 
skred fra omtalt område. Risiko vurderes likevel å være større enn kravene i gjeldende lover og forskrifter. 
Løsmasseskred vurderes ikke som aktuell problemstilling. Rasrapporten viser en datasimulering av potensielt 
steinskred fra registrerte steinblokk. Resultatet av simuleringen viser at ca. 20 % av steinsprang treffer innenfor 
omsøkte tomt, og at over 90 % treffer eksisterende rekkehus på eiendom 13/349. Illustrasjonen nedenfor 
skisserer potensielt utløpsområde for påviste steinblokk i bergveggen.  
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Figur 8: Potensielt utløpsområde for steinskred 
Hentet fra rasvurderingsrapport fra Multiconsult 

 
 
Risikoreduserende tiltak for steinskred: 
Det anbefales at det utføres en inspeksjon av utsatte områder med kran eller tau/sele, for å vurdere endelig 
sikringsomfang. Aktuelle sikringstiltak er boltesikring og sikring med wirenett. Bergsikring må prosjekteres, utføres 
og godkjennes av firma med bergteknisk kompetanse. Før utbygging på gnr/bnr 13/327 må risikoreduserende 
tiltak utføres, dersom inspeksjon konkluderer med at dette er nødvendig.  
 
I bestemmelsens § 6.1 rekkefølgekrav til planen sikres forholdet til ras/skred: Bergvegg øst for planområdet skal 
inspiseres av fagkyndig med kran eller klatrende. Eventuelle rassikringstiltak skal skisseres, og utføres av 
fagkyndig før nye boliger kan tas i bruk.  

5.4.2 Radon (pkt. 1.5)  
Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler at radonnivåer 
holdes så lave som mulig i alle typer bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere 
oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en 
maksimumsgrense på 200 Bq/m3. 

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. Tiltak mot radongass utføres i forbindelse med bygging slik at 
anbefalte grenseverdier ikke overskrides.  Forholdet er ivaretatt i TEK10 ved nybygg, og avklares i byggesaken. 

5.4.3 Ekstremvær og klimautfordringer (pkt 1.6)  
Klimaet er i endring og det må påregnes en økning i nedbørsmengde på 20 % i løpet av de neste 50-100 årene. 
Planområdet ligger i god avstand fra eksisterende elver og havet. Det er ikke kjennskap til at området er utsatt for 
flom. Området vurderes av den grunn ikke å påvirkes av verken havnivåstigning eller stigning i flomvannshøyden 
som følge av økt nedbørsmengde. 
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Figur 9: Støysoner 
Kartet viser støysituasjon med støyskjerm. Situasjonsplan 
illustrerer planlagt bebyggelse i BK. Støyskjerm er vist med blå 
linje. 
Kilde: Sinus Støyrapport Heggdalsveien 4. 

5.4.4 Trafikkstøy (pkt. 2.2)  
Planområdet er utsatt for trafikkstøy fra tilliggende 
fylkesveier. I forbindelse med 
reguleringsplanprosessen er det utført en 
støyvurdering av SINUS for planområdet, 
komplett rapport følger som vedlegg til 
planforslaget.  

Retningslinje for behandling av støy i 
arealplansaker (T-1442/2012) legges til grunn for 
beregning av støy. Retningslinjen angir at 
trafikkstøynivå på utendørs oppholdsplasser bør 
være lavere enn grenseverdien for gul sone som 
er Lden = 55 dB.  

Planlagte boliger har hoveduteplass mot vest, og 
for boligene lengst mot syd vil disse være utsatt 
for vegtrafikkstøy fra både Sokndalsveien og 
Heggdalsveien. Beregnet støynivå ligger over 
grenseverdien for gul sone flere steder. Se 
illustrasjon til høyre. 

Støyutsatte utearealer kan skjermes for støy ved 
at det bygges støyskjerm fra søndre husvegg til 
intern kjøreveg, fra felles garasje og langs 
eiendomsgrense til eksisterende boliger i vest 
samt langs eiendomsgrense mot 13/210. Anbefalt 
plassering av støyskjerm med høydeanvisning er 
vist med blå linje i illustrasjonen til høyre.  

Felles lekeplass er da også skjermet for 
vegtrafikkstøy. Det vurderes også å være behov 
for støyreduserende tiltak i fasadene på enkelte 
bygg, dette må imidlertid beregnes mer nøyaktig i 
byggesaken.  

Forholdet til støy sikres i planen gjennom fellesbestemmelsen: Innenfor område som blir utsatt for støy over 
grenseverdier, jf. Sinus Støyrapport datert 29.04.13, skal det oppføres støydempingstiltak i form av støyskjerm, 
fasadetiltak eller andre avskjerminger. og rekkefølgekravet: Til søknad om rammetillatelse for nye boliger i BK 
skal det dokumenteres at støyforholdene er tilfredsstillende.  

5.4.5 Trafikksikkerhet til skole/barnehage (pkt. 3.5.1)  
Planområdet ligger i nedre del av Heggdalsveien. For å komme til skolen, må barna krysse Sokndalsveien. 
Krysningspunktet ligger på sørsiden av krysset med Heggdalsveien, er oppmerket og skiltet. Fotgjenger-
overgangen ligger på et høybrekk, men god sikt til begge sider. I tillegg er det utført fartsregulerende tiltak i 
Sokndalsveien så som fartshumper/sukkertopper. Fartsgrensen i Sokndalsveien er skiltet 40 km/t, mens den i 
Heggdalsveien er 50 km/t. 
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På vestsiden av Sokndalsveien er det etablert separat gang- og sykkelvei med tilstrekkelig bredde og rabatt mot 
kjørebanen. På østsiden av Sokndalsveien er det etablert fortau fra Mosbekk til Blandeverket-tomta. I 
Heggdalsveien er det verken fortau eller gang-/sykkelvei. Gateløpet er smalt og veien har bratt stigning og 
kurvaturer. Trafikksituasjonen er stedvis uoversiktlig og ferdsel vurderes stedvis å være risikofull for myke 
trafikanter. Trafikksikringstiltak i Heggdalsveien bør ses under ett, og prosjekteres/utføres som egen sak. 
Krysning av Sokndalsveien kan utgjøre en risiko, og krysningspunkter bør påses å være tilstrekkelig merket og 
utført i henhold til vegnormal. 

5.5 Risiko i anleggsfasen 
I anleggsfasen er det følgende uønskede hendelser: 

Nr. Uønsket hendelse Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-
reduserende tiltak JA NEI 

1.1 Ulykker som involverer 
barn i nærområdet 

x  2 3 6  - Inngjerding av anleggsområde 
og sikre at det er godt sikret 
også etter arbeidstid.  

1.2 Støy x  3 1 3 Det må påregnes støy i 
anleggsfasen.  

- Tiltak må iverksettes om 
nødvendig.  

6 Beskrivelse av planforslaget 

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

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende 
plan fra 1984. Endringene omfatter følgende forhold:  

 Reguleringsformål for eiendom 13/327 
endres fra boliger til konsentrert 
småhusbebyggelse.  

6.1.1 Planlagt arealbruk 
Eksisterende tomannsbolig på eiendom 13/327 rives 
og erstattes av rekkehus med 5 boenheter. Øvrige 
eksisterende boliger i planområdet reguleres lik 
dagens situasjon. Plangrensen er lagt i 
eiendomsgrense mot Heggdalsveien. Eksisterende 
trær i innkjøringen til eiendommen bevares i den grad 
dette er mulig.  

  

Figur 10: Plankart 
Ikke i målestokk 
Kilde: Kristiansen & Selmer-Olsen AS  
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6.1.2 Reguleringsformål 
Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm) 
1111 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 1 793 
1112 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 1 128 
1119 Garasjeanlegg boliger 145 
1550 Renovasjonsanlegg 20 
1600 Uteoppholdsareal 144 
1610 Lekeplass 46 
2011 Kjøreveg 262 
2012 Fortau 50 
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 87 
2082 Parkeringsplasser 73 

 Totalt alle kategorier 3 748 
 
Sosikode Hensynssone (sosikode) Areal (kvm) 
140 a.1 sikringssone, Frisikt 330 

 Totalt kategori 330 
 

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming 
Frittliggende småhusbebyggelse er foreslått for gnr. 13 bnr. 170, 210, 139 og 710, der det i dag er oppført en 
bolig på hver av tomtene. Planforslaget viderefører dermed planformålet i gjeldende plan, og støtter eksisterende 
bruk. Bestemmelser fra gjeldende plan videreføres for bebyggelsen på eiendommene. Byggegrense mot 
fylkesvei 44 er lagt i veggliv på eksisterende boliger, i henhold til innspill fra Statens vegvesen.  

Konsentrert småhusbebyggelse er foreslått for gnr. 13 bnr. 327, der det i dag er oppført en tomannsbolig med 
tilhørende garasje/uthus. Eksisterende bebyggelse på tomta er markert som bebyggelse som forutsettes fjernet. 
Ny bebyggelse forutsettes oppført som rekkehus med 5 boenheter. Boligene oppføres i en rekke. Det er lagt vekt 
på å gi ny bygningsmasse en utforming og plassering som i størst mulig grad ivaretar strøkets karakter og 
utsiktsforholdene for rekkehusene bak. Bygningen oppføres med saltak. Prinsipp for utforming av ny bebyggelse, 
som bl.a. viser materialitet og fasader, er vist i illustrasjonene nedenfor.  
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Bebyggelsens høyde 
Eksisterende boliger i BF kan ha maks mønehøyde 9 meter, mens garasjen kan oppføres i 1. etasje. Dette er 
videreføring av gjeldende plans bestemmelse for boligene.  

Møne- og gesimshøyde for nye boliger i BK er begrenset til henholdsvis maks 8,0 og 6,0 meter. Møne skal ikke 
overstige kote + 27,0. Terrenget på tomta tilsier at bebyggelsen kan oppføres i ulik høyde med nedtrapping mot 
sør (mot Heggdalsveien). Boligene skal oppføres med saltak. Det legges opp til felles garasjeanlegg med maks 
møne- og gesimshøyde på henholdsvis 5,5 og 3,5 meter. Møne på garasjeanlegget skal ikke overstige kote + 
21,0. Garasjen kan bygges med saltak, pulttak eller flatt tak.  

Grad av utnytting 
Maks tillatte BYA for område BK er 40 %. Maks BYA for BF er 30 %.  

Antall boliger 
Planområdet etter full utbygging består av 4 eksisterende boliger, og 5 nye rekkehusleiligheter.  

Figur 11: Illustrasjoner av planlagt bebyggelse på omsøkte tomt. Kilde: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
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Figur 12: Situasjonsplan 
Illustrerer planlagt bebyggelse i BK. 
Tegningen er ikke i målestokk.  
Kilde: Kristiansen & Selmer-Olsen AS   

 

6.3 Boligmiljø/kvalitet 
Eksisterende boliger i BF disponerer privat hage, balkonger og/eller veranda. Boligene mot Sokndalsveien har i 
hovedsak uteområde på østsiden av boligen, noe som gir skygge på uteplass på ettermiddag/kveld.   

Nye boliger i BK disponerer egne terrasser og hage i tilknytning til den enkelte bolig, samt fellesareal. 
Uteoppholdsarealene er på terreng mot vest, og på vest- og østvendt veranda/terrasse.  
 
Boenhetene i enden av rekken får et betydelig større uteareal på terreng enn boligene midt i rekka. Både privat 
og felles uteareal har gode solforhold, spesielt på ettermiddag/kveld. Hver boenhet får i snitt ca. 140 kvm 
uteareal, hvorav 16,5 kvm er på privat veranda/terrasse. Boenhetene disponerer felles lek- og uteoppholdsareal 
på 190 kvm.  

I felles areal ved innkjøringen til de nye boligene står samlet tregruppe med gamle trær. Disse kan bevares i den 
grad dette er mulig. Dersom de er til fare for omgivelsene eller er skadet, skal de hugges ned. Det forutsettes at 
området opparbeides til grøntareal og kan utrustes med benker, bord og vegetasjon som er felles for beboerne i 
BK.  

Planlagte boliger er vestvendt og hvor uteareal blir liggende i skygge fra bakenforliggende fjell på morgen og 
delvis formiddag. Uteplassene har gode solforhold på ettermiddag. Felles lekeområde ligger sør for nye boliger 
og har gode solforhold på ettermiddag. Se soldiagram under. 
 
Lekeplassen forutsettes opparbeidet som sandlekeplass for de minste barna. Området er felles for boligene i BK.  
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Figur 13: Soldiagram. Illustrasjon som viser solforhold på omsøkte tomt og nabotomter etter utbygging av BK. 
Kilde: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

6.4 Parkering 
Eksisterende boliger har parkering på egen grunn, med innkjøring fra Sokndalsveien for eiendom 13/210 og 
13/139, fra Heggdalsveien for13/170 og fra Fjellveien for 13/710. 

Parkering for nye boliger i BK er løst ved en kombinasjon av ordinær parkering i felles garasjeanlegg (5 plasser) 
og gjesteparkering i området P (minimum 3 parkeringsplasser). Det er lagt opp til at hver boenhet disponerer en 
garasjeplass i fellesanlegget. Dette gir en parkeringsdekning på 1,6 pr. boenhet.  

Kommuneplanens bestemmelser angir 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Dette plankravet innfris ikke. Grunnet 
sentrumsnær beliggenhet, har en valgt å prioritere grøntarealer for uteopphold og lek. Eiendommen har sin 
begrensning av nabotomter og veg, slik at det ikke er gjennomførbart å utvide planområdet for å gi ytterligere 
parkeringsplasser enn det som er foreslått.  



 

Side 24 av 27 

 

6.5 Tilknytning til infrastruktur 

Renovasjon  
Det forutsettes at renovasjonen for de nye rekkehusene løses ved felles søppelstativer i innkjøringen til området, 
lik løsning som for rekkehusene bak.  

Vann- og avløp 
Påkobling til offentlig vann- og avløpsnett i fylkesvei 44 behandles som egen sak i forbindelse med byggesaken.  

Strøm 
Strømforsyning til nye boliger behandles som egen sak i forbindelse med byggesaken.  

6.6 Trafikkløsning 
Eksisterende kjøremønster for fv. 56 Heggdalsveien legges til grunn.  

Kjøreatkomst  
Nye boliger i BK har felles avkjørsel, som er tilknyttet Heggdalsveien. Avkjørselen er plassert ca. 40 meter fra 
krysset mellom Sokndalsveien og Heggdalsveien i eksisterende avkjørsel til omsøkte eiendom.  

Frisikt 
Boligavkjørsel fra eiendom 13/327 har frisiktsoner 4 x 45 meter. Krysset mellom Sokndalsveien og Heggdalsveien 
har frisiktsone 10 x 87 meter.  

Myke trafikanter 
I planprosessen ble det sett på alternativ for gang- og sykkelvei fra Heggdalsveien til Fjellveien igjennom 
planområdet. Gang- og sykkelveien var da tenkt lokalisert øst for planlagte boliger i 13/327, over eiendom 13/189, 
rundt eksisterende trafostasjon til Fjellveien. Grunnet topografi, eiendomsforhold, trafostasjon og eksisterende 
bygningsmasse i området, var det vanskelig å få dette til.  

Mellom eiendom 327 og 189 er det store steinblokker/fjell, og en høydeforskjell på om lag 8 meter. På eiendom 
13/189 står det oppført en eksisterende trafostasjon, som det er planer om å utvide en gang i fremtiden. Dette 
problematiserte plassering av offentlig gang- og sykkelvei rundt trafostasjonen. Eksisterende bygningsmasse på 
eiendom 13/710 og adkomst til denne boligen, vanskeliggjør plassering av gangforbindelsen også her.  

Med bakgrunn i disse vurderinger er det ikke funnet realistisk å etablere en offentlig gangforbindelse fra 
Heggdalsveien til Fjellveien gjennom planområdet.  Myke trafikanter må derfor bruke etablert gangvegnett langs 
fylkesvei 44 for å komme til sentrum, friluftsområder og lignende.  

6.7 Kulturminner 
Det er per i dag ikke registrert kulturminner i området. Eksisterende enebolig i Heggdalsveien 4 er en funkisvilla; 
Villa Kari, med uthus og hage med store trær. Denne rives og erstattes av rekkehus. De store ærverdige trærne i 
innkjøringen til eiendommen bevares så fremt dette er mulig.  

6.8 Rekkefølgekrav 
Bestemmelsens § 7 omhandler rekkefølgekrav til planen.  

Det er satt rekkefølgekrav til følgende forhold: 
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 Bergvegg øst for planområdet inspiseres av fagkyndig med kran eller klatrende. Eventuelle 
rassikringstiltak skal skisseres og utføres av fagkyndig før nye boliger kan tas i bruk.  
 

 Til søknad om rammetillatelse for nye boliger i BK skal det dokumenteres at støyforholdene er 
tilfredsstillende. 
 

 Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være ferdig opparbeidet etter 
planer godkjent av Eigersund kommune. 
 

 Før det gis ferdigattest for nye boliger i BK, skal felles lekeplass være etablert/opparbeidet.  

7 Virkninger av planen 

7.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for området. Planlagte tiltak ivaretar vilkår for 
planlegging, jf. MU-vedtak saknr. 106/07. 

7.2 Grenseverdier for støy T-1442 og forurensning 
Planlagte tiltak vil ikke generere forurensning eller støy utover det som er normalt i området i dag. Nye boliger 
støyskjermes i tråd med tiltak skissert i støyrapporten fra Sinus. Dette omfatter både støyskjerm og fasadetiltak. 
Støyskjermingstiltakene må imidlertid beregnes mer nøyaktig når det foreligger detaljerte plan- og 
fasadetegninger av boligene. Forholdet avklares nærmere i byggesaken.  

7.3 Forholdet til barn og unge T2/08 
Kommunen har påpekt forholdet til barn og unge gjennom møter og retningslinjer. Innenfor planområdet er det 
avsatt areal til felles sandlekeplass for de minste barna. Lekeområdet har gode solforhold og en skjermet 
plassering for støy og forurensning.  

Om lag 230 meter fra planområdet i Johan Witterupsvei ligger en offentlig lekeplass. Denne inneholder bl.a. 
huskestativ, sandkasse, vippeleker samt en ballbinge. Det er ikke trafikksikker adkomst hele veien til lekeplassen 
fra planområdet. Fortauet fra Heggdalsveien langs fv. 44 slutter ved bussholdeplassen, slik at de siste 100 
meterne må gå langs kjørebanen. Det er muligheter for en snarvei til Johan Witterupsvei ved å gå inne på 
parkeringsarealet til Blandeverket, men dette er privat grunn og er ikke å anbefale.  

7.4 Forholdet til universell utforming T5/99B 
Det er ønske om å oppføre rekkehus med 5 boenheter over 2 etasjer. Ønsket boligstruktur har stor nok boligflate 
til at alle hovedfunksjonene kan ligge på inngangsplanet. Tomta er hellende mot vest og sør, med fall på 8-10 %. 
De private utearealene på bakkeplan vil til dels være universelt utformet. Felles lekeareal er tilnærmet flatt, og vil 
få adkomst fra felles kjøreveg. Grunnet topografien i området, er det vanskelig å tilfredsstille stigningskrav på 
1:20 på alle uteområder.  

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven  
Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor området. Planområdet 
er utbygd og opparbeidet med bolighus og hage.  Eksisterende bolighus erstattes av rekkehus, som da 
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nedbygger store deler av eksisterende hage. Ut mot Heggdalsveien står en klynge med store trær, disse søkes 
bevart.  

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturlig mangfold vurderes å være tilstrekkelig opplyst i henhold til 
Naturmangfoldloven § 8. Føre-var-prinsippet etter § 9 vurderes derfor ikke å komme til anvendelse. Viktig 
økosystem vurderes ikke å være truet. Ytterligere vurderinger av tiltakets påvirkning på økosystemet etter § 10 
vurderes derfor ikke påkrevd. Dekking av kostnader for å hindre skader etter § 11 vurderes ikke som aktuell 
problemstilling.  Spesielle tiltak etter § 12 vurderes likedan som ikke aktuelt.  

Tiltaket vurderes dermed ikke i vesentlig grad å være i konflikt med intensjonene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig 
mangfold.  

7.6 Byform og estetikk 
Planforslaget bidrar til at boligutviklingen skjer i sentrum av Egersund. Planlagt bebyggelse er tilpasset den 
tradisjonelle byggeskikken som er i Egersund sentrum. Bebyggelsens grunnflate og volum er i samme skala som 
bakenforliggende rekkehus. For å ta opp høydeforskjellen på tomta er bygningsmassen tilpasset terrenget, ved at 
inngangsparti til de ulike leilighetene ligger på ulik høyde. Takflaten er brutt opp i mindre flater slik at bebyggelsen 
er tilpasset småskalabebyggelsen som er i området for øvrig.  

Bebyggelsen vil ha landskapsvirkning (nærvirkning) sett fra gateløpet i Sokndalsveien og fra Heggdalsveien. Den 
nye bygningsmassen har volum og høyde som glir godt inn i landskapet og øvrig bebyggelse i området. Nye 
boliger har en begrenset landskapsvirkning, og vil bli et positivt element i bymiljøet.  

7.7 Forholdet til naboer 
Planlagte boliger har utearealer som er sørvestvendt med gode solforhold. Utbyggingen vil i liten grad påvirke 
solforholdene for eneboligene ut mot Sokndalsveien og Fjellveien, da disse ligger nord og vest for planlagte 
boliger. Rekkehusene mot øst har uteområde mot ny bebyggelse og vil få noe mer skygge på uteplass på 
kveldstid som følge av utbyggingen. Dette gjelder for de nordligste av rekkehusenhetene, de lengst mot sør vil ha 
tilnærmet uendret solforhold. Kl. 15 ved vår- og høstjevndøgn har alle boligene gode solforhold.    

7.8 Trafikkforhold 
Eksisterende kryss mellom Heggdalsveien og Sokndalsveien er lagt til grunn for planen, og det legges ikke opp til 
utbedringer av krysset i forbindelse med utbygging av omsøkte eiendom. Gjeldende reguleringsplan for 
Årstadtjødne – Vannbassengane m.m. viser en omlegging og flytting av krysset. Trafikksikringstiltak i 
Heggdalsveien, så som flytting/omlegging av kryss og etablering av fortau, bør ses under ett og 
prosjekteres/utføres som en egen sak.  

Avkjørsel til nye boliger er fra Heggdalseveien og er plassert i dagens trase ca. 40 meter fra krysset mellom 
Sokndalsveien og Heggdalsveien. Avkjørselen er dimensjonert i tråd med vegnormalen.  

Eksisterende tomannsbolig erstattes av rekkehus med 5 enheter. Dette gir en økning på 3 nye boenheter i 
området. Det er lagt til grunn 4 trafikkbevegelser med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den 
nye boligbebyggelsen i området på 12 pr. døgn. Utbyggingen representerer en relativt liten økning i trafikken i 
Heggdalsveien. 
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Krysset mellom Heggdalsveien og Sokndalsveien har høy trafikkbelastning før utbyggingen. Det vurderes at en 
trafikkøkning som følge av utbyggingen, i liten grad vil påvirke dagens trafikksituasjon og trafikksikkerheten i 
Heggdalsveien.  

7.9 Sosial infrastruktur 
Økning med 3 boenheter i området vil ikke ha konsekvenser for skole- og barnehagekapasiteten. 

7.10 Energibehov – energiforbruk 
Planen legger ikke til rette for felles energiforsyningsløsning, til det er antallet boenheter for lavt.  

7.11 Teknisk infrastruktur 
Nye boliger koples til eksisterende vann og avløpsnett i Sokndalsveien.  

 

 

 


