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Innledning 

1.1 Bakgrunn 
ARC Arkitektur AS foreslår, på vegne av tiltakshaver Norrøn Bolig as, Gamle 
Sokndalsveien 38, 4372 EGERSUND 
detaljregulering av området Skårabrekkå 14, gnr. 13, bnr. 166 og 13/332. 
Planarbeidet, varsel om oppstart ble annonsert i Dalane Tidende den 20.01.12 og 
varslet naboer og div. offentlige organ i henhold til liste for nabovarsel, vedlegg 8. 

Nytt oppstartsmøte med Egersund kommune ble holdt 03.05.13. 
Vedlegg 10. 

Hensikten med planarbeidet er fortetting av varslet planområde fra frittliggende 
boligbebyggelse til konsentrert boligbebyggelse.  

I omsøkt tiltak skal eksisterende enebolig med garasje rives og det søkes om 
oppføring av et konsentrert  boliganlegg med 11 leiligheter.  
Det skal etableres en ny atkomstvei til tomten. Planarbeidet utløser ikke krav om 
konsekvensutredning. 

Flyfoto med markert planområde 

2 Planområdet 
Dette kapittelet omhandler planområdet slik det fremstår i dag. 
Hele planområdet gnr. 13/166 og 13/ 332 utgjør et samlet areal på ca. 5479m2. 

2.1 Beliggenhet og avgrensing 
Beliggenhet på vestsiden av Årsdalen, i det området som har bruksnavn Sokbakken. 
Eigersund Kommune. 
Området ligger om lag 1km fra Eigersund sentrum, og er lokalisert i grensen mellom 
merkantile sentrumsfunksjoner langs Sokndalsveien og boligbebyggelsen ellers i 
Skårabrekkå. I sør og øst grenser området til et stort friområde ved Tingknuten og 
Stoplesteinane.  
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Området ligger under 100m fra kollektivaksen i Sokndalsveien og ca. 200m fra 
nærmeste busstopp.  

2.2 Gjeldende planer 
Gjeldende reguleringsplan for Skårabrekkå 14, gnr.13 bnr.166 er: Endringsplan 
Årstaddalen Eger motell - Skåraåne (6-2) Plan nummer: 9760003  
Endelig vedtatt 11.12.1975.  

Planområdet er i sin helhet innbefattet i Kommuneplanens arealdel for Eigersund 
kommune 2011-2022. Sentrumsdel hvor hele planområdet er markert for boligformål. 

2.3 Eierforhold 
 Norrøn Bolig. Tidligere Byggmester Larsen og Bjørkeland as, Gamle Sokndalsveien 
38, 4372 EGERSUND. 

2.4 Områdets karakter 
Skårabrekkå 14  er en del av et eldre og etablert eneboligområde som grenser til 
veien Skårabrekkå i sør som leder til etablert veikryss mot Sokndalveien i vest.  
De fleste nærmeste boligene er bygget i 2 etasjer med underetasje og noen med 
loftsutnyttelse. De fleste av disse har saltak, men noen bygninger i øst har to etasjer 
og valmtak.  

Tomten ligger i forkant av en skogkledd  fjellskråning som stiger markant 
nord- og østover over bak bygningene. 
Terrenget på byggeområdet faller sterkt fra nord mot sør med en høydedifferanse  
på ca. 12m på en tomtedybde på ca. 25m. Høydeforskjellen mellom hoved 
planeringsnivå på tomta ned mot veien opptas av en natursteinsmur. 
Tomten er vendt mot sørvest og gir god utsikt og får solinnfall fra 09:00 tiden til den 
går ned på kvelden .  
I tomtens sørøstre hjørne er det en turvei som gir atkomst innover heia til store 
friluftsområder. 

Foto av planområdet med omgivelser 
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Foto av planområdet 

2.5 Kulturminner 
Det er ikke merket av noen kulturminner på kommunens kart over nærområdet. 

2.6 Trafikkforhold 
Skårabrekkå er adkomstvei fra Sokndalsvei til Skårabrekkå 14 og de øvrige boligene i 
området. Det er ikke gjennomgangstrafikk i Skårabrekkå ettersom den er stengt i den 
sørøstlige enden.   
Veien har en veibredde på 4,0m og har et stigningsforhold på 1:10 langs hele tomtens 
utstrekning.  
Ettersom det kun er 10 boliger som ligger bakenfor tomten, vil årsdøgntrafikk ÅDT 
som passerer Skårabrekkå 14 ligge på 30-40 biler/ døgn. 

2.7 Barns interesser og sosiale funksjoner 
Det er regulert lekeplass mellom Skårabrekkå og Sokndalveien som ligger kloss til 
tomten.   
Turveien fra tomtens sørøstre grense leder direkte til store friområder nord og østover 
i heia.  

2.8 Tilgjengelighet til handels- og servicefunksjoner. 
Skårabrekkå 14 ligger kun 350 meter i luftlinje fra kjøpesenteret ved Lygre og øvrige 
stormarkedfunksjoner. Sentrumskjernen med alle service- og handelsfunksjoner i 
Egersund ligger i en avstand på ca. 1200m og nås via Sokndalvei. 
Det er gangveiforbindelser via fortau og gang- og sykkelveier og gangfelt langs 
Sokndalsvei stort sett hele veien til sentrum. 
Det er stoppested for buss ved nærmeste veikryss ved Sokndalsvei, ca. 200m fra 
Skårabrekkå 14. 

2.9 Offentlige tekniske anlegg i grunnen. 
Det er i dag mangelfull overvannshåndtering i kommunal vei, 
Skårabrekkå. Eksisterende off. vannledning og spillvannsledning allerede 
fullt utnyttet Brannvannsdekning er svak. 
For tiltak vises til punkt 3. 
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3 Planforslag 
Denne detaljregulering gjelder innenfor varslet planområdet og tar utgangspunkt i et 
forprosjekt/ illustrasjon som er utarbeidet av ARC Arkitektur as i samarbeide med 
tiltakshaver over tid og presentert i egne møter for  Egersund kommune. 
Basert på de tilbakemeldinger vi har fått, er det i denne prosessen utarbeidet et 
forprosjekt med nivå for rammesøknad. 
Tegningsdokumenter for planer, snitt og fasader med 3D illustrasjoner er vist i 
vedlegg 3. Illustrasjon boligprosjekt med tegningslister. 

Denne detaljreguleringsplanen bygges opp omkring dette konseptet, men det skal 
likevel være rom for naturlige justeringer og videreutvikling på veien mot en endelig 
innlevering av rammesøknad. Derfor er plankartet delt i henholdsvis 
Detaljreguleringsplan og Illustrasjon til reguleringsplan. 

3.1 Formål 
Formålet med reguleringsplanen er fortetting i samsvar med overordnet strategi for 
sentrale områder av Egersund. 
Tiltaket gjelder konsentrert boligbebyggelse.  

3.2 Arealbruk 
Tomten  er på omtrent 5479 kvadratmeter. Tomtedel på bnr. 13 gnr. 166 som 
omfatter selve byggeområdet er ca. 1538m2 og resten bnr. 13 gnr. 332 består av fjell 
og friområde. 

3.3 Bebyggelse og anlegg 
Reguleringsplanen skal gi mulighet til å oppføre en boligblokk/ konsentrert 
boligbebyggelse med 11 leiligheter, hver på et plan bygget som boligblokk i avtrappet 
etasjehøyde fra 2-5 etasjer. 

Situasjonsplan 
4370 EGERSUND

Rev.

2426-14

Målestokk

Tegner:

Dato:

Prosjekt nr.

Tegn. nr.

ES

PROSJEKT

TEGNING

SKÅRABREKKÅ

Byggmester Larsen & Bjørkeland as

Tegningen er ARC sin eiendom og kan hverken helt eller delvis benyttes til arbeider som ARC ikke medvirker i.

Revisjoner:

4 013

4 
16

4
4 

18
4

8 978

5 545

11
 9

55

6 
38

8

7 
53

7

10
 2

57

P
P

P

P

P

P

N

01

14.04.2015

1:500

SITUASJONSPLAN



7 

3.4 Trafikkløsning 
Adkomst til tomten Skårabrekkå 14 er i dag knyttet til veien Skårabrekkå på 
eksisterende vei som ligger på 13/18. Denne veien nyttes lite i dag som kjørevei. 
Den er svært bratt og fungerer mest i dag som atkomst til turområde og hageanlegg til 
naboboligene. Det vises til tinglyste avtaler til tidligere felles bruk av denne veien. 

I omsøkt plan legger man opp til etablering av en ny kjørbar atkomst kloss nedenfor 
nåværende vei på 13/18 for å sikre at den eksisterende turveifunksjonen blir 
opprettholdt for framtiden uten at den blir brukt som kjørevei. Ny atkomst tilpasses 
planlagt gatetunnivå tilknyttet prosjektert hovedatkomst til bygget og 
parkeringsanlegget.  
Ettersom ny avkjørsel kun leder til eget privat gatetun, etableres en frisiktsone  
for utkjørsel 3mx20m i samsvar med Vegnorm for Jæren håndbok 017 figur C50.  
Fartsgrense i Skårabrekkå dimensjoneres til 30km/t. 

3.5 Grønnstruktur 
Planlagte leiligheter oppover etasjene knyttes til bakkeplan mot fjellet nordøstover 
etter hvert som kotehøydene i landskapet tillater dette. Det betyr at man vil få direkte 
tilgang til felles ute- og grøntområder mot nordøst fra 2-4. etasje. Her vil det kunne 
etableres felles oppholdssoner og mindre lekesoner som sikres med gjerde tilpasset 
landskapet på ulike nivå.  

Plan 3. etasje 

På inngangsnivå på sørvestsiden av bygget, er det tilrettelagt for felles uteopphold, 
parkering og manøvrering av bil. For å unngå en stor sammenhengende og monoton 
flate fremfor, så skal dette området ha en beplantet skråningssone ned til toppen av 
støttemuren mot veien. Her skal være innslag av beplantning med både lavere hekk- 
og buskvekster samt høyere løvtrær. 

På grunn av topografien i området, er det upraktisk å lage et større lekeområde/ plass 
innenfor den tilgjengelige delen av tomten. Derfor vil man i henhold til en 
samarbeidsavtale med Egersund kommune utbedre den eksisterende regulerte 
lekeplassen i skråningen og på flaten sør for Skårabrekkå. 

3.6 Byggegrense 
Tiltaket forholder seg til byggegrensene på 13/166 og 13/332 beholdes som 
friområde. 
I sørvest er bygningen plassert 4m fra grense mot veien Skårabrekkå 12 gnr. 13 bnr. 
2069. 
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Mot sørøst og nordvest forholder hovedbygningen seg til nabogrensene på 4m.  
I sørvest brukes imidlertid taket på carport under som uteplass for leilighet helt mot 
tomtegrense. Dette forhold varsles herved og avklares med naboer 13/18. 
Ettersom bygningen forholder seg til landskapet og det etableres et kjørbart tun  
mot sørvest, avpasses byggegrensen til Skårabrekkå  fra 4-8m i samsvar med 
situasjonen.   

3.7 Bebyggelsens plassering og utforming 

Fasade mot sør-vest 

Ettersom tomten må betraktes å ligge kloss til Egersund by sitt sentrum, 
er det naturlig å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse i dette området. 
Tomtens beliggenhet høyt over Sokndalsveien gir en god utsikt vestover og har 
direkte sol fra formiddag til langt på kveld 

Forslaget til boliganlegget er tilpasset et forholdsvis krevende landskap med kraftig 
stigningsforhold inn i fjellet nordøstover på opp mot 1:2. Bygget er planlagt med en 
avtrapping fra 2 etasjer til 5 etasjer tilpasset landskapet i bakkant for å gi optimale sol- 
og utsiktsforhold til boligene. 
Med flate tak er det formet slik at den største høyde på 5 etasjer ligger ved det 
laveste punkt på veien foran, for å redusere høydevirkningen mot landskapet.  
Høyeste punkt refererer seg således til den laveste landskapsprofil. 
For å gi bygningen en dekomponert og  avtrappet karakter, tilpasset landskapet og 
omgivelsene, er den brutt opp i 3 hovedvinkler i plan samtidig som den er avtrappet 
ned mot sørøst. På denne måten skapes solrike sørvestvendte takterrasser og 
balkonger med utsikt for boligene. 
Solstudiet er utarbeidet som viser situasjon ved vår- og høstjevndøgn kl. 15:00,  
samt 1. Juni kl. 15:00, vedlegg 6. 

Prosjektet inneholder 2- til 4 roms leiligheter universelt planlagt med arealer fra 
65m2 til 155 m2. 

Garasjer med plass for en bil til hver leilighet, er integrert i første etasje av bygningen. 
Biloppstillingsplassene og bodanlegget ligger tilbaketrukket i underetasje og formet 
med synlige søyler på en slik måte at garasjen dominerer minst mulig mot 
omgivelsene og gir bygget en lett og luftig karakter. 
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Plan 1. etasje 

Snitt A-A 

Arealutnyttelse. 
Bygget brutto grunnflate er 434m2. 
På denne grunnflaten er det innberegnet 1 biloppstillingsplass pr. bolig. 
Utvendig parkeringsareal : 6stk x15M2=90m2. 
Tomten i planområdet er 5479m2, herav har 13/166 et areal på ca. 1538m2. 
Utnyttelse BYA av tomtens areal/ bebygd areal blir da ca. 9%. 

Ettersom det kun er eiendom 13/166 som er bebyggbar som følge av de topografiske 
forholdene, er det naturlig at grad av utnyttelse beregnes ut fra denne. 
I bestemmelsene er oppgitt en maks BYA = 35%. 
Illustrert tiltak utgjør her BYA =31,7%,  hvor det er beregnet parkeringsareal i henhold 
til krav i kommuneplanen 1,25 bil per boligenhet. 

Bygningens totale bruksareal BRA= 1487m2. 

Parkering. 
Minimumsnorm i kommuneplanen §1.14 er 1,25 plass pr. boligenhet. 

Det er planlagt til sammen 17 parkeringsplasser i tilknytning til omsøkt plan som her 
utgjør 1,5 biloppstillingsplass pr. boligenhet.  
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Herav er 11 private parkeringsplasser i garasje og 4stk felles i uteanlegg. 1 stk. i 
fellesområde er dimensjonert som HC-parkeringsplass.  I tillegg omsøkes 2 plasser 
på egen grunn som kantsteinsparkering langs Skårabrekkå som vist i planen. 
Disse 2 plasser skal bidra til å øke parkeringsdekningen fra kommuneplanens 
minimumskrav pga. avstand til sentrumskjerne. 
Sportsboder gir plass til sykler, og det settes av plass for utvendig sykkelstativ i 
tun. 

3.8 Kollektiv-tilbud 
Holdeplass for buss ligger kloss utkjørsel fra Skårabrekkå ved Sokndalvei er i 
underkant av 200m gåavstand fra Skårabrekkå 14. 

3.9 Krav til universell utforming 
Det er ikke satt absolutte krav til at boligene må være universelt utformet ut over 
det som er gjeldende i Plan- og bygningsloven og  kommuneplanen §1.6. 
Prosjektet som ligger til grunn som illustrasjon til planen er likevel planlagt med alle 
boligenheter som tilgjengelige.  

Heis i første etasje nås direkte fra trinnfritt fra tun og denne dekker alle bygningens 
nivå. Alle boligenheter er planlagt på et plan med tilgjengelighet for rullestol i 
inngangsparti og bad/ toalettrom mm. 

3.10 Uteoppholdsareal 
Det vises til kommuneplanens bestemmelser § 1-11 og Pbl §11-9 og §28-1. 
Kommuneplanens krav til felles uteoppholdsareal er på 25 m2 per boligenhet  
da vi regner dette som en sentral beliggenhet i Egersund. Herav kan inntil 10m2 av 
arealet beregnes på privat altan eller terrasse, resten på fellesareal. 
Det er avsatt gode private uteareal med balkonger fra 6,6 m2 til 8,2m2 og  
takterrasser fra 24 m2 til 59m2. 
På planene for 2. og 3. etasje viser felles uteoppholdsareal med direkte atkomst fra 
bygget som ligger på platå mot fjellet i nordøst. På tunet sørvest for bygget 
tilrettelegges for en bilfri oppholdssone med et areal på ca. 25m2 hvor det er plass til 
utemøblering. 
Disse flatene for fellesareal utgjør samlet ca. 100m2 er tilpasset landskapet og 
kotehøydene. 
Det store området ved inngangssone sørvest for bygget er regulert til gatetun.  
Ettersom det meste av dette arealet ikke opptas av reservert parkering og dette er 
solrikt og vestvendt, bør dette kunne brukes som tun/uteplass for beboerne. 
Selv om dette området utgjør innkjørsel til egne garasjer, så kan tunet fungere 
ved gitte anledninger.  

Innenfor tomten ligger et stort kuperte grøntareal i nordøst som utgjør et tilgjengelig 
naturområdet i nordøst. Samlet utgjør dette et felles grøntområde 3,86daa hvor en 
større del kan medregnes som felles uteoppholdsareal til omsøkt prosjekt. 
Selv om topografi i område byr på topografiske utfordringer knauser og skrenter, så er 
det fortsatt flater til friluftsbruk i dette området. 

For å dekke behov for tilgjengelig lekeplass, er det etter drøftinger med Egersund 
kommune gitt mulighet å kunne nytte arealet på en eldre kommunal lekeplass ca. 
50m nedenfor Skårabrekkå. Denne har en solrik beliggenhet og gir plass til 
lekeapparater og plass for akebakke med mer. Bruken av denne lekeplassen 
forutsettes av en rehabilitering utført av tiltakshaver i samsvar med godkjent 
utendørsplan nedfelt i en egen utbyggingsavtale med Egersund kommune. 

3.11 Kulturminner 
Det er ikke merket av noen kulturminner på kommunens kart over nærområdet. 

3.12 Plan for vann- og avløp 
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Det er i dag mangelfull overvannshåndtering i kommunal vei, Skårabrekkå. 
Eksisterende vannledning over Bø tomten er 40mm som allerede er fullt utnyttet. har 
Brannvannsdekning er svak og ny tilførsel må hentes ved Sokndalvei. 
Det må legges ny spillvannsledning veikryss Sokndalvei. 
Takvann og overvann skal hovedsakelig infiltreres og fordrøyes på egen grunn.  
Tun på sør vestside samt fellesområdene i øst  vil drenere bort overflatevann via 
egne sandfangkummer. Vann fra nedslagsfeltene i fjellet bak bygget, må dreneres ut 
via godt dimensjonerte avskjæringsgrøfter med langsgående drens- ledningsnett i 
hele byggets utstrekning. 

Det utarbeides egne tekniske planer for disse tiltakene som skal godkjennes ved 
søknad om rammetillatelse. 

3.13 Flomveger 
Flomvann fra fjellområdet vil ledes via avskjæringsgrøfter, forbi bygget i begge  
ender. I nord via terreng til egen P-plass og videre til nedre del av Skårabrekkå. 
I sørøst mot tun og ned til Skårabrekkå via egen avkjørsel. 

Terrenget bak bygget mot fjellet lages som godt drenert forsenket grøft med fall ut 
fra grunnmurer. 
 Det utarbeides egne tekniske planer for disse tiltakene som skal godkjennes ved 
søknad om rammetillatelse. 

3.14 Risiko og sårbarhet 
Det vises til vedlegg 5. Risiko- og sårbarhetsundersøkelse, sjekkliste. 

3.15 Brannvern 
Brannvesenet får tilstrekkelig tilgang til boliganlegget fra Skårabrekkå til asfaltert 
horisontalt gatetun foran bygningen via innkjørsel i sørvest.  
Alle leiligheter kan nås via lukket sentralt trapperom tilknyttet gatetun.  
Det anlegges terrengstier fra gangveg i sør mellom bygget og fjellet slik at man har 
tilgang til byggets nordøstfasade fra høyere plan. Herfra finnes terreng/ terrassenivå 
på 2. og 3. etasje nivå med direkte tilgang til felles lukket trapperom, 
Det er gode rømningsforhold til terreng fra leiligheter til terrasseanlegg på 
henholdsvis 2. og 3. etasje mot fjellet i nordøst. 

 Det er lagt opp til preaksepterte løsninger i forhold til brannspredning og rømning. 
Egersund har ikke redning med høyderedskap. 
Brannkonsept skal lages ved prosjektering av bygget og brannvesenet skal utale 
seg ved søknad om tillatelse.  

3.16 Geologisk undersøkelse 
Det er foretatt innledende ingeniørgeologisk vurdering  av byggeområdet av 
Multiconsult. Vedlegg 7. 
Eventuelle tiltak for sikring mot ras og steinsprang fra fjellet mot bolig og 
uteoppholdsplasser er beskrevet. 
Denne belyser videre forholdet vedrørende en sprenging av fjellet i bakkant og  
sikring av naturlige bergvegger i den utsprengte skjæringsveggen. 
Fundamentering avklares ved grunnboring for å avklare stabilitetsforholdene i den 
nedre del av skråningen mot veien som kan bestå av løsmasser. 

3.17 Barn og unges interesser 
Barn er sikret tilstrekkelig uteoppholdsareal enten i uteoppholdsplasser 
eller egen opparbeidet lekeplass vis a vis boligområdet. Se post 3.10. 
Det er i planen sikret bilfri gangvei / turvei inn til friområder som ligger kloss til 
boligene. Atkomst til lekeplass og kollektiv transport skjer via lite trafikkert vei, jamf. 
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krav i kommuneplan §1.11 c. 
Her er skråning med mulighet til akebakke og flate til leke- og ballplass i avstand 10m 
sør for tomtens utkjørsel. Lekeplassen har tidligere vært i bruk og trenger en 
restaurering som defineres med planer godkjent i en samarbeidsavtale med Egersund 
kommune. 

3.18 Renovasjon 
Det er planlagt lukket felles avfallsrom dimensjonert for avfallsdunker med 
kildesortering  etter forskriftene plassert ved garasjeanlegg kloss til off. snuhammer 
ved innkjørsel til gatetun. 

3.19 Støy 
Krav til støy skal følge Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,	  T-
1442, som er nasjonale retningslinjer. 

Den nærmeste støykilden er biltrafikk langs Skårabrekkå. Denne veien er ikke åpen 
for gjennomgangstrafikk ettersom den er stengt i sørenden mot Orrevegen. Det er 
kun 10 eneboliger som vil generere trafikk forbi på ÅDT 30-40.  
Trafikkmengden er dermed så lav at trafikkstøyen vil ha liten intensitet. 
Veistøy fra Sokndalsveien som ligger ca. 100m i luftlinje er ikke vurdert i denne 
sammenheng. 
Slik forholdene er, vil utendørs oppholdsplasser som ligger vendt denne veien  
sannsynligvis sikre støy under grenseverdi på dB 55 ved etablering av glasskjerm 
i en gitt høyde. Dette avklares ved søknad om rammetillatelse. 

3.20 Solstudier. 
Vedlegg 6. 
Denne viser situasjon den 21. Mars og 21 September kl. 15:00 og 1. Juni 
kl.17:00. Solstudien viser at fellesområdene mellom bygget og fjellet i øst har 
morgensol fra ca. 08:30 til 12:00 ved vår- og høstjevndøgn og bedre ut over til 
midtsommer. Oppholdsplassen på sørvestside er solrik med sol fra kl. 12:00 
- 18:00.Alle private balkonger har meget gode solforhold i lange perioder fra
morgen til kveld.

Solanalyse for 1. etasje 
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4 Planforslagets konsekvens for omgivelsene 

4.1 Stedsutvikling 
Nye planer som fremmer fortetting i sentrumsnært område, vil være i samsvar med 
Fylkesdelsplanen som legger opp til større konsentrasjoner i tettstedene i Rogaland. 
Denne planen underlegger seg overordnet strategi for kommunedelplanen for 
Eigersund. 
Dennes målsetning er å fortette unngå en utflytende bystruktur som legger press på 
kommunens jordbruksarealer, men heller hjelper til å bedre den transportøkonomiske 
situasjon. 

Utbygging i Skårabrekkå vil således få flere innbyggere som bor nær sentrum og som 
på sikt vil skape ytterligere grunnlag for og blomstende og sentrumsnær utvikling. 

4.2 Konsekvenser for naboer. 
Følger av endret trafikk. 
Omsøkt boliganlegg med 11 leiligheter vil øke trafikken med ca. ÅDT 33 pr. døgn  
dersom man regner 3 turer pr bolig/ døgn. Summert så vil trafikkmengde ved veiens 
utløp mot fv44 bli ca. ÅDT 60-70. Dette betraktes som lav trafikkmengde som ikke 
utfordrer vei eller støynivå i vesentlig grad. 
Det er begrenset hvilken påvirkning denne marginale økningen i trafikk vil påvirke 
omgivelsene i bilveier med så lav fartsgrense som 30km/t 

4.3 Vegetasjon. 
Nåværende viltvoksende trær og busker i området, vil forsvinne i byggetomten, 
bortsett fra randsoner og mot fjellandkap bak bygget. 
Landskapet omkring og over byggetomten utgjøres av store villahager og 
naturvegetasjon slik at området samlet ikke i særlig negativ grad mister sin landlige 
karakter. 

4.4  Støttemurer, sikring og rasfare 
Nåværende støttemurer mot Skårabrekkå av naturstein vil fjernes, flyttes og 
gjenoppbygges etter ingeniørteknisk standard. For å opprette planlagt gatetun 
mellom bygget og Skårbrekkå, må det lages støttemurer av betong tilpasset 
tilgrensende landskap. Dette er vist som murkanter i plan og fasader. 

Det vil også bli brukt tørrlødd naturstein i forbindelse med ulike nivå i forbindelse med 
oppholds- og lekeområdene mot fjellet i øst  Murene vil bli i begrenset høyde - helst 
så lave at gjerder blir unødvendig og ikke forskriftsmessig påkrevd fordi de vil skape 
uheldige skyggevirninger. 

For sikring mot ras fra fjell og høyere liggende landskap som følge av 
bygningsinngrep, se punkt 3.15 og vedlegg 7. 

4.5  Hendelser på vei 
Det etableres en frisiktssone med geometri 3mx20m ved innkjørsel i samsvar med 
normer fra Statens Vegvesen for interne boligveier med 30km/t fartsgrense. 
Uforutsette hendelser på samleveier vil ikke få konsekvenser for omsøkt område.  

4.6 Klimatilpasning 
Skårabrekkå 14 ligger i et utsatt område i forhold til eventuelle klimaendringer  
når det gjelder overvann fra nedslagsfelt i fjellområde bak eiendommen. 
Ved utbygging i dette området som har forholdsvis stor avrenning fra overvann 
må det treffes gjennomplanlagte tiltak for å lede vann bort fra fasadene for å sikre et 
varig tørt byggteknisk klima i bygget. Se punktene 3.12.1 og 3.12.2. 
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En god overvannshåndtering, bygging av avskjæringsgrøfter og stort fokus på 
drenering samt terrengtilpassing mot fjellet må fokuseres. 
Tekniske planer for å sikre tiltaket 

4.7 Avvik i forhold til reguleringsplan. 
Endringsplan Årstaddalen Eger motell - Skåraåne (6-2) Plan nummer: 9760003 
Endelig vedtatt 11.12.1975.  

Ettersom planen er 40 år gammel, er det vanskelig å vurdere den nye planen  
opp mot de gamle bestemmelser, men her henvises heller til Kommuneplanens 
arealdel 2011-2022. 
Her avviker byggegrense mot vei. I stedet for 5m, så varierer byggegrensen på 
planområdet fra 4m til 8m for å kunne tilpasse bygget til topografien i området. 

4.8 Avvik i forhold til kommuneplanen 
Når det gjelder krav til parkeringsdekning og uteoppholdsareal for bolig har vi tatt 
utgangspunkt i krav som defineres innenfor sentrum. 
I henhold til plankart for sentrumsdel oppfatter forslagstiller området å ligge innenfor 
sentrumssonen. 
§1.11 Uteoppholdsareal.
Det er angitt krav til uteoppholdsareal på 25m2 pr boenhet.
Dersom man går ut fra at 10m2 dekkes på privat balkong, vil prosjektet
ha en underdekning på ca. 70 m2 felles utendørsareal.

4.9 Konsekvenser av avvik fra overordnete planer med bestemmelser 
Aviket i gammel regulert byggegrense mot veien på 5m balanserer seg med 
etablering av gatetun mot Skårabrekkå. Det er kun et lite hjørne av bygget som 
kommer 4,0m fra veigrense,  mens det meste av byggets langfasade av bygget vil 
plassers over 8m fra. 
Underdekning av brukbart tilgjengelig uteoppholdsareal løses ved en 
utbyggingsavtale med Egersund kommune ved en opprusting av en gammel 
nærlekeplass ved Skårabrekkå. Se punkt 3.10 

5 Planprosess 

5.1 Innkomne innspill og merknader. 

Følgende merknader har kommet inn i varslingsperioden 20/01 – 24.02. 2012. 

• Fylkesrådmannen Regionalutviklingsavdelingen. Vedlegg 9.1.
• Statens vegvesen. Vedlegg 9.2.
• Egersund kommune Felles brukerutvalg. Vedlegg 9.3
• Anne Brit Adamsen Nevland mfl. Vedlegg 9.4.
• Harald Aarstad pva. sameiere. Vedlegg 9.5.

5.2 Forslagsstillers kommentarer til innkomne merknader. 
Våre merknader for de enkelte tema er vist under kulepunkter. Fylkesrådmannen 

Regionalutviklingsavdelingen. Vedlegg 9.1 



Regionalutviklingsavdelingen peker på følgende hovedpunkt som har vært 
vurdert i utviklingen av denne planen: 

15 
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• Reguleringsplanen skal samsvare med det estetiske inntrykket i området.

Området på nordre side langs Skårabrekkå og åsen består av spredt eldre
eneboligbebyggelse, mens bebyggelsen på begge sider av Sokndalvei kloss
til byggeområdet består av en mer urban bebyggelse med kontor- og
servicebygg. Planen defineres seg innenfor sentrumsområdet i
kommuneplanen og omsøkt konsentrert bebyggelse må ses på som en
naturlig og framtidsrettet utvikling i området.

• Det er gjort rede for boligområdets private og felles uteoppholdsplasser for
voksne og barn under punkt 3.10 og 3.21. Her lages også en utbyggingsavtale
med Egersund kommune med sikte på å øke kvalitet på leke- og
oppholdsareal i nærområdet. Solstudiet viser situasjon ved vår- og
høstjevndøgn kl. 15:00, samt 1. Juni kl. 15:00, vedlegg 6.

• Universell utforming er sikret som prinsipp i samsvar med TEK 10 og
kommuneplanens bestemmelser §1.6. Se vårt punkt 3.9.

• ROS analyse er utført i vedlegg5 .  Utfordringene som tomtens bratte topografi
medfører, har vært en premissgiver i utviklingen av prosjektet som illustreres i
planen. Det er gjort rede for dette i punktene 3.7, 3.10, 3.12 og 3.15.

Statens vegvesen. Vedlegg 9.2. 



• Skårabrekkå 14 har planlagt utkjørsel til kommunal vei Skårabrekkå som leder
til veikryss mot Sokndalsvei 150m ned bakken. Skårabrekkå har lav trafikk på
omkring ÅDT 40. Parallelt med Sokndalsveien er det i dag opparbeidet gang- 
sykkelveier til kollektivstoppested og butikksenter mm. Barn og unges
interesser er gjort rede for i punkt 3.16.

• Byggets uteområder vil ligge ca. 100m fra Sokndalvei og støyforholdene med
eventuelle tiltak er gjort rede for i punkt 3.18. Fysiske skjermingstiltak mot vei i
tomtegrenser er ikke aktuelt, min ivaretas generelt i husets fasader og
brystningsfelt på balkonger.

Egersund kommune Felles brukerutvalg. Vedlegg 9.3. 
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• Plan og bygningsloven og TEK 10 legges til grunn i all prosjektering av tiltaket.

Anne Brit Adamsen Nevland mfl. Vedlegg 9.4. 

• Utgangspunkt for planens arbeid har basert seg på offentlig tilgjengelige
digitale kartdata. Imidlertid vil ikke omsøkt tiltak påvirke arealer på13/62 da
denne eiendom ligger perifert og kun utgjøre ubebyggelige fjellskråninger i
sør.

• Eksisterende atkomst fra Skårabrekkå via området 13/18 bevares som turvei
inn til friområdet og det etableres ny kjørevei direkte til egen grunn på 13/166
kloss nedfor denne. Det må videre avklares en mindre vesentlig
grensejustering mot 13/18 for å legge til rette for justering av veiskråning til
en god løsning som tjener alle brukerne i dette området.
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Harald Aarstad pva. sameiere. Vedlegg 9.5. 19
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Det er innregulert byggegrense på 5,0 meter fra veikant Skårabrekkå i stadfestet plan 
fra 1976. Denne byggegrense gjennomløper planområdet langs veien Skårabrekkå. 

Reguleringsbestemmelsene til stadfestet reguleringsplan §§ 1 - 10 og § 20 er 
selvforklarende og utfyllende bestemmelser til reguleringsplanen. 

Parsellen gnr. 13 bnr. 18 som inngår i planområdet eies av sameiet Aarstad. Sameiet 
har ikke fått noen henvendelse fra nåværende eiere av gnr. 13 bnr. 166 og bnr. 332 
forut for varsel om regulering. Imidlertid er sameiere av gnr. 13 bnr. 18 villige til å 
gå i forhandlinger med eierne av gnr. 13 bnr. 166 og bnr. 332 angående kjøp av 
parsellen. En ber om en tilbakemelding på om det er aktuelt snarest mulig og 
innen 24.02.2012 

Ut over dette har vi følgende merknader og kommentarer til reguleringsarbeidet på 
nåværende stadium som vi mener må tas med i det videre planarbeidet : 

1. Regulert byggelinje på 5,0 meter i stadfestet reguleringsplan fra 1976 må
opprettholdes og videreføres i ny plan. I dette området har beboerne måtte
forholde seg til en byggegrenseavstand på 5,0 meter fra veien.

2. Antall boliger/ boenheter i ny reguleringsplan må vises med beliggenhet,
størrelse - BYA I BRA. Arkitektonisk formgivning må illustreres og beskrives.
Størrelsen på utenomhus oppholdsarealer må oppgis og beskrives i
planframstillingen.

3. Det må reguleres en felles avkjørsel til boliger i planområdet fra veien
Skårabrekkå med tilstrekkelige frisiktsoner og frisiktlinjer i begge
kjøreretninger etter bestemmelser i vegloven.

4. Parkeringsdekningen i gjeldene plan - 2 biler pr. bolig/boenhet - må
viderføres i ny plan.

5. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn og beskrives i
planframstillingen.

6. Risiko og sårbarhetsanalyse knyttet til planen og den utbygging planen legger
opp til må beskrives og dokumenteres. Her vil en påpeke at fjellet som ligger
mot nordøst samt bakenforliggende platå representerer et betydelig
nedslagsfelt med både myrer, bekker og overflatevann. Det er også ved
tidligere utbygginger på denne siden av Årstaddalen avdekket at fjellet er
oppsprukket og inneholder vannårer. Disse fryser ofte til om vinteren.
Frostsprengning og steinsprang i varierende størrelser har forekommet.
Fjellsikring har vist seg å være nødvendig flere steder på denne siden av 
Årstaddalen ved utbygging av boliger. En vil anbefale ansvarlige for regulering
prosjektering og utbyggning å foreta en risiko og sårbarhetsanalyse av fjellet
og fjellmassene øst og nordøst i planområdet og bakenforliggende område.
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• Varsling av planoppstart ble gjennomført av Petter Seglem, Bastehaugveien
10 Leidland. 4370 Egersund med signert varsel den 17.01.12. Vi legger til
grunn at Petter innen oppgitt tidsfrist 24.02.2012 har gitt nødvendige
opplysninger og om hvem som da var fagkyndig utførende på det tidspunkt.

• Det må for sameiets del 13/18 avklares en mindre vesentlig grensejustering
mot 13/18 for å legge til rette for en god løsning som tjener alle brukerne i
dette området.

• Plangrensen er plassert i senter av veien for å ivareta/ sikre nye utkjørsler
med frisikt etter gjeldende veinormer for kommunale veien. Her må også
tas hensyn til tomtens topografi og veiprofil når det gjelder plassering av
utkjørsel og byggegrenser.
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• Regulert byggelinje.

I denne sammenheng har nærmere studier og arkitekturprosjektering funnet
det riktig å etablere et platå foran bygget regulert som gatetun. På denne måte
kan det etableres en byggegrense som varierer fra 4,0m til 8,0m mot
Skårabrekkå. Bygget plassering og variasjon i byggegrense vil sikre en god
avstand og luftighet til veien. Se punktene 3.19 og 3.21.

• Detaljreguleringsplanen er vist med reguleringskart, illustrasjonskart med
inntegnet planlagt bebyggelse. Videre inneholder planen en fullstendig
illustrasjon av planlagtbebyggelse på forprosjektnivå som viser løsning på alle
leiligheter med størrelser. Her også redegjort for utendørsområdet
biloppstillingsplasser med mer.

• Det legges opp til felles avkjørsel dimensjonert som off. snuhammer som vist
på planene.

• Parkeringsdekningen forholder seg til kommuneplanens bestemmelser, men
illustrasjonsprosjektet ligger over minimumskrav fra 1,25 bil per boligenhet til
1,5. Videre prosjektering vil avklare om det kan legges til rette for flere og ikke
mindre.

• For universell utforming se punkt 3.9.

• For ROS analyse , se vedlegg 5. Når det gjelder overflatevann og flom se
punkt 3.12. Fare for ras og steinsprang er vurdert i egen rapport vedlegg 7.

• Denne detaljreguleringsplanen er et studie belyser mulighetene og
konsekvensene for illustrerte planer innenfor varslet planområde.


	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side



