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1 Bakgrunn 

Planbeskrivelsen er utarbeidet av arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS på vegne 
av Det Almidelige Samfund. Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningslovens § 
12 og § 4-2.  

Eiendommer som inngår i planområdet i sin helhet er (gnr/bnr) 46/85, 46/136, 46/97, 46/122, 
46/670, samt deler av eiendommene 46/874 og 46/406. 

1.1 Hensikten med reguleringsplanen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Gamleveien skole. 
Eksisterende bygning lengst nord på skoletomta rives og erstattes av et større og mer 
moderne bygg. Utbyggingen vil medføre endring i gateløpet og parkeringsløsningen for 
skolen. Skolens uteområde opprettholdes slik det er i dag.  

1.2 Tidligere vedtak i saken 

Ingen av betydning. 

1.3 Utbyggingsavtaler 

Det vil være nødvendig med utbyggingsavtale i forbindelse med omlegging av Gamleveien 
og etablering av fortau.  

1.4 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).  

I kommuneplanens arealdel for Egersund 2018-2030 er planområdet avsatt til boligområde 
nåværende, se figur 2 side 10. Planområdet er regulert gjennom eldre reguleringsplaner fra 
1964 og 1984 som regulerer planområdet til boligformål og allmennyttig formål, se figur 3 
side 10. 

§ 6 i forskriften omhandler «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding». I punkt b) står det: «Reguleringsplaner etter PBL for tiltak i 
vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen». Unntaksbestemmelsen i § 6b, 2. ledd, er ikke til anvendelse for planlagte 
tiltak. Siden området ikke er konsekvensutredet i en tidligere plan, skal tiltaket vurderes etter 
vedlegg I. Planlagte tiltak faller ikke inn under noen av punktene i vedlegg I som direkte 
utløser krav til konsekvensutredning.  

§ 7 i forskriften omhandler «Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal 
konsekvensutredes, men ikke ha melding». Planlagte tiltak omfattes ikke av punkter i 
vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven, eller 
andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som skal vedtas av 
departementet. Det utløses derfor ikke krav om konsekvensutredning etter § 7.  
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§ 8 i forskriften omhandler «Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn». Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal alltid 
konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha 
planprogram eller melding. Planlagt tiltak omfattes av pkt. 11j) i vedlegg II «Næringsbygg, 
herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
og bygg til allmennyttige formål».   

Jf. § 10 skal tiltaket konsekvensutredes dersom det kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Tiltaket er med dette vurdert i forhold til kriteriene opplistet i § 10, 2. og 3. ledd. 
Tabellen under er delt inn på samme måte som forskriften. 

 Tema Tiltaket Vurdering av om tiltaket vil 
ha vesentlig virkning 

§ 10, 2. ledd: Egenskaper ved tiltaket 
a) størrelse, 

planområde, 
utforming 

Planområdet er på ca. 5,2 daa og 
omfatter eksisterende 
skoleområde, 4 eneboligtomter og 
gangsti mellom Gamleveien og 
Duganeveien, se figur 1. Området 
ligger i etablert boligområde på 
Hafsøy. Planforslaget omregulerer 
de 3 nordligste boligtomtene til 
utvidelse av skoleområde og 
veiformål. Øvrige arealer innenfor 
planområdet endres ikke. 

Nei. Tiltaket antas ikke å ha 
vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn når det gjelder 
størrelse, planområde og 
utforming.  

b) Bruken av 
naturressurser, 
særlig areal, jord, 
mineralressurser, 
vann og 
biologiske 
ressurser 

Tiltaket etableres på areal som i 
dag er bebygd med eneboliger, 
parkeringsareal og kjøreveg. 

Nei. Tiltaket vurderes ikke å 
skape noen vesentlige 
virkninger i forhold til bruk av 
naturressurser.   

c) Avfallsproduksjon 
og utslipp 

Dagens renovasjonsløsning for 
området videreføres. Utvidelse av 
skolen medfører ikke økning i 
elevtall. Trafikk til og fra skolen vil 
med dette være tilnærmet lik 
dagens situasjon.   

Nei. Tiltaket forventes ikke å 
skape avfallsproduksjon og 
utslipp som kan gi noen 
vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn.  
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d) Risiko for 
alvorlige 
ulykker/eller 
katastrofer 

Dagens trafikkløsning endres som 
følge av tiltaket. Ny veitrasé er 
plassert lenger fra inngangspartiet 
til skolen og atkomsten til 
skolegården, samt at det 
etableres fortau på strekningen. 
Ved at veien etableres med noen 
ekstra kurver, vil kunne virke 
fartsreduserende. Samlet 
vurderes disse tiltakene å bedre 
trafikksikkerheten på strekningen, 
spesielt med tanke på trygg 
skolevei.  

Nei. Tiltaket anses å ikke 
medføre vesentlig fare for 
alvorlige ulykker eller 
katastrofer.  

 
 Tema Vurdering av om tiltaket vil ha 

vesentlig virkning 
§ 10, 3. ledd: Lokalisering og påvirkning på omgivelsene 
a) Verneområder etter naturmangfoldlovens 

kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 
naturtyper, prioriterte arter, vernede vassdrag, 
nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Nei. Planområdet er sjekket mot 
naturdatabase som viser ingen funn 
knyttet til tema innenfor planområdet.  

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle 
landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser, områder med stor betydning 
for samisk utmarksnæring eller reindrift og 
områder som er særlig viktige for friluftsliv 

Nei. Det er ifølge databasen 
askeladden ikke registrerte 
kulturminner innenfor eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet. 
Det er ifølge naturbasen ingen truede 
arter eller naturtyper, verdifulle 
landskap, nasjonalt eller regionalt 
viktige mineralressurser innenfor 
planområdet. Området ligger ikke 
innenfor reinbeiteområde. Det er 
ingen særlig viktige friluftsområder 
innenfor planområdet. 

c) Statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 27 juni 2008 nr. 71 eller 
rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 nr. 77 

Nei. Tiltaket vurderes til ikke å skape 
noen vesentlige virkninger i forhold til 
statlige planretningslinjer, statlige 
bestemmelser, regionale 
bestemmelser. Rikspolitisk 
retningslinje for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen er i dette 
tilfellet særs relevant, og er ivaretatt i 
planarbeidet. 
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d) Større omdisponeringer av områder avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Nei. Planområdet ligger i etablert 
boligområde, og planlagte tiltak 
medfører derfor ikke omdisponeringer 
av LNF-områder. 

e) Økt belastning i områder der fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Nei. Ikke aktuelt. 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, f.eks. 
som følge av vann- eller luftforurensning 

Nei. Ikke aktuelt. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Nei. Tiltaket forventes ikke å skape 
vesentlig forurensning eller 
klimagassutslipp.  

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av 
naturfarer som ras, skred eller flom 

Nei. Sjekk mot NVEs kartbase viser 
ingen fare for ras, skred eller flom i 
planområdet.  

 

Vurdering etter § 10, 4. ledd: 
Den helhetlige konsekvensen av tiltaket anses ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn verken hver for seg eller samlet. Tiltaket vurderes med dette å ikke utløse krav til 
konsekvensutredning.  

2 Planprosessen, medvirkning 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte med Eigersund kommune ble avholdt 08.06.17, med oppfølgende møter den 
08.11.18 og den 03.06.19. I møtene ble føringer for prosessen og planarbeidet diskutert. På 
møtene deltok planlegger i kommunen, tiltakshaver og plankonsulent. 

2.2 Kunngjøring og varsling 

Det ble varslet om oppstart av planarbeid den 14.06.19 med brev til berørte parter, 
grunneiere og offentlige høringsinstanser. Oppstartsvarselet ble også annonsert i Dalane 
Tidende. Frist for å komme med innspill ble satt til 01.08.19. Varslet planområdet er vist i 
figur 1.  
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Figur 1: Varslet plangrense 

2.3 Innkomne merknader 

I forbindelse med varsling av planoppstart kom det 6 merknader og innspill til planarbeidet. 
Mottatte merknader/innspill følger leveransen i vedlegg 3. 

2 av merknadene er fra offentlige myndigheter, mens 4 av merknadene er fra private. 
Merknadene som er mottatt kom fra: 

 Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen 
 Fylkesmannen i Rogaland 
 Inger K. og Ivar-Tore Pedersen 
 Ingeborg Havsø 
 Aleksander Klungland 
 Marit Skogen  



 

Planbeskrivelse – Detaljregulering for område ved Gamleveien skole 

Oppdragsnr.: 2925-01 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 Dato: 29.01.2020 
 

10 
 

3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Kommuneplanen for Egersund 2018-2030 

Området er i kommuneplanens arealdel for Egersund 2018-2030 avsatt til boligområde 
nåværende.  

 
Figur 2: Utsnitt av kommuneplans arealdel for Eigersund 2018-2030. Planområdet er vist med svart strek. 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet omfattes av 2 gjeldende reguleringsplaner; plan 19840008 Duganeveien fra 
1984 og plan 19640001 Havsøyområdet fra 1964. Planområdet er gjennom disse planene 
regulert til boligformål, allmennyttig formål, gangveg og kjøreveg.  

 
Figur 3: Sammenstilling av gjeldende reguleringsplaner i området. Planområde er vist med rød strek. 
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3.3 Andre planer 

3.3.1 Tilgrensende reguleringsplaner 
De tilgrensende arealene til planområdet består hovedsakelig av plan 19640001, 
Havsøyområdet.  

3.3.2 Temaplaner 
Det er ikke utarbeidet temaplaner innenfor planområdet. 

3.4 Nasjonale og regionale føringer 

De mest sentrale føringer og retningslinjer er referert i punktene nedenfor:  

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
 Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal, og transportplanlegging 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (T-02/8) 
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
 Retningslinje for flaum og skredfare i arealplanar (2/2011 NVE) 
 Den europeiske landskapskonvensjonen 
 Regionalplan for Dalane 2019-2030 
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 

Området som skal reguleres ligger nordøst på Hafsøy, langs Gamleveien. Gangavstand til 
Egersund sentrum er ca. 0,9 km, og ca. 1,3 km til Egersund stasjon.  

 
Figur 4: Planområdets beliggenhet i forhold til Egersund sentrum. Temakart-Rogaland 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består i dag av skole med tilhørende skolegård og uteområde på østsiden av 
Gamleveien, mens det er frittliggende eneboliger på vestsiden av veien. Tilstøtende arealer 
består i hovedsak av frittliggende eneboliger. 

4.3 Stedets karakter 

Gamleveien skole ligger sentralt i et etablert eneboligområde på Hafsøy. Gamleveien har et 
nokså rett gateløp forbi skoletomta, med frittliggende eneboliger på begge sider av veien, 
både sør og nord for skolen. Byggeskikken er av ulik art, med variasjoner i høyder, volum og 
form. De aller fleste eneboligene langs Gamleveien har saltak, men med ulik møneretning. 
Det er ikke registrert SEFRAK-bygninger i eller i nærheten av planområdet.  
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Figur 5: Dronefoto av dagens situasjon sett fra øst. 

4.4 Topografi og solforhold 

Terrenget innenfor planområdet er hellende mot øst, og stigende mot sør. Gamleveien har 
en jevn stigning frem til skolen, mens den har en noe brattere stigning fra skolegården og 
sørover. Høydeforskjellen mellom veien og skolegården tas opp i en støttemur langs veien. 
Skolegården ligger åpent mot sør og har gode solforhold. Siden terrenget stiger mot vest har 
området noe begrenset kveldssol.  

 
Figur 6: Høydeforskjeller i området. 
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert noen kulturminner i Askeladden, dvs. at det ikke er kjent at det finnes 
kulturminner som er fredet etter kulturminneloven i planområdet.   

4.6 Naturverdier 

Innenfor planområdet er det ingen påviste trua, nær trua eller sårbare arter eller registrerte 
naturtyper jf. artsdatabanken.  
 
I områdene rundt planområdet er det registrert nær trua art stær, tyrkerdue og fiskemåke. 
Nordøst for planområdet er registrert viltområde Slettebøvatnet, som har regional verdi. 
Karakteristisk for Slettebøvatnet er at det er grunt vann med lite vegetasjon i strandsonen, og 
vannet blir tørrlagt i tørre perioder. Området er en viktig overvintringsplass for fugl da det 
sjelden blir islagt.  

 
Figur 7: Registrerte naturverdier i og i nærhet til planområdet. Planområde er vist med stiplet linje. Kilde: 
www.temakart-rogaland.no  

4.7 Rekreasjonsverdi 

Planområdet har nærhet til friluftsområde på Elverhøy med særlige interesser for rekreasjon 
og friluftsliv. Friluftsområde rundt Vannbassengane ligger i nærområdet, på andre siden av 
Lundeåna. 

4.8 Landbruk 

Ingen landbruksinteresser innenfor planområdet.  
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4.9 Trafikkforhold 

Gamleveien er kommunal veg med fartsgrense 30 km/t. Det er ikke etablert fortau på 
strekningen i dag. Vegen har varierende vegbredde, fra ca. 3,5 m til 4,7 m. Vegen er en 
typisk boliggate med begrenset trafikk.  

Siden hovedinngangen til skolen ligger tett ut mot veibanen, kan adkomsten til skolen 
oppleves som udefinert og rotete.  

Innenfor skoletiden genereres noe mer trafikk i Gamleveien, da i hovedsak av ansatte som 
kjører til skolen og foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av elever. Elvene 
som benytter seg av skoleskyss går av/på bussen ved Hestvad brua, og går derfra til skolen. 
Når det er svømmeundervisning hentes elvene med mini-buss utenfor skolen. De fleste 
elevene går eller sykler til skolen.  

Parkering for skolen er i dag langsmed Gamleveien, på motsatt side av skolen. Parkerende 
biler må benytte vegarealet for manøvrering.   

4.10 Barns interesser 

Skolens uteområder er tilrettelagt for barn og unge med ulike leke-installasjoner.  

I Duganeveien er det etablert en lekeplass som er dårlig vedlikeholdt mens det i 
Egersundsveien/Høgevollsveien like sør for planområdet er en lekeplass som er vel 
fungerende. Begge lekeplassene er kommunale.    

4.11 Universell utforming 

Hovedinngangen til skolen er i tilnærmet samme plan som utearealet og tilliggende 
parkeringsareal. Dagens gangforbindelse til Duganeveien, nord for skolen, har en stigning på 
ca. 12 %, med et noe brattere parti med stigningsprosent på ca. 20 %.  

4.12 Teknisk infrastruktur 

Bebyggelsen i planområdet er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Det foreligger planer 
om utbedring av deler av VA-nettet i området i løpet av 2020.  

4.13 Grunnforhold 

Området består av tynt dekke med morenemateriale jf. NGUs løsmassekart. Berggrunnen i 
området består i hovedsak av bergarten Leukonoritt, som er beslektet med anortositt som er 
typisk for Dalane-regionen.   

4.14 Støy- og luftforurensning 

Planområdet er i liten grad utsatt for støy- og luftforurensning.  
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4.15 Risiko- og sårbarhet 

Risiko og sårbarhetsanalysen, se vedlegg 4, viser at planområdet har et beskjedent og ikke 
veldig spesielt risikobilde. Selv om flere risikosituasjoner er påpekt utløser de i liten grad fare 
eller store konsekvenser.  

Uønskede hendelser innenfor planområdet begrenser seg til ekstremnedbør, trafikksikkerhet 
ved ulykker i av/påkjørsler og med gående/syklende samt ved utbygging i 
anleggsgjennomføringen og for skolebarn som ferdes i området.  

Gjennomgang av mulige uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å kontrollere, gitt 
gjennomføring av forebyggende tiltak. Det være seg løsninger for håndtering av overvann, 
etablering av tilstrekkelig frisikt i avkjørsler og etablering av fortau langs skoletomta. Forhold i 
forbindelse med anleggsgjennomføringen er sikret i gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav til 
byggeplass.  

5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt tiltak 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Gamleveien skole, samt 
forbedring av parkeringssituasjonen ved skolen. Utvidelse av skolen medfører omlegging av 
Gamleveien på strekningen forbi skoletomta. Eksisterende eneboliger på eiendommene 
46/136, 46/97 og 46/122, samt eksisterende skolebygning nord på tomta rives som følge av 
planen. Dagens skolegård opprettholdes slik den ligger i dag.  

 
Figur 8: Planforslag – plankart. Kartet er ikke i målestokk. 
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5.1.1 Reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelsesområder 
Totalt regulert areal er på ca. 5,18 daa, hvorav ca. 2,4 daa er byggeområde for undervisning 
(skole). En detaljert oversikt over alle reguleringsformålene, hensynssonene og 
bestemmelsesområdene fremgår i tabellen nedenfor: 

§ 12-5 Reguleringsformål i planen 
Hovedformål Underformål Benevnelse Sosi-

kode 
Areal 
(m2) 

Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse – 
frittliggende 
småhusbebyggelse 

BFS1 1111 555 

Undervisning BU 1162 2 449 
Sum    3 004 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Kjøreveg o_SKV 2011 603 

 Fortau o_SF 2012 189 
 Gangveg, gangareal o_SGG 2016 145 
 Annen veggrunn – 

grøntareal 
SVG1 2019 466 

  SVG2 2019 33 
 Parkeringsplasser SPP1 2082 420 
  SPP2 2082 329 

Sum    2 184 
     

Samlet areal    5 188 
 

§ 12-6 Hensynssoner i planforslaget (sonene inngår i andre arealformål) 
Hensynssone Benevnelse Sosi-

kode 
Areal 
(m2) 

Sone a.1) Sikringssone Frisikt H140_1 140 36 
   H140_2 140 41 
   H140_3 140 10 
   H140_4 140 52 
      
Samlet areal 139 

 

§ 12-7 Bestemmelsesområder i planforslaget (sonene inngår i andre arealformål) 
Bestemmelsesområde Benevnelse Sosi-

kode 
Areal 
(m2) 

10 – Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring #1 1 2102 
10 – Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring  #2 1 2386 
    
Samlet areal 4488 
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5.2 Beskrivelse av planforslaget 

5.2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 
Formålet BFS1 omfatter eksisterende bolig på eiendommen 46/670. Gjeldende plans 
bestemmelser er videreført for denne eiendommen.  

5.2.2 Undervisning, BU 
Formålet BU omfatter eksisterende skolebygg, nybygg og skolens uteområde/skolegård.  

Byggegrenser 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Byggegrensen er 
avgrenset til å gjelde nord på skoletomten. Plankartet viser byggegrensen 4 m fra 
naboeiendommen 46/276, 1 m fra gangforbindelsen SGG, 0,5 m fra fortau SF, 2 m fra 
parkeringsplass SPP1 og 2 m fra veggliv på eksisterende skolebygg.  

Figur 9: Til venstre: Situasjonsplan. Utvidelse av skolen er vist i 2 
byggetrinn. (BT1=byggetrinn 1, BT2=byggetrinn 2). Til høyre: 
Perspektiv som viser eksisterende skole og planlagt nybygg. 
Illustrasjoner: ArkVest 

Utnyttelsesgrad 
Planforslaget åpner for en utnyttelsesgrad på 45 % BYA. Dette er en økning i forhold til 
dagens situasjon. Tomten er i dag bebygd med ca. 30 %. Eksisterende bygning nord på 
tomten har grunnflate på ca. 128 m2. Dette bygget erstattes av et nybygg på ca. 400 m2 
BYA. Selv om tomten utvides med ca. 250 m2, er det behov for å øke utnyttelsesgraden i 
forhold til dagens situasjon.  

Byggehøyde 
Maksimal tillatt byggehøyde er ulik for bygningsdelene og er angitt på plankartet med maks 
kotehøyde. For eksisterende bebyggelse som inngår i planen er byggehøyden satt ut fra 
bygningenes høyde i dag. Nybygget nord på tomten kan oppføres med byggehøyde inntil 
kote +41,5. Dette er ca. 0,9 m høyere enn eksisterende bygning som rives.  
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Bebyggelsen i Eigersundsveien ligger høyere i terrenget enn skoletomta. Ut fra 
kartgrunnlaget er planeringshøyde for Eigersundsveien 8 beregnet å være på ca. kote +42. 
Mønehøyde på bolighuset er på ca. kote + 47,11 og tilhørende uthus/garasje har takkant på 
kote +42,66. Eigersundsveien 6 ligger på tilnærmet samme planeringshøyde som nr. 8. 
Økningen i byggehøyde for deler av skoletomten vil i begrenset grad medføre ulemper med 
tanke på utsikt for bebyggelsen langs Eigersundsveien, se figur 11 og 12. 

 
Figur 10: Terrengsnitt A vest-øst. Illustrasjon: ArkVest 

 
Figur 11: Terrengsnitt B vest-øst. Illustrasjon: ArkVest 

Sol- og skygge 
Sol- og skyggestudie viser gjennomgående gode solforhold.  
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Studien viser at naboene i Gamleveien 95 vil bli påført ulemper i form av økt skygge pga. 
høyre og større skolebygning. Dette gjelder primært vest på tomta og ved vår- og 
høstjevndøgn, se figur 12-13. Boligens uteplass/veranda er imidlertid mot sør og 
solforholdene på denne påvirkes ikke av nybygget. Sol- og skyggeforholdene til naboene i 
Duganeveien 25 vil ikke bli nevneverdig endret, da boligens uteplass/veranda er mot sør.  

Solforholdene ved midtsommer er gode, se figur 13.  

  
Figur 12: Soldiagram, vår- og høstjevndøgn (20.mars) kl. 15.00. Illustrasjon til venstre viser dagens situasjon og 
illustrasjonen til høyre viser solforholdene etter utbygging. Illustrasjoner: ArkVest 

  
Figur 13: Soldiagram, midtsommer (20.juni) kl. 15. Illustrasjon til venstre viser dagens situasjon og illustrasjonen 
til høyre viser etter utbygging. Illustrasjoner: ArkVest 
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5.2.3 Kjøreveg, SKV 
Formålet SKV omfatter ny vegtrasé for Gamleveien. Vegen er offentlig og har 
dimensjonerende bredde på 5 m, hvor den tilpasses eksisterende vegbredder i nord og sør. 
Det er lagt opp til breddeutvidelser i kurvene lengst sør, se figur 14.  

Avkjørsler er vist med pil-symbol i plankartet og utformes i samsvar med gjeldende veinorm. 

 
Figur 14: Illustrasjonen viser bredder på ny vegtrasé. 

5.2.4 Fortau, SF 
Området omfatter nytt offentlig fortau langs Gamleveien. Fortauet opparbeides med bredde 
på 2,3 m. Fortauet skal være gjennomgående i avkjørsler, hvor kantstein nedsenkes og ytre 
kant av fortau har gjennomgående høyde. Fortau tilknyttes eksisterende gangforbindelse 
nord for skoletomta.  

5.2.5 Gangveg, gangareal, SGG 
Området omfatter eksisterende offentlige gangforbindelse mellom Gamleveien og 
Duganeveien. Regulert bredde på gangvegen er 2 m, som tilsvarer opparbeidet areal.  

5.2.6 Annen veggrunn – grøntareal, SVG 1-2 
Arealet omfatter sideareal til veg og kan brukes til vegskulder, grøft, armatur, rekkverk mv. 
Grunnet høydeforskjeller mot eksisterende terreng mot vest kan det oppføres støttemurer 
utenfor nødvendig grøfteareal. Høyde på støttemur må imidlertid ikke overstige 2,5 m. 
Arealene skal revegeteres og tilplantes/tilsås med gress eller lignende ved ferdigstillelse av 
veganlegget.   
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5.2.7 Parkeringsplasser, SPP 1-2 
Planforslaget stiller krav til at det skal opparbeides 0,5 parkeringsplass pr. ansatt ved skolen. 
Utvidelsen av skolen vil i utgangspunktet ikke medføre en økning i antall elever eller ansatte 
ved skolen. Skolen har i dag 19 ansatte, noe som gir et parkeringsbehov på 10 
parkeringsplasser.  

I tillegg til parkeringsplasser for de ansatte vil det være behov for tilgjengelige 
parkeringsplasser for foreldreparkering i forbindelse med levering og henting av barn på 
skolen, samt besøkende. Ved arrangementer i skolebygningen utenom skoletiden vil det 
også være et større behov for parkeringsplasser.  

Planforslaget viser til sammen 20 parkeringsplasser, hvorav 13 parkeringsplasser i SPP1, og 
7 parkeringsplasser i SPP2.  

Dagens parkeringsløsning er tilstrekkelig i forhold til dagens behov. Siden utvidelsen av 
skolen i utgangspunktet ikke genererer økt trafikk og parkeringsbehov, opprettholdes dagens 
parkeringsløsning i byggetrinn 1. Etablering av nye parkeringsplasser som vist i plankartet 
(SPP1-2) skjer først i byggetrinn 2 når Gamleveien må legges om.  

For å oppta høydeforskjeller mellom ny trasé for Gamleveien og ny parkeringsplass SPP1 
oppføres terrengmur. Høyden på muren skal ikke overstige kote +36.  

Innenfor SPP2 vil det være behov for en noe høyere terrengmur for å oppta 
høydeforskjellene. Planen åpner med dette for at topp mur kan være på kote +39.  

I tillegg til parkering for bil skal det avsettes min. 0,5 sykkelparkeringsplass pr. elev. Med 
dagens elevtall gir dette et behov for min. 25 sykkelparkeringsplasser.  

5.2.8 Hensynssoner 

Sikringssone Frisikt H140 
Frisikt i avkjørsler er vist i plankartet med frisiktsone med tilhørende bestemmelse. Innenfor 
frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum. 
Inntegnet frisikt fra parkeringsareal SPP1 er 3 x 10 m på fortauet, mens det fra 
parkeringsareal SPP2 og eksisterende bolig i BFS1 er vist som 3 x 20 m. Omlegging av 
vegen er et fartsregulerende tiltak, slik at frisikt vurderes å være tilstrekkelig slik planforslaget 
viser.  

5.2.9 Bestemmelsesområder 
For å gi planen fleksibilitet med tanke på utbyggingsrekkefølge, legges det opp til at 
utbyggingen kan foretas i 2 byggetrinn vist i plankartet med bestemmelsesområde #1 
(byggetrinn 1) og #2 (byggetrinn 2).  

I byggetrinn 1 rives eksisterende bygning nord på tomta og erstattes av nybygg i forlengelsen 
av gjenstående skolebygning. Gamleveien og parkeringsløsning for skolen opprettholdes slik 
den er i dag.  
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I byggetrinn 2 vil det være behov for omlegging av Gamleveien slik plankartet viser. Nybygg 
etableres over tidligere vegtrasé, og Gamleveien legges om i en bue mot vest. Veien 
etableres med langsgående fortau, samt at det etableres nye parkeringsfelt (SPP1-2).  

Planforslaget åpner for at byggetrinnene kan utføres i omvendt rekkefølge eller samtidig. 
Nybyggene vil tilknyttes ved fullførelse av begge byggetrinn.  

5.2.10 Rekkefølgebestemmelser 
Av bestemmelse 7.1 fremgår at før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til 
ny bebyggelse innenfor bestemmelsesområde #2 skal ny veg, fortau og parkering være 
etablert i samsvar med planen. 

5.3 Kulturminner 

Det er lagt inn følgende bestemmelse i reguleringsbestemmelsene § 2.3: 

«Dersom det i forbindelse med gravearbeid blir avdekket funn eller konstruksjoner 
ved gjennomføring av planen skal dette straks varsles kulturminnemyndigheten og alt 
arbeid skal stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet, jf. lov om 
kulturminner § 8 og § 14.»  

5.4 Vann- og avløp, overvannshåndtering 

Det legges opp til bruk av eksisterende ledningsnett for vann og avløp. Det foreligger 
imidlertid planer for utbedring av vann- og avløpsnettet i området. Det er blitt opplyst fra 
kommunen at arbeidene vil starte fra krysset like sør for skolen og mot sentrum. Strekningen 
langsmed skoletomta og nordover kommer noe senere. Disse arbeidene vil da tilpasses 
planene for omlegging av Gamleveien.  

Til søknad om tiltak er det stilt krav til at det skal utarbeides en plan for overvannshåndtering. 
Takvann og overflatevann skal i hovedsak infiltreres i grunnen på egen tomt, eller ledes bort 
til fordrøyning. Overvann og takvann må ikke tilføres kommunalt nett uten samtykke fra 
kommunen.  

5.5 Universell utforming 

Planbestemmelsens § 2.5 forutsetter at prinsippet om universell utforming legge stil grunn for 
nybygg og anlegg innenfor planområdet. Skolens inngangsparti og skolegård er i dag 
universelt utforming. Planforslaget endrer ikke på dette forholdet. Det skal avsettes minimum 
1 parkeringsplass tilpasset bevegelseshemmede innenfor SPP1, jf. § 4.5.  

5.6 Utforming av uteområder 

Skolens uteoppholdsarealer er innenfor område BU. Dagens skolegård er sørvendt og 
opprettholdes slik den er i dag.  

5.7 Renovasjon 

Nåværende renovasjonsløsning opprettholdes slik den er i dag.  
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6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget samsvarer ikke med arealformål i kommuneplanens arealdel, som viser 
skoletomta som boligbebyggelse nåværende. Skolen har eksistert i mange år, og det 
foreligger ingen planer for at denne skal flyttes, verken fra skolen selv eller kommunen. Det 
vurderes dithen at det er oppstått en feil i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. 

Ny vegtrasé er utformet i samsvar med gjeldende veinorm.  

6.2 Forholdet til stedets karakter 

Planforslaget vurderes i noe grad å påvirke stedets karakter. Dagens skole fremstår i dag 
som et stort volum i et område preget av eneboligbebyggelse. Planlagt utvidelse av skolen vil 
medføre et større samlet bygningsvolum samt endring i gateløpet. Omlegging av veien og 
plassering av ny bebyggelse vil skape et klarere definert skoleområde hvor trafikken avvikles 
utenfor skoleområdet.  

6.3 Forholdet til natur og miljø 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§ 8-12. 
Nedenfor følger redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt: 

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaring på 
stedet. Artsdatabanken, naturbase, temakart-Rogaland, norsk rødlisters kartlegging av viktig 
naturmangfold er lagt til grunn når området er blitt vurdert. Det er ikke registrert arter, 
naturtyper eller biotoper av spesiell verdi innenfor planområdet.  

§ 9 – Føre-var-prinsippet 
Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet vurderes å være godt, og virkingene av planen 
omtales nedenfor. Det er gjennomført registreringer med tanke på ovennevnte, og det er ikke 
registrert arter, naturtyper eller biotoper som risikerer å ta skade av tiltaket.  

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
På grunn av tiltakets størrelse og omfang, samt det er i området ikke er registrert arter, 
naturtyper eller biotoper som risikerer å ta skade av inngrepet, vil planforslaget ikke medføre 
negative konsekvenser for naturmangfold. Ser man på den totale belastningen på bakgrunn 
av punktene som er beskrevet ovenfor og vurderer tiltaket i en større sammenheng, må man 
se hvordan tiltaket kan virke inn på andre økosystemer. I dette tilfellet er det ingen andre 
økosystemer som vil ta skade av tiltakene som er planlagt i planområdet.  

§ 11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver 
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet 
skulle inntreffe. Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så 
vidt det er rimelig i forhold til tiltakets og skadens karakter.  
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§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Ved opparbeidelse av planområdet vil det bli tatt forhåndsregler som gjør at man unngår 
skader på naturmangfoldet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Ut ifra nåværende og 
fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og omfang, vurderes tiltaket samlet sett vil være 
hensiktsmessig for samfunnet.  

Kunnskapsgrunnlaget for arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand er godt innenfor planområdet. Det er ikke registrert arter eller naturtyper av spesiell 
verdi innenfor planområdet. Planforslaget vil ikke medføre negative konsekvenser for 
naturmangfoldet.  

6.4 Trafikkforhold 

I forhold til dagens situasjon legger planforslaget til rette for en forbedret trafikksituasjon 
både når det gjelder atkomstforhold, hensyn til myke trafikanter og parkeringsløsning.  

6.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner ei heller viktige kulturmiljø innenfor planområdet.   

6.6 Økonomiske konsekvenser 

Det vil bli inngått en utbyggingsavtale mellom kommunen, grunneiere og utbyggere med 
tanke på gjennomføring av utbyggingen av teknisk infrastruktur, vei og fortau. Omfanget av 
dette er per dags dato uavklart.  

6.7 Barns interesser 

Utvidelse av skolen vurderes å komme barn og unge til gode, både fordi det legger til rette 
for bedre undervisningsforhold, men også fordi det gir tryggere forhold for myke trafikanter å 
ferdes langs Gamleveien.  

6.8 Universell utforming 

Bebyggelse og uteområder skal utformes slik at de sikrer god tilgjengelighet for alle.  

6.9 Helse- og miljøforhold 

6.9.1 Støy 
Planlagt utbygging vil ikke ha negativ virkning for støy. I anleggsperioden vil anleggsarbeider 
knyttet til oppføring av nybygg og omlegging av veg vil kunne påføre lokalmiljøet noe ulempe 
i form av støy.  

6.9.2 Luftkvalitet 
Planlagt utbygging innenfor planområdet vil ikke ha negativ virkning for luftkvalitet.  

6.9.3 Vannkvalitet 
Planområdet berører ikke vannkilder. Vann leveres fra kommunalt anlegg.  

6.9.4 Jordforurensning 
Planforslaget omfatter ikke tiltak som vil gi fare for forurensning i jord.  
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6.10 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det forutsettes at trafikken i stor grad kan avvikles uten vesentlige hindringer i 
anleggsperioden for byggetrinn 1. I forbindelse med byggetrinn 2 vil det måtte påregnes noe 
begrenset fremkommelig og mulig omkjøring i perioder mens vegen legges om i ny trasé.  

 


