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Saksnummer Utvalg Møtedato 

121/15 Planteknisk utvalg 09.06.2015 

 
 

Detaljregulering for jernbaneovergang gnr 115 bnr 4, Sleveland - 1. 
gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Jernbaneverket har i samarbeid med Eigersund kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan 
for jernbaneovergang på Sleveland legger opp til å stenge samtlige fire planoverganger på Sleveland 
og Kjelland. Som erstatning for de stengte planovergangene foreslås etablert et nytt, sikkert og 
velfungerende vegnett for alle trafikantkategorier. Den fremlagte reguleringsplanen vurderes å 
ivaretar de hensynene som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner og vurderes som 
entydig positiv. Planforslaget gir etter rådmannen vurdering en total forbedring for alle trafikanter 
som skal til og fra Sleveland og Kjelland.  Det er tatt hensyn til flomforhold, biologisk mangfold 
tilknyttet Litleåna og en har søkt å redusere inngrepene i forhold til jordbruksinteressene i området.  
I utarbeidet ROS-analyse er det ikke avdekket noen form for høy risiko eller middels risiko innenfor 
planområdet. Flomforhold er kartlagt og vil ikke påvirke de tekniske løsninger. Rådmannen anbefaler 
derfor at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland legges ut til offentlig ettersyn 
som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.06.2015 
 
PTU - behandling: 

TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt tilleggsforslag: 
"Forslag til to justeringer av veitrasè merket I og II i kart, datert 09.06.2015." 

 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 



----0---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling med Gyas tillegg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-121/15 vedtak: 
 

 
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland legges ut til offentlig ettersyn 
som fremlagt med følgende endring: 

1. Forslag til to justeringer av veitrasè merket I og II i kart, datert 09.06.2015 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
PTU vedtar om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland – 1. gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland er levert inn til behandling og 
omfatter følgende område: 
 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


 
 
2. Planstatus for området 
 
2.1 Gjeldendekommuneplan og  reguleringsplaner for området 
Berørt område er regulert til nåværende LNFR, sone med hensyn landbruk, nåværende veg, 
nåværende jernbane og fremtidig gangveg. 

Området inngår ikke i reguleringsplan. 

3. Varsel om oppstart 
Planen er varslet til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og kunngjort i Dalane 
Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 

  Fra Innhold/tema Tiltakshavers kommentar 

 Offentlige instanser   

1.  NVE · Må utrede flomfare. 
· Flomsoner reguleres med 

hensynssoner. 
· Bruer fremfor kulverter. 
· Vassdrag bør reguleres til «bruk og 

vern av sjø og vassdrag». 

Flomrapport er utarbeidet. 
Hensynssoner er regulert. 
Kryssing av Litleåna med 
bruer. 
Bekken er regulert til «bruk 
og vern av sjø og vassdrag». 

2.  Felles brukerutvalg i 
Eigersund kommune 

· Ingen merknad. Tas til etterretning. 

3.  Statens vegvesen · Nytt kryss med rv.42 skal følge 
håndbøker N100 og V121. 

· Siktkrav i kryss er 10m x 136m. 
· Eksiterende kryss stenges. 
· Regulere inn frisiktsoner med 

Merknadene tas til 
etterretning og er 
implementert i planen. 



bestemmelser og byggegrenser. 
· Midlertidig anleggs-/riggområde på 

10m bredde. 
· Kryss/avkjørsler skal oversendes til 

SVV for gjennomsyn.  

4.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· I kommuneplanen er jordbruksareal 
avsatt til hensynssone landbruk. 
Minimalisere omdisponering av dyrka 
jord. 

 

· I Naturbasen er Litleåna registrert 
som viktig bekkedrag og bekken er 
lakseførende. 

Kryssing av bekken må skje 
skånsomt. 

Merknaden er tatt til 
etterretning og 
implementert i planen. En 
har søkt å velje løsninger 
som reduserer inngrepene i 
dyrka mark mest mulig. 
Det er i planbeskrivelsen 
redegjort for dette og 
hvordan dette kan ivaretas 
på en best mulig måte. 

5.  Rogaland 
fylkeskommune 

· Fylkesarkeolog må ta befaring, før 
endelig uttalelse til planen. Ønsker 
oversending av eksisterende 
ledningsnett i planområdet. Kan 
redusere potensialet for bevarte 
automatiske kulturminne. 

Tiltakshaver utarbeider 
planforslag som sendes ut på 
offentlig ettersyn, før det tas 
befaring med 
fylkeskonservator. 
Det er foreløpig ikke mottatt 
ledningsnett (offentlig). 
Antar det er drenering i 
dyrket mark. Planen kan 
ikkje vedtas endelig før dette 
er gjort. 

Private 

1.  Bjørn Tore Sleveland · Ønsker kryss mot rv42 flyttet mot 
nord, vil gi bedre jordbruksmessige 
forhold. 

· Tilbyr massetak. 

 

 

 

 

 

 

· Opprettholde eksisterende 
jernbaneundergang, etablere sikker 
gangveg. 

Nytt kryss etablert ihht 
anvisning fra Statens 
vegvesen. 
Massetak reguleres ikkje, 
Dett er heller ikkje varslet 
om dette i forbindelse med 
planoppstart. Det er heller 
ikkje utredet eller 
konsekvensvurdert og kan 
således  ikkje legges inn.. 
Jernbaneundergang 
opprettholdes, det legges 
opp til felles gangveg i 
undergangen. 
Ny bru over Litleåna 
reguleres sør for 
eksisterende vegbru. 
Arealinngrep ved nytt kryss 
og busslomme er redusert, 
men følger Statens 



 

· Ny bru over elva legges sør for 
eksisterende bru. 

 
· Ønsker arealinngrep knyttet til 

busslomme og ny adkomst til egen 
bolig minimalisert. 

 
 

· Ønsker å få omlagt eksisterende 
overvannsanlegg mellom egen bolig 
og Litleåna. 

 

 

· Ønsker en større vegomlegging av 
kommunal veg mellom rv42 og 
planovergang 518.815. 

 

vegvesens anvisning til 
kryssutforming. 
Omlegging av overvanns-
anlegg vil være tema for 
etterfølgende byggeplan og 
tas ikke inn i 
reguleringsplanen. 
Skissert omlegging av 
kommunal veg vil være så 
omfattende teknisk og 
økonomisk at det ikke kan 
imøtekommes. Litleåna må 
bla legges om og større 
jordbruksarealer må tas i 
bruk til vegformål. 

2.  Morten Sleveland · Har behov for tilgang til dyrket mark 
på sørsiden av jernbanen, bor selv på 
nordsiden. 

 

· Det må knyttes gangatkomst til 
eksisterende jernbaneundergang. 
Sikker kryssing av jernbanelinja er 
viktig. 

Det etableres ny 
landbruksbru over Litleåna 
og eks veg sikres til 
angjeldende arealer.  
Det legges opp til felles 
gangveg i og mot 
undergangen. 
 
 

3.  

 

Jostein Sleveland · Kjøreveg langs sporet mellom 
planovergang 518.815 og 518.598 
aksepteres ikke. 

· Gangvei fra eksisterende undergang 
mot kommunal veg aksepteres ikke. 

· Eksisterende bru over Litleåna mot 
planovergang 518.598 må utbedres. 

Kjøreveg er tatt ut av 
planutkastet, men erstattet 
med gangveg.  
Tiltakshaver mener dette er 
et viktig grep i den totale 
sikkerhets-betraktingen. 
Vegen legges i terreng og vil 
ikke medføre endring i 
flomforhold. 
Trase for gangveg er endret 
slik at jordbruksfaglige 
ulemper med vegen blir 
minimal. 
Det bygges ny landbruksbru 
over Litleåna til de aktuelle 



jordbrukseiendommer. 

Rådmannen anbefaler etter en samlet gjennomgang av merknadene at forslag til reguleringsplan 
legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
 

4. Presentasjon av planområdet og hensikten med planen 
Området er i hovedsak et landbruksområde som ligger på Sleveland i en elvedal. Midt i dalen renner 
bekken Litleåna, og parallelt med denne går Sørlandsbanen. På østsiden av dalen går riksveg 42. Fra 
riksvegen og mot vest går det en kommunal veg, Slevelandsveien, som krysser bekken Litleåna med 
bru, og krysser Sørlandsbanen med planovergang. Vegen deler seg videre som private veger i mot 
nord og sør. 
 
Planen tar sikte på å erstatte fire planovergangene ved at det etableres 1.100 m kommunal veg til 
Sleveland, 750 m privat veg til Kjelland, ca 100m ny privat veg til bolig og om lag 100m landbruksveg. 
I tillegg forutsettes etablert og om lag 350m turveg. Det legges opp til at det etableres tre nye 
vegbruer, to over Litleåna og en over Sørlandsbanen. Eksisterende undergang under Sørlandsbanen 
gis status som turveg. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planen omfatter alt areal som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Totalt er planens areal 122 
daa. 
I detalj-reguleringsplanen er det regulert følgende elementer: 

· Offentlig veg, kommunal veg Slevelandsveien (lengde 1.100m) inklusive kryss mot 
rv.42, bru over Litleåna, overgangsbru over Sørlandsbanen og vende / snuplass ved 
ende av kommunal veg.  

· Kollektivholdeplass, bussholdeplass lokalisert på rv.42 i kryss med Slevelandsveien. 
· Fortau / gangveg (lengde 90m) langs rv.42 fra bussholdeplass til kryss med 

Slevelandsveien. 
· Privat veg fra Slevelandsveien til gnr./bnr. 115/3 (lengde 110m). 
· Felles privat veg fra Slevelandsveien til Kjelland (lengde 730m). 
· Felles privat landbruksveg inklusive bru over Litleåna til landbruksarealer tilhørende 

gnr./bnr. 115/1, 115/10 og 115/11. 
· Felles privat turveg (myke trafikanter) langs Sørlandsbanen og på dennes vestside fra 

ende kommunal veg og gjennom eksisterende undergang på Sørlandsbanen fram til 
felles privat landbruksveg (total lengde 320m). 

· Trase for jernbane- arealet avgrenset av eksisterende eiendomsgrenser for 
Jernbaneverket. 



 
51-1, oversikt plankart del 1 
 

 
 
Figur 51-2, oversikt plankart del 2 



 
6. Teknisk infrastruktur 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt  
Alle nye veger blir prosjektert i h.h.t. vegnormal, og vil få bedre bredde og kurvatur enn dagens 
vegstandard i planområdet. Tiltakene i planområdet vil bedre fremkommelighet og 
trafikksikkerheten. Planen åpner ikke for nye byggeområder eller endret arealutnyttelse.  
 
6.2 Byggelinje 
Er vist i planen i den grad dette er nødvendig. 
 
6.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler  x  1 1 Grønn Ivaretatt i plan og 
bestemmelser 

Ulykke med gående/syklende  X  1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter X  1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg X  1 1 Gul  

Etablering av gang- og sykkelveg langs denne strekningen vil føre til forbedret trafikksikkerhet og 
framkommelighet, siden ferdsel vil skje atskilt fra kjørevegen. Planforslaget omfatter også en 
kvalitativ trafikksikkerhetsmessig forbedring av kollektivholdeplassvedr rv.42. 
 
6.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.5 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
7. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn  

Regulerte veger er prosjektert etter kommunal vegnormal, og med tilhørende krav om universell 
utforming for relevante trafikantkategorier. 
 
8. Barn og unge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller det krav til barn og unge – 
lek m.m 

X  1 1 Grønn  

Område for idrett/lek x  1 1 Grønn  

Planen omfatter ikke egne areal tilrettelagt kun med tanke på barn og unge, men barn og unge får en 
bedre trafikksikkerhetsmessig situasjon ved at det etableres planskilte kryssinger av Sørlandsbanen. 
 
9. Sikkerhet og beredskap 
 
9.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Grønn  

Ivaretatt I planen jfr. egen flomvurdering – i vedlagte rapport.  
 
9.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  x 1 1 Grønn  

Tiltaket i seg selv generer ikke støy. 
 



9.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  x 1 1 Gul  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er ivaretatt i planen – det er laget egen geolograpport i forhold til byggegrunn. 
  
9.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS. 
 
9.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ingen kjente. 
 
9.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt, jernbane x  3 3  Hensikten med  
denne planen er å 
sikre 

jernbanekryssingen. 

Havn, kaianlegg  x 1 1   

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF  X 1 1   

Forsyning kraft, vann  X 1 1   

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

Jernbanekryssingen blir sikret i planen. 
 
10. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurensning i sjø  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. Viktige hensyn og arealinteresser 



 
11.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

100 – meters beltet fra sjø/50-m beltet 
fra sjø og vassdrag 

x  2 2 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Det skal i utgangspunktet ikke gjøres tiltak i selve vassdraget. Planbeskrivelsen redegjør for ev. 
avbøtende tiltak. 
 
11.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn Eikeskog. 

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Det er ikke registrert spesielle arter som er på rødlista eller er svartelista. Litleåna er lakseførende, og 
tiltak som bør vurderes i forbindelse med etablering av ny bru er bruk av siltgardin og unngå for stor 
byggeaktivitet i gytetiden. 
 
11.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



med? 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.) 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

x  2 2 Gul  

Av hensyn til jordvernsinteresser, er det forsøkt valgt vegløsninger som minimaliserer omdisponering 
av dyrka jord og oppstykking av landbrukseiendommer. Av denne grunn er størsteparten av nye 
veger regulert så nærme jernbanen som teknisk mulig. Dette er adkomstvegen for gårdsbrukene og 
denne vil nå bli kraftig forbedret. 
 
Alle landbrukseiendommer som grenser inn til planlagte veger vil få jordbruksavkjørsler, både til 
kommunal og private veger. Avkjørsler er markert i plankartet med avkjørselspil. 

· Ny kommunal veg til Sleveland beslaglegger ca. 14.420m2 jordbruksareal ut over dagens 
vegarealer. 

· Busslomme og gangveg ved rv.42 beslaglegger ca. 500m2 dyrket mark. 
· Privat veg til gnr./bnr. 115/3 beslaglegger ca. 790m2 dyrket mark. 
· Gangveg tilknyttet undergang ved Sørlandsbanen beslaglegger ca. 970m2 dyrket mark. 
· Privat veg til Kjelland beslaglegger ca 10.700m2 beiteareal. 

 
11.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Ved utformingen av planen har en søkt å ta hensyn til landskap og estetikk ved bl.a. valg av 
krysningssted over jernbanen ved å bruke eksisterende terrengforskjeller. 
 
11.7 Terreng og terrengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng x  1 1 Grønn  



Er ivaretatt i planen i forhold til tilsåing m.m. Tiltaket vil være synlig jfr. høydekrav for å krysse 
jernbanen. 
 
11.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Konsekvenser for naboer x  1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende omgivelser x  1 1 Grønn  

Planforslaget er et sikkerhetstiltak, og nye veger er planlagt med tanke på å etablere en sikker 
atkomst for beboerne på Sleveland og Kjelland. Jernbaneverket har siden midt på 1990-tallet hatt 
dialog med grunneiere og rettighetshavere. Innspill og merknader fra naboer/grunneierne er vurdert 
opp mot brukervennlighet, kostnadsperspektiv, landbrukshensyn, atkomstforhold til dyrket mark og 
naturinngrep. 
 
11.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn  

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg innforbi 
rammene i kommuneplanenr.  
 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
13. Naturmangfold 
 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  x 1 1 Grønn  

 
Viser til saksutredningen ovenfor samt gjennomgang i forhold til kjente kilder og en vurderer ikke at 
planen vil komme i konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet 
uttaler eller andre vurderinger som skulle tilsi dette i løpet av planprosessen. 
 

14. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen viser til at forslag til reguleringsplan legger opp til å stenge samtlige fire planoverganger 
på Sleveland og Kjelland. Som erstatning for de stengte planovergangene foreslås etablert et nytt, 
sikkert og velfungerende vegnett for alle trafikantkategorier. 
 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ivaretar de hensynene som er sentrale i 
forhold til denne type reguleringsplaner og vurderes som entydig positiv.  
 
Planforslaget gir etter rådmannen vurdering en total forbedring for alle trafikanter som skal til og fra 
Sleveland og Kjelland.  Det er tatt hensyn til flomforhold, biologisk mangfold tilknyttet Litleåna og 
jordbruksinteressene i området.  
 
I utarbeidet ROS-analyse er det ikke avdekket noen form for høy risiko eller middels risiko innenfor 
planområdet. Flomforhold er kartlagt og vil ikke påvirke de tekniske løsninger. 
Det foreligger kunnskap og registeringer i artsdatabasen og naturbasen, uten at det er avdekket 
vesentlige elementer i planen i forhold til Naturmangfoldloven. 
 



Rådmannen anbefaler derfor at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Planforslaget legger opp til at kommunal veglengde øker fra ca 460m til ca 1100m. Dette utløser et 
større vedlikeholdspotensiale enn hva kommunen utøver på kommunal veg ved Sleveland i dag. Ny 
kommunal veg bygges etter nye vegnormer og får fast vegdekke, vedlikeholdsinnsatsen vil derfor 
være minimal. Vintervedlikeholdskostnader må forventes å øke som resultat av øket veglengde. 
 Kommunen er med å delfinansierer prosjektet sammen med staten. 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
 
 

Alternative løsninger:  
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endringer: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

401547 Planbeskrivelse-Sleveland.pdf 

401551 Bestemmelser Sleveland.pdf 

401558 Detaljplan-Sleveland 

401548 R001.pdf 

401549 R002.pdf 

401550 R003.pdf 

401552 ROS-sjekkliste-Sleveland.pdf 

401553 ROS-analyse Sleveland.pdf 

401562 Merknad private - grunneiermøte-Sleveland 

401563 Merknad private- varsel om oppstart-Sleveland 

401561 Merknad offentlige- varsel om oppstart-Sleveland 

401559 Flomvurdering Sleveland 

401560 Ingeniørgeologi - Sleveland 

 
 
 


