
 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  18.11.2015 
Arkiv: : FA - L12, GBR - 115/4 
Arkivsaksnr.: 15/93 
Journalpostløpenr.: 15/32993 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Dag Kjetil Tonheim 
Plansjef 
51 46 83 21 
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

234/15 Planteknisk utvalg 08.12.2015 

123/15 Kommunestyret 14.12.2015 

 
 

Detaljregulering for jernbaneovergang på Sleveland 2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland, som legger opp til å stenge 
samtlige fire planoverganger på Sleveland og Kjelland, har vært til offentlig ettersyn. Dette er en 
reguleringsplan som legger opp til å sikre 4 farlige jernbaneoverganger hvor det har vært flere 
nestenulykker. 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 i 
Litleåna og en har søkt å redusere inngrepene i forhold til jordbruksinteressene i området. Med 
bakgrunn i innkomne merknader til planen har en justert noe i forhold til innspill fra grunneiere samt 
justert en vegtrase av hensyn til kulturminner. Rådmannen viser til at det er viktig å få en vedtatt 
reguleringsplan slik at en kan komme videre med saneringen av planovergangene og anbefaler at 
planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.  
 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland med kart, bestemmelser og 
planbeskrivelse datert 28.10.2015 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 08.12.2015 
 
PTU - behandling: 

 
Nye dokumenter i saken: 
      - 3 nye plankart fra Vianova, datert 27.11.2015 ble sendt ut på epost 27.11.2015. 

---- 0 ---- 



 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
PTU-234/15 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland med kart, bestemmelser og 
planbeskrivelse datert 28.10.2015 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

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 avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saksnummer Utvalg Møtedato 

   

Detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland – 2. gangsbehandling 
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland har vært til offentlig ettersyn og 
omfatter følgende område: 

 

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


2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som LNF og jernbane i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011.   
 
2.2 Reguleringsplan 
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 regulering 
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Statens Vegvesen Merknad N 

1.  Rogaland Fylkeskommune, kultur Merknad J 

1.  Fylkesmannen i Rogaland Ingen merknad O 

1.  NVE Region Sør Ingen merknad O 

1.  Felles brukerutvalg Ingen merknad O 

Private merknader 

1.  Morten Sleveland mfl. Merknad O 

1.  Janne Søyland Merknad N 

1.  Bjørn Tor Sleveland Merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Anbefaler ut fra 
trafikksikkerhetsgrunner å regulere 
ensidig toveis busslomme ved kryss 
mellom rv42 og ny veg til Sleveland. 
Dette for å sikre areal for framtidig 
utbygging av bussholdeplassen. 

N Jernbaneverket anbefaler ikke å 
utvide arealene på dyrkbar mark i 
denne plan. Dette innspill fra 
Statens vegvesen burde ha vært 
signalisert tidligere og i 
forbindelse med varslet 
planoppstart. Den foreslåtte 
busslommeløsning vil komplisere 
adkomstforholdene til gnr./bnr. 
115/3, og dermed vanskeligjøre 



prosessen med gjennomføringen 
av denne planen. Jernbaneverket 
er av den oppfatning at den viste 
regulering av ny busslomme er en 
vesentlig trafikksikkerhetsmessig 
forbedring ut fra dagens forhold. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur 

· Konflikt mellom planlagt veg til 
Kjelland og automatisk freda 
kulturminne (vegfar). 

 
 
· Fylkeskommunen fremmer 

innsigelse mot planen 

Det må ytredes alternative 
vegtraseer mellom Sleveland og 
Kjelland. Fornminner merket 
som vegfar skal reguleres som 
omsynssone. 

 

J 

 
 
 
 
J 

Det er gjennomført arkeologiske 
feltundersøkelser i henhold til 
avtale mellom Fylkeskommunen 
og Jernbaneverket. 

 
Det har vært en god og konstruktiv 
dialog mellom Eigersund 
kommune, Fylkeskommunen og 
Jernbaneverket og det er 
framkommet en omforent løsning 
for ny trase for adkomstveg til 
Kjelland. Ny trase hensyntar 
registrerte fornminner på en god 
måte, og Fylkeskommunen kan 
derfor be Riksantikvaren om 
dispensasjon for framføring av veg 
gjennom deler av arealer registrert 
som fornminner. 
Dispensasjonen er sendt 
Riksantikvaren og svar fra denne 
vil bli fremlagt i møtet eller 
ettersendt saken. 

3.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

4.  NVE Region Sør · NVE ønsker ikke å avgi uttalelse 
ettersom det ikke er fremmet 
konkret forespørsel om bistand fra 
Eigersund kommune. 

O En tar uttalelsen til orientering, 
men ønsker å påpeke at 
forslagstiller har vært i kontakt 
med NVE i forbindelse med 
planutarbeidelsen, og har i den 
forbindelse, etter råd fra NVE, 
gjennomført flomanalyser og 
regulert 200 års flomgrenser i 
plankart og bestemmelser. En 
stiller seg undrende til hvordan 
NVE som fagmyndighet håndterer 
plansaker som de etter loven skal 
ha som berørt sektormyndighet. 

Private merknader 

1.  Morten Sleveland, 
Jostein Sleveland, 
Torgeir Søyland, Bjørn 
Tor Sleveland, Harald 
Sleveland, Arvid 
Sleveland 

· Gangveg som vist mellom plo 
518.815 og 518.598 omgjøres fra 
gangveg til kjøreveg. 

· Kjøreveg som omtalt i pkt. 1 ønskes 
som kommunal veg. 

 
 
 

J 

 
 
J 

 
 
 
 
O 

Vegen omreguleres fra gangveg til 
kjøreveg 

 
Vegstatus avgjøres av Eigersund 
kommune. Etter drøftinger med 
kommunen vil Eigersund 
kommune ta angitt vegparsell opp 
til kommunal veg frem til snuhank. 
Problemstillingen vil bli avklart i 
byggeplan i forståelse med 



· Sikre avløp for overvann gjennom 
eksisterende jernbaneundergang. 

 
· Etablere nye gjerder langs spor for å 

sikre barn mot å komme inn på 
jernbanen. 

 
 
 
 

· Eksisterende adkomstveg mellom 
plo 518.598 og gnr./bnr.115/1 rives, 
vegareal dyrkes og bekk langs veg 
legges i rør. 

 

 
 
 
J 

 
 
 
 
 
 
E 

grunneiere 

 
Det forutsettes etablert 2m høyt 
flettverksgjerde langs 
Sørlandsbanen på den 
angjeldende banestrekning. Dette 
blir ivaretatt i byggeplanen. 

 
Tiltaket ligger utenfor 
plangrensen. Jernbaneverket tar 
merknaden til etterretning og vil 
implementere dette i byggeplanen 
i forbindelse med avtaleprosess 
om grunnerverv. 

 

2.  Janne Søyland · Ønsker mur / støyskjerm nord for 
bygninger mot ny kommunal veg. 

 
 
 

· Påpeker at nye veger vil krysse 
gammel stikkrenne mot Litleåna. 
Denne vil sannsynligvis ikke tåle nye 
store vegfyllinger 

· Ønsker feundergang like vest for 
planlagt overgangsbru for å kunne 
benytte arealer mellom planlagt 
kommunal veg og spor som 
beiteareal. 

· Ønsker ferist i kryss mot veg til 
Kjelland for å kunne utnytte 
beiteareal og få tilgang til vann 
mellom planlagt veg og spor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Ønsker å få etablert 
forstøtningsmur i brufylling mot 
Litleåna for å bevare dyrket mark 

· Alle fyllingsskråninger må være så 

O 

 
 
 
 
 
O 

 
 
 
N 

 
 
 
 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

 
 
 

Ut fra støyhensyn fra ny 
kommunal veg, er etablering av 
støyskjerm ikke påkrevet. 
Jernbaneverket kan evt. vurdere 
avbøtende ulempestiltak i 
forbindelse med grunnervervet, og 
vil komme tilbake til dette. 
Dette er et forhold som vil bli 
avklart i byggeplanen. Gamle rør 
som ikke tåler endrede 
overdekningsforhold vil bli skifte / 
lagt om. 
Vil ikke anbefale en slik løsning 
under kommunal veg. Areal 
mellom veg           og jernbane 
reguleres til sideareal veg, og vil 
ikke kunne benyttes i 
landbruksformål. 
Vil ikke anbefale en slik løsning. Å 
la beitedyr ha fri adkomst på veg 
til Kjelland vil være uheldig både 
for vegens kvalitet, sikkerhet og 
vedlikehold. Vegtrase er i 
forbindelse med avdekking av 
kulturminner flyttet nærmere 
jernbanespor, slik at areal mellom 
adkomstveg til           Kjelland og 
spor reguleres til sideareal veg / 
jernbaneformål, og utgår dermed 
som beiteareal. Det forutsettes 
etablert gjerde mellom veg og 
landbruksarealer. Dette avklares i 
forbindelse med byggeplan og 
grunnerverv. 
Tiltak vil bli vurdert i byggeplanen, 
og avklares i forbindelse med 
grunnerverv. 



slake at de kan inngå som dyrket 
mark fram til skulderkant. 

 
O 

 

 
Fyllingsskråninger er planlagt med 
helning 1:1,5, etter kommunal 
vegnormal, for å minimalisere 
inngrep på dyrket mark. 

3.  Bjørn Tor Sleveland · Overvannsrør / jordbruksdren 
under ny vegfylling ved rv42 må 
byttes. 

 
· Adkomst til gårdsrom 115/3 ønskes 

lagt nærmere rv42. 

 
 
 

· Ønsker gjerde på begge sider av 
jernbanen som sikring mot at barn 
tar seg inn på sporområdet. 

· Godt fornøyd med ny trase for 
kommunal veg. 

O 

 
 
 
N 

 
 
 
 
E 

 
 
 
E 

Dette er et forhold som vil bli 
avklart i byggeplanen. Gamle rør 
som ikke tåler endrede 
overdekningsforhold vil bli skifte / 
lagt om. 
Regulert adkomst til eiendommen 
opprettholdes. Dette grunnet bl.a. 
i nærhet til Rv 42, feundergang på 
eiendommen mv. 

 
Det forutsettes etablert 2m høyt 
flettverksgjerde langs 
Sørlandsbanen på den 
angjeldende banestrekning. Dette 
blir ivaretatt i byggeplanen. 
Tas til etterretning. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas som fremlagt med følgende endringer i: 
Plankart: 

1. Generelt er det innført nye feltnavn på nye flater og reviderte feltnavn på opprinnelige 
flater. 

2. Slevelandsveien (SKV2) (linje 60100) er forlenget fra planovergang km.518.815 fram til 
planovergang km. 518.595, en lengde på 250m. Snuplass etablert i ende kommunal veg. 
Total lengde kommunal veg 1.360m. 

Turveg på samme strekning er erstattet av ny kjøreveg. 
3. Ny felles privat veg (f_SKV5) er regulert mellom ende Slevelandsveien (SKV2) og 

eksisterende adkomstveger. Lengde 50m. 
4. Veg til Kjelland (SKV1) mellom profil 100 og ca profil 600 er justert i forhold til registrerte 

fornminner. Vegen er på denne strekning flyttet inn mot spor (profil 100 – 400). 
5. To nye båndleggingssoner etter lov om kulturminnevern er innført, H730_1 og H730_2. 

 
Planbestemmelser: 

6. Generelt er det innført nye feltnavn på nye flater og reviderte feltnavn på opprinnelige 
flater 

7. §2 -           Reviderte feltnavn 
8. §2-           Hensynssoner- Ny-Båndleggingssone 
9. §2-           Rekkefølgebestemmelser –  

          Ny- Stenging av planoverganger            
          Ny- Fornminner 

10. §4.4– Redigert med bestemmelser om fredede kulturminner 
11. §5-           Revidert område for f_SKV3, redusert antall bruksnummer med           rettighet i 

vegen 



12. §5-           Nytt område for f_SKV5 
13. §6.1-           Redigert med bestemmelser om fredede kulturminner 
14. §8.2-          Ny Båndleggingssone for kulturminner 
15. §10.5-          Ny Fornminner 

 
4. Presentasjon av planområdet 
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 

 

Reguleringsplan kart 1 



 
Illustrasjon 1 

 
 
 
 
 



Reguleringsplankart 2 

 
Reguleringsplankart 3 

 



Illustrasjon 2 og 3 

 
 
 
 
 

Endringer etter offentlig ettersyn 
Med bakgrunn i merknader som er innkommet i forbindelse med offentlig ettersyn, og som følger av 
drøftinger mellom Eigersund kommune, Rogaland fylkeskommune – Kulturminneavdelingen, 
Jernbaneverket og kontakt med grunneiere er følgende endringer utført i plandokumentene: 
 
Planbeskrivelsen: 
Beskrivelsen er revidert som følge av at det er gjennomført arkeologiske feltundersøkelser, videre at 
Slevelandsvegen er forlenget og fått status av kommunal veg, og endelig at veg til Kjelland er flytte 
som resultat av registrerte fornminner. Det er derfor gjennomført mindre korreksjoner av 
tallstørrelser som gjelder veglengder og areal som påvirkes av nye vegframføringer. 
 
Plankart: 

1. Generelt er det innført nye feltnavn på nye flater og reviderte feltnavn på opprinnelige 
flater. 

2. Slevelandsveien (SKV2) (linje 60100) er forlenget fra planovergang km.518.815 fram til 
planovergang km. 518.595, en lengde på 250m. Snuplass etablert i ende kommunal veg. 
Total lengde kommunal veg 1.360m. 

Turveg på samme strekning er erstattet av ny kjøreveg. 
3. Ny felles privat veg (f_SKV5) er regulert mellom ende Slevelandsveien (SKV2) og 

eksisterende adkomstveger. Lengde 50m. 
4. Veg til Kjelland (SKV1) mellom profil 100 og ca profil 600 er justert i forhold til registrerte 

fornminner. Vegen er på denne strekning flyttet inn mot spor (profil 100 – 400). 
5. To nye båndleggingssoner etter lov om kulturminnevern er innført, H730_1 og H730_2. 



 
Planbestemmelser: 

6. Generelt er det innført nye feltnavn på nye flater og reviderte feltnavn på opprinnelige 
flater 

7. §2 -           Reviderte feltnavn 
8. §2-           Hensynssoner- Ny-Båndleggingssone 
9. §2-           Rekkefølgebestemmelser –  

          Ny- Stenging av planoverganger            
          Ny- Fornminner 

10. §4.4– Redigert med bestemmelser om fredede kulturminner 
11. §5-           Revidert område for f_SKV3, redusert antall bruksnummer med           rettighet i 

vegen 
12. §5-           Nytt område for f_SKV5 
13. §6.1-           Redigert med bestemmelser om fredede kulturminner 
14. §8.2-          Ny Båndleggingssone for kulturminner 
15. §10.5-          Ny Fornminner 

 
Jernbaneverket har hatt en runde med berørt grunneier for endringene og opplyser at de har fått 
aksept fra disse. 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger knyttet 
til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil bedre synliggjøre 
fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart 
m.m.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølgekrav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og det blir ikke lagt 
inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt 
eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke legges inn.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
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. 
 



6.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

Kollektivtilbud  x 1 1 Grønn  

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 Gul  

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  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
 
Regulerte veger er prosjektert etter kommunal vegnormal, og med tilhørende krav om universell 
utforming for relevante trafikantkategorier. 
 
8. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

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 ute og oppholdsareal 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  3 3 Rød Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. 

Ivaretatt i planen jfr. egen flomvurdering. 
 
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 Ikke kjent. 

Det er av tiltakshaver vurdert at det ikke er støykilder som vil generere støy over grensene i 
gjeldende retningslinjer. 
 
9.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  



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. 
 
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. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette..  
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
9.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Risikofylt industri mm   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 RØD Ivarettt i kart og 
bestemmelser. 

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   

Hensikten med denne planen er å sikre jernbanekryssingene. 
 
9.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Grunnforhold  x 1 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.  
 
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  

Forurenset grunn   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 1 1 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 2 2 Grønn Ivaretatt i plan og 
bestemmelsr. 

Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser i tilknytning til området og en har hatt drøftingsmøte 
med Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen. En har funnet en løsning på vegtraseen som de vil 
anbefale og det er sendt søknad om frigivelse av de områdene som er berørt til Riksantikvaren. Flom 
er vurdert i ROS. 
 
11.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 3 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. 17000 m2 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. 300 m2 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  2 2 Grønn  

Det er lagt vekt på å få til en god tilpasning av den nye bebyggelsen.  
 
11.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Terreng  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  

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 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.11 Forhold til naboer/tilpasning 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  

Terrenget i den delen av området som foreslås avsatt til boliger gir tildels gode solforhold for 
bebyggelsen.  
 
 
11.13 Sosial infrastruktur 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 



Sosial infrastruktur x  1 1 Grønn  

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.14 Folkehelse 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Folkehelsehensyn x  1 1 Grønn  

 x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Planen vurderes å bedre bl.a. den generelle trafikksikkerhet, fjerne 
ulykkes punkt, bedre fremkommelighet for sykkel og myke trafikanter.  
 
12. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

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 se innforbi 
rammene i kommuneplanen.  
 
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”. 
 
Det er varslet utbyggingsavtale i forbindelse med varsel om oppstart.  
 
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 innlevert materiale 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. 
 
14. REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

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



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

x  1 1 Grønn  

Det er innarbeidet 5 rekkefølgekrav jfr. §10 i bestemmelsen som omfatter anlegg og riggområde, veg 
utforming, stenging av kryss og planoverganger samt hensyn til fornminner. 
 

15. 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 kulturminner, 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. 
 
Det er etter høring foretatt justeringer i kart og bestemmelser av hensyn til kulturminner og dette er 
avklart med kulturmyndighetene. Det er søkt Riksantikvaren om frigivelse. Riksantikvaren har frist 
frem til den 24. november med å svare på søknaden og denne konklusjonen vil bli ettersendt/levert 
ut i møtet.  
 
Berørte parter har kommet med merknader og en har søkt å ivareta disse gjennom endringer i kart 
og bestemmelser. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Finansering av dette tiltaket har vært behandlet som egen sak i kommunestyret. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 

Alternative løsninger:  



Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland vedtas med følgende endringer i: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

433960 Bestemmelser Sleveland, rev B, 28-10-2015 

433944 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Sleveland, 06-11-2015.pdf 

433950 Reguleringsplankart R001_Rev-B.pdf 

433951 Reguleringsplankart R002_Rev-B.pdf 

433952 Reguleringsplankart R003_Rev-B.pdf 

433957 Jernbaneovergang på Sleveland - endringsliste 

433959 Jernbaneovergang på Sleveland - Jernbaneverkets kommentar til merknader 

416650 Jerbaneovergang Sleveland 

418029 Uttalelse til detaljregulering for jernbaneovergang på Sleveland - gnr. 115 bnr. 4 
med flere 

419661 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for jernbaneovergang 
på Sleveland gnr. 115 bnr. 4 

419715 Vedrørende planforslag til jernbaneovergang på Sleveland 

419716 Kart 

420809 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. detaljregulering for 
jernbaneovergang på Sleveland 

420856 Samordnet statlig uttalelse ved offentlig ettersyn for deltaljregulering for 
jernbaneovergang på Sleveland gnr. 115 bnr. 4 m.fl.. 

424934 Uttalelse - detaljregulering for jernbaneovergang på Sleveland - innsigelser med 
forslag til løsning 

424933 Vedlegg - kart Sleveland-Kjelland 

424932 Rapport kulturhistoriske registreringer m.m. gnr. 44 bnr. 115, 4, 7, 9 m.fl. 

430377 Detaljreguleringsplan  for jernbaneovergang på Sleveland - referat fra møte 
21.10.15 

431934 Søknad om dispensasjon fra KML § 8.4, detaljregulering jernbaneovergang 
Sleveland - Kjelland 

434368 Akseptbrev 

 
 
 


