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Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for bydel Eie, Egersund - 
høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg 
I sitt møte 02.06.2021 har felles brukerutvalg behandlet sak 024/21 – Referatsaker til felles 
brukerutvalgs møte 02.06.2021: 
 

RS 24 – Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for bydel Eie, Eigersund 
 
 

Felles brukerutvalgs vedtak den 02.06.21: 
 

Felles brukerutvalg tar saken til orientering. 
 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Randi Haugstad 
Konsulent 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Dag Kjetil Tonheim Plansjef   
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Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for 

områderegulering for Eie - PlanID 2020-0005 - Eigersund kommune 

Vi viser til sak datert 23.04.2021 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram for Eie i Eigersund kommune. 

 

Formålet med denne planen er å tilrettelegge for en god sentrumsutvikling og boligbygging i 

en ny bydel på Eie. Området er på ca 475 daa og inkluderer både deler av riksveg 426 og 

fylkesveg 44 gjennom bydelen. I tillegg til dette inngår også togstasjonen som det viktigste 

kollektivknutepunktet i Eigersund. 

 

Som grunnlag for dette planarbeidet, er det utarbeidet en mulighetsstudie som beskriver 

ulike scenarier for den trafikale infrastrukturen langs rv. 426 gjennom området. Det er 

Multiconsult sammen med Link arkitektur som har gjennomført mulighetsstudien og som 

også skal utarbeide områdereguleringen. 

Som det fremgår av planprogrammet, er dette området et viktig knutepunkt for 

hovedvegsystemet i Eigersund. Rv. 426 møter fv.44 ved Eie bru og går felles sørover til kryss 

ved togstasjonen der fv. 44 fortsetter sørover gjennom byen mot Sokndal. 

Det er oppgitt en årsdøgntrafikk på rv. 426 mellom rundkjøringene på ca 11800 pbe. 

Denne trafikkmengden forventes å øke betydelig, som følge av videre bolig- og 

næringsutvikling på Eigerøy og på Eie, dersom vi ikke klarer å endre reisemiddelfordelingen. 

 

Egersund er en by som ligger til rette for å ta veksten i persontransporten over på kollektiv, 

sykkel og gange. Ved bedre tilrettelegging for gående og syklende, vil dette kunne gi den 

største endringen i reisemiddelvalg innenfor rimelig gå- og sykkelavstand. 

 

Kommunen har et sterkt ønske om å begrense gjennomgangstrafikken i sentrum. Dette 

løses enklest ved å etablere en omkjøringsmulighet for trafikk som har målpunkter nord 
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eller sør for Eigersund by. Det er sett på mange ulike løsninger for dette, men både trasevalg 

og finansiering ligger nok et godt stykke frem i tid. 

  

I mulighetsstudien er det for rv. 426 foreslått at de 3 rundkjøringene mellom togstasjonen 

og Eie bru reduseres til en sentral rundkjøring ved togstasjonen. 

De to andre kryssene foreslås bygget om til 3 og 4 armet kryss med signalregulering slik det 

fremgår av mulighetsstudien. 

Den foreslår også at trafikkarealene «strammes opp» og at riksvegen gjennom området får 

et bymessig preg, hvor det i større grad tilrettelegges for gående og syklende både på langs 

og på tvers av riksvegen. 

Før en kan ta stilling til valg av kryssløsninger for de 3 kryssene, så må det gjøres en 

grundig trafikkanalyse og kapasitetsberegninger i forhold til trafikkmengden på de ulike 

veg-armene. Dette blir et viktig grunnlag for å kunne si om en slik løsning vil kunne fungere 

og at en ikke ved et slikt grep forverrer trafikksituasjonen i dette sentrale trafikkbelastede 

området. 

Å stramme opp vegprofilet i riksvegen til bygate med sykkelfelt og fortau på denne 

strekningen, vil uansett kunne være et godt grep for at riksvegen skal kunne fungere bedre 

for alle trafikantgrupper. 

Som det fremgår av planprogrammet, vil togstasjonen bli en viktig og integrert del av de 

trafikale planavklaringene som må gjøres i områdeplanen. 

Dette er som nevnt det sentrale kollektivknutepunktet som skal tilrettelegges for omstigning 

til buss og taxi, parkering for bil og sykkel samt dropsoner for reisende med gode 

atkomstmuligheter til og fra stasjonsområdet. 

I tabellen for utredningstema under punkt om Transportbehov står det at trafikk utredes 

som eget tema. Dette forutsetter vi da inneholder både trafikkanalyser, 

kapasitetsvurderinger av kryss samt en mobilitetsplan som sier noe om forventet endring i 

reisemiddelfordelingen. 

 

Vi ser at dette både blir et spennende, men også krevende planarbeid fremover for å oppnå 

en god sentrumsutvikling på Eie. Vi har ellers ingen merknader til forslag til planprogram og 

ønsker de involverte lykke til med det videre planarbeid. 

   

Transportforvaltning vest 2 

Med hilsen 

 

 

Bjarte Børtveit 

seksjonssjef Svein Nyback Nilsen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER 
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 Kontakt saksbehandler 

 Trond Olav Fiskå, 51568869 
  
 
 
  

Eigersund kommune 
Postboks 580 
4379 Egersund 
 
 

  

 

Uttale - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Eie 
- Eigersund 

Vi viser til oversendelse fra Multiconsult i brev datert 23.04.21, forslag til planprogram er også lagt ut 
på kommunens nett-side. Statsforvalteren beklager overskridelse av høringsfristen som var satt til 
11.06.21, dette skyldes dels store saksmengder og ferieavvikling.  
 
Bakgrunn for saken 
Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med Områderegulering for Eie, Plan ID 2020-0005. 
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i ny bydel.  Varslet 
område er ca. 475 daa stort og inkluderer i dag togstasjon og trafikkarealer i nord, og næring, spredt 
bolig og dyrka mark sør for Eigerøyveien. Det står i oversendelsesbrevet at det foreslåtte 
planområdet sannsynligvis er større enn det som vil bli endelig plangrense. 
 
Statsforvalterens vurdering  
Av hensyn til de nasjonale ansvarsområdene som Statsforvalteren er satt til å ivareta gjennom plan- 
og bygningsloven, har vi følgende merknader til oppstartsvarselet og forslag til planprogram: 
 
Arbeidet med den varslede områdereguleringen vil være viktig både for sentrumsutviklingen i 
Egersund og for knutepunktutviklingen rundt Egersund stasjon. Det er derfor svært viktig at videre 
planlegging i et så sentralt område, skjer i tråd med overordnede nasjonale-, regionale og 
kommunale føringer. De føringer som er gitt i kommuneplanen må ligge til grunn som et viktig 
premiss for videre planlegging. Vi vil videre særlig vise til viktige mål i Regionalplan Dalane og 
nasjonale føringer knyttet til sentrumsutvikling, boligtetthet, tilrettelegging for sentralt plasserte 
arbeidsplasser og miljøvennlig transport.  
 
Statsforvalteren vil gjøre mer konkrete vurderinger knyttet opp mot nasjonale og regionale føringer, 
når det foreligger et konkret planforslag. Det bør også legges til rette for involvering fra berørte 
myndigheter utenom de formelle høringene. Vi vil i den sammenhengen støtte opp under 
fylkeskommunens anbefaling om at planen tas opp i regionalt planforum underveis i prosessen for å 
drøfte konkret hvordan de ulike samfunnsinteressene kan ivaretas på en best mulig måte.   
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Med hilsen 
 
Tina Eltervåg 
rådgiver 

  
 
Trond Olav Fiskå 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eigersund kommune - Varsel om planoppstart - Områderegulering Eie - Bane NORs 
uttalelse 

Viser til oversendelse 23.04.21 om varsel om oppstart av arbeid med områderegulering for Eie. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel 
på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund 
sentrum. 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål, bolig og trafikkareal (jernbane). 

Det har vært møte mellom konsulent for planarbeidet, Eigersund kommune og Bane NOR 19.03.21 
før varsel om oppstart. 

Sørlandsbanen er av nasjonal betydning for gods- og persontrafikk. Banen er 549 kilometer lang 
og strekker seg fra Drammen til Stavanger. Fra Drammen følger banen en indre trasé til 
Kristiansand og videre vestover på tvers av dalførene i Agder til Egersund, hvor den kommer ut til 
kysten og går over Jæren nordover til Stavanger. Mellom Sandnes og Stavanger er strekningen 
bygget med dobbeltspor. For tiden pågår det arbeid med planlegging av dobbeltspor mellom 
Sandnes og Nærbø. Lokaltrafikk på jernbane i Rogaland har opplevd høy passasjervekst de siste 
årene. 

 
Bane NOR har disse merknadene: 

Jernbanens arealbehov: 
Bane NORs arealer må avsettes til baneformål i plankartet. Dette vil være i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Fremtidig situasjon på Egersund stasjon er ikke klarlagt. Inntil dette 
skjer kan vi ikke godta annen arealbruk enn baneformål på våre områder. Det må ikke stilles 
rekkefølgekrav som vanskeliggjør eller fordyrer fremtidig utbygging av jernbanens infrastruktur. 

I 2016 ble det utarbeidet en tiltaksutredning for Egersund stasjon i regi av Jernbaneverket. Denne 
ble videreført av Jernbanedirektoratet med deltagelse fra Eigersund kommune. Vi ber kommunen 
vurdere om arealbehovet denne rapporten viser er i tråd med arealdisponeringer i forslag til 
områderegulering. 

Stasjoner og anlegg: 
I forslag til planprogram fremgår det blant annet at områdeplanen skal legge til rette for kort- og 
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langtidsparkering ved togstasjonen, gode adkomster for gående med hente/bringe områder og 
trafikksikre løsninger for omstigning til buss. Vi er tilfredse med at disse emnene tas med i 
planarbeidet.  
 
Det er viktig at området planlegges slik at reisende lett kan finne frem til stasjonen. Gående og 
syklende bør være adskilt. Parkering for sykler, sparkesykler, mopeder etc. bør være i nær 
tilknytning til stasjonen og plattformområdet og planlegges slik at hensynet til gående har 
hovedfokus. Det har tidligere vært diskutert om arealer til langtidsparkering kan finnes mellom 
jernbanens arealer og Eigerøyveien, vest for broa på Fv. 44. Vi mener dette kan vurderes i 
planarbeidet.  

Jernbanen har en viktig rolle i kollektivtilbudet. Ved planlagte eller ikke-planlagte stenginger av 
jernbanen må togtrafikken erstattes med alternativ transport (buss for tog). Fremkommelighet for 
alternativ transport må vurderes i planarbeidet. I dagens situasjon benytter alternativ transport for 
tog i hovedsak områder på parkeringsplassen for av/påstigning av reisende. Denne løsningen 
fungerer ikke når pendlerparkeringen er full, da dette gjør at det ikke er tilstrekkelig areal til at 
busser kan snu inne på området. I de tilfeller det ikke er tilgjengelig plass inne på 
parkeringsplassen benyttes Egersund stasjon bussholdeplass, som også benyttes av rutebusser, 
langsmed veien utenfor stasjonen. Dagens løsning gjør at de reisende kan oppleve at alternativ 
transport stopper ved forskjellige holdeplasser fra gang til gang.  

Det er viktig at alternativ transport for tog sikres gode og trafikksikre løsninger både i en 
anleggsfase og i en fremtidig ferdig fase etter at området ved stasjonen er utviklet.  

Bane NOR har ansvaret for å sikre fremkommelighet for alternativ transport for tog, og vi ber derfor 
om å få delta i dialog med Eigersund kommune rundt detaljplaner for eventuelt nye/ombygde 
bussholdeplasser, og arbeider som kan påvirke fremkommeligheten til alternativ transport på 
veinettet til/fra Egersund stasjon. 

Gjerder: 
Det er i dag gjerder mellom riksveien og baneområdet. Dersom det er områder innenfor planens 
utstrekning hvor dette ikke finnes fra før, eller der hvor endret arealbruk medfører endret behov for 
sikkerhet må det påregnes krav til oppsetting av gjerder mellom jernbanen og andre arealformål.  
Gjerde skal alltid vurderes i tettbygde strøk, ved skoler og barnehager samt områder hvor mulig 
ulovlig ferdsel på jernbanelinjen utgjør en spesiell risiko og belastning. Krav til gjerde må fremgå av 
planbestemmelsene. 

Støy:  
Her planlegges det for boligformål og det bør derfor gjennomføres en støyfaglig utredning som 
synliggjør ulike støynivåer. Avbøtende tiltak med hensyn til støy bør tas inn i bestemmelsene til 
planen slik at disse blir juridisk bindende. Vi anbefaler at retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016) legges til grunn for planarbeidet. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser:  
Det må dokumenteres at planlagte tiltak ikke får negative konsekvenser for jernbanen. ROS-
analysen må omhandle sikkerhetsforhold relatert til jernbanens stabilitet og konstruksjon, togtrafikk, 
kryssing av jernbanelinjen og ferdsel i jernbanesporet, samt andre jernbanerelaterte temaer.  
 
Arealbruk og terrenginngrep som kan påvirke jernbaneanlegg: 
Endret arealbruk kan øke faren for flom-, erosjon- og skredskader for jernbanen. Det er viktig at 
tiltakshaver sørger for at det blir gitt tilstrekkelig fagkyndig beskrivelse hvor det fremgår om 
jernbanen kan bli utsatt for skader.  
 
I punkt 4.9 i forslag til planprogram fremgår det at sentrale forhold i ROS-analysen er blant annet 
stormflo og flom. Det har tidligere vært arbeid med flomsikring av Eideåna langs Krossmoveien. Vi 
ber kommunen vurdere om eventuelle tiltak fra dette arbeidet bør innarbeides i 
områdereguleringen. 
 
Nasjonale føringer for areal- og transportplanlegging: 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legges det til rette 
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for utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert transportbehov. I by- og tettstedsområder 
og rundt kollektivknutepunkter bør det legges høy vekt på arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon. I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det skal areal og kapasitet til bane og 
annen kollektivtrafikk vektlegges. Ellers skal planleggingen bidra til å styrke sykkel og gange som 
transportform. 
 
Vi vurderer Eieområdet som egnet for fortetting/transformasjon med gode forbindelser til sentrum, 
kollektivtransport og muligheter for sykkel- og gangtrafikk. Vi mener det her bør vurderes høy 
utnyttelse og tetthet. Høy utnyttingsgrad nær jernbanen bygger opp under statlige investeringer i 
jernbanens infrastruktur. 
 

Veiledning: 
Ut over dette ønsker vi å gjøre oppmerksom på at våre krav til planlegging i nærheten av jernbane 
finnes i Bane NORs veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging 
https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ samt i vårt tekniske 
regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside 
 
Bane NOR forventer at forslagstillere setter seg inn i dette materialet før de utarbeider forslag til 
reguleringsplan. 
 
Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller helt konkrete spørsmål der det 
er behov for avklaring, ber vi om at det tas kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig. 
 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Lien       Maarten Nandrup Stallemo 
sjef Planforvaltning     senioringeniør 
Bane, Drift og teknologi  
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Multiconsult AS - Sandnes, Irene Frøyland 
Kopi:  
EIGERSUND KOMMUNE 
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Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering for Eie - Plan ID 

2020-0005 - Eigersund kommune, Rogaland fylke  

Vi viser til oversendelse, datert 23.04.2021, om ovennevnte oppstartsvarsel. 

 

Bakgrunn 

Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny 

bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund 

stasjon og Egersund sentrum. Varslingsområdet viser sannsynligvis et større areal enn 

det som vil bli endelig plangrense. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til 

sentrumsformål, bolig og trafikkareal (jernbane). 

 

Planarbeidet omfatter tiltak som utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og 

bygningsloven § 4-1 og tilhørende forskrift og det er derfor utarbeidet forslag til 

planprogram som redegjør for temaene som skal utredes særskilt. 

 

Fiskeridirektoratets rolle 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint 

biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Vurderinger og merknader 

Fiskeriinteresser 

Det er i Eideviga registrert et bløtbunnsområde klassifisert som lokalt viktig. Det kan i 

tillegg ikke utelukkes at det utføres et generelt fritids- og yrkesfiske med garn, teiner og 

line i de aktuelle sjøområdene. Se Fiskeridirektoratets kartverktøy, 

https://portal.fiskeridir.no/plan, for nærmere informasjon. 

 

Mulige konsekvenser av planen  

Naturtypen bløtbunn er svært viktig i en større økologisk sammenheng. 

Gruntvannområder med bløtbunn har stor betydning som beiteområde for fugl og fisk 

og levested for akvatiske organismer. Et stort antall arter er å finne i bløtbunnsområder i 
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strandsonen og den biologiske produksjonen i vannmassene er ofte høy. Disse artene 

utgjør en viktig del av næringskjeden. Bløtbunnsarter er i hovedsak stasjonære og 

påvirkes av faktorer direkte på de stedene hvor de befinner seg. Naturtypen er derfor 

også en viktig miljøindikator. Selv enkeltstående episoder med artikkelspredning og 

forurensning vil kunne endre produktiviteten i bløtbunnsområder. Negative 

konsekvenser for viktige naturtyper og ressursområder vil i neste omgang være negativt 

for biologisk mangfold og rekruttering til beskattbare artsbestander for fiskeriene i 

området. 
 

Planfaglige råd og forutsetninger  

Fiskeridirektoratet region Sør anbefaler i utgangspunktet at alle planlagte inngrep eller 

aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen søkes lokalisert dit de, eller på en måte som, gjør 

minst mulig skade. Det må også være et mål at marint biologisk mangfold generelt sett 

ikke skal berøres negativt, og for å sikre mot negativ påvirkning må det derfor i minst 

mulig grad foretas arealbeslag, mudring, dumping, utfylling, utslipp og sprenging i sjø.  

 

Utover eventuelle nye broer over Eieåna/Vågen kan vi ut ifra oversendte dokumenter 

ikke se at planen vil berøre våre interesser direkte slik den foreligger nå, men vi ønsker 

gjerne å bidra med flere innspill dersom planen skulle endre seg i området mot sjøen. 

Erfaringsmessig vil planer om bolig- og fritidsboliger nær sjø ofte medføre ytterligere 

ønsker og behov, som V/A-ledninger i sjø, brygger, naust, anlegg/tilrettelegging for 

badeplasser, utfylling, mudring o.l. 

 

Vi ber om å inkluderes i det videre planarbeidet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef 

 

Karen-Christine Oehninger Aasheim 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Eie – Planid 

2020-0005 - Eigersund Kommune, Rogaland 

 

Vi viser til varsel om oppstart datert 23.04.2021. Forslag til planprogram lå ikke ved i oversendelsen. Vi 

ber om at det oversendes.   

Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie.  

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

NVEs generelle veiledning 

På grunn av stor saksmengde har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart til 

reguleringsplaner. Kartbasert veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom alle 

våre fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. 

Vårt innspill er derfor at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og bruker den i planarbeidet. 

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 

veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ .  

På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye 

arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

 

 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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NVE sin oppfølging av planarbeidet 

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs 

veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging.  

NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de 

ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Alle relevante 

fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på høring til NVE. 

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

fung. seksjonssjef 

Turid Bakken Pedersen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

Kopi til: 

Eigersund kommune 

STATSFORVALTAREN I ROGALAND 

 

 

 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Eigersund kommune - Områderegulering for Eie - Varsel om 
planoppstart 

Vi viser til varsel om oppstart av områderegulering for Eieområdet i Eigersund, samt 
høring av planprogram. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 
sentrumsutvikling og boligutbygging. Planområdet inkluderer blant annet togstasjon og 
sentrale trafikkarealer.  
 
Fylkesrådmannen vil anbefale tett dialog med regionale/statlige myndigheter gjennom 
utarbeiding av planen, og anbefaler at planen tas opp i regionalt planforum underveis i 
prosessen for å drøfte hvordan forskjellige hensyn best kan løses. Det kan være 
hensiktsmessig med to møter. Et tidlig i planarbeidet og et når det nærmer seg høring 
av planforslag, men fortsatt er tid til å gjøre justeringer basert på innspill. 
 
Planens viktige rolle i framtidig sentrums- og kollektivknutepunktsutvikling tilsier at det 
må legges til rette for gode medvirkningsarenaer slik at interessenter får mest mulig 
reell påvirkning på planen. To folkemøter vurderes i så måte ikke å være ambisiøst for 
en så viktig plan. 
 
Planfaglige innspill 
Arbeidet med områderegulering vil være viktig både for sentrumsutviklingen i Egersund 
og for planområdet som et viktig kollektivknutepunkt for et stort omland. Arbeidet vil 
være helt sentralt i oppfølging og måloppnåelse knyttet til regionalplan for Dalane. Vi 
forutsetter derfor at målene i regionalplanen ligger til grunn for det videre planarbeidet. 
Viktige premisser for planen vil være å videreutvikle et attraktivt sentrumsområde for 
kommunen og regionen, legge til rette for sentralt plasserte arbeidsplasser og boliger 
med høy arealutnyttelse og å legge til rette for at gange og sykling er foretrukne 
framkomstmiddel på korte reiser. 
 
Det skal utarbeides et 0-alternativ, som i praksis er dagens tilstand, og et 
utbyggingsalternativ. Fylkesrådmannen vurderer det som litt knapt at det ikke skal 
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utarbeides varianter av utbygging for et så stort planområde. Det bør som et minimum 
være to utbyggingsalternativer som kan vurderes opp mot hverandre og mot 
måloppnåelse. 
 
I planområdet inngår det store arealer som er satt av til LNF i kommuneplanen. Vi 
forutsetter at det ikke planlegges utbygging i disse områdene. 
 
I områder avsatt til sentrumsformål må det sikres en bymessig utbygging med 
publikumsrettede virksomheter på gateplan. Planbeskrivelsen omtaler næring på 
gateplan og bolig over dette. Det bør også vurderes åpning for næring over bakkeplan.  
 
Vi forutsetter at planen sikrer gode offentlige uteoppholdsarealer, og at det stilles krav 
om påfølgende detaljregulering som sikrer felles og privat uteoppholdsareal for det 
enkelte planområde. Planen bør også sikre at det er god adkomst til nærliggende 
friluftsområder. 
 
Kryssing(er) av Eieåna/havnebassenget bør inngå i områdeplanen da dette er viktig for 
koblingen mellom gammelt og nytt sentrumsområde, og ligger inne som en føring i 
kommuneplanen. Det bør også sikres gode koblinger for gående/syklende mellom 
områdene sør og nord for jernbanen, for best mulig å kunne utnytte områdets sentrale 
plassering. 
 
Planen bør legge føringer for håndtering av parkering for togpendlere. Temaet har vært 
utfordrende i lang tid og det må legges til rette for en langsiktig løsning gjennom 
planarbeidet. Ut over dette tilsier den sentrale plasseringen av området at det skal 
føres en restriktiv parkeringspolitikk.  
 
Når planen sendes på høring bør det følge med gode beskrivelser og visualiseringer av 
virkningene av planen. 
 
Utredningstema 
Foreslåtte utredningstema dekker i hovedsak de tema vi vil vektlegge ved høring. Vi 
stiller imidlertid spørsmål ved at folkehelse og kriminalitetsforebygging ikke skal 
utredes. Forskjellige utbyggingsmønster kan ha en vesentlig betydning på disse 
temaene. Planens påvirkning på klimaendring, for eksempel gjennom hvordan den 
legger til rette for et endret transportmønster bør også utredes. 
 
 
 
Nyere tids kulturminner 
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Vi vil henvise til Temaplan for kulturminner i Eigersund kommune der Eie fremheves 
som kommunikasjonsmessig knutepunkt i gammel og ny tid, og peker på viktige 
kulturminner i området.  
 
Flere registrerte kulturminner innenfor planområdet er nevnt i planprogrammet, bl.a. 
strandsonen langs Lindøyveien med Støene, tidl. Kongsbrygga og veien opp mot Eie 
gård, og stasjonsområdet med stasjonsbygningen fra 1944 m.m., og det er bra. Det er 
også positivt at det påpekes at det er viktig å ivareta strukturerende elementer i 
landskapet som steingarder og trerekker.  Rekkene med båtgarasjer fra ca. 1960 på 
Kontrarisiden i Vågen, som er karakteristiske for den tiden og særegne for Egersund 
pga. tidevannsforholdene, er imidlertid ikke nevnt, men anses også som verneverdige.  
 
Det er fire SEFRAK-registrerte bygninger evaluert i verneklasse B innenfor 
planområdet. Det vil si at de er aktuelle for regulering til hensynssone bevaring i 
reguleringsplan. Dette gjelder eiendommen Fagerheim i Lindøyveien 25, og «Teien» 
like nordvest for denne, begge med bolighus fra 1898, samt eldre våningshus med skut 
fra 1852 på Eie. Fylkesrådmannen forutsetter at eldre verneverdig bebyggelse med 
tilhørende uthusbygninger og hage innenfor planområdet blir bevart og tatt nødvendig 
hensyn til i planen. Det vil si at de må få nødvendig landskap og rom omkring seg, og 
ikke bygges inne av ny bebyggelse. Videre må ny bebyggelse og anlegg tilpasses den 
verneverdige bebyggelsen og landskapet når det gjelder byggehøyder, volum, 
utforming og materialbruk etc.  
 
Viktige kulturminner og kulturmiljø med høy verneverdi innenfor planområdet må 
vurderes regulert til hensynssone bevaring av kulturmiljø (H570) med tilhørende 
bestemmelser i områdereguleringsplanen. I tillegg til de nevnte eiendommene med 
SEFRAK-B-objekter, kan dette eksempelvis være aktuelt for steingarder og støer m.m. 
innenfor planområdet. Eksisterende hensynssone bevaring i Eieåna forutsettes 
videreført i planen.  
 
Kulturminner og kulturmiljø i planområdets influensområder må tas nødvendig hensyn 
til når det gjelder utbyggingsområdets eksponering og fjernvirkning. Dette gjelder f.eks. 
det store bevaringsområdet i Egersund sentrum, med bl.a. den fredete kirken, torvet og 
sjøhusrekka, som har høy regional og nasjonal verneverdi og – interesse, og inngår i 
Riksantikvarens NB!-register. Siktsoner til og mellom aktuelle kulturminner, kulturmiljø 
og landskap i planområdet og influensområder må opprettholdes og ivaretas i planen. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Det har vært registrert en gravhaug ID 34246 som nå ser ut til å ligge under asfalten på 
en parkeringsplass. Men det viser at det er potensiale for funn av automatisk fredete 
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kulturminner innenfor planområdet. Automatisk freda kulturminner skal søkes sikret for 
fremtiden som nasjonale minnesmerker i henhold til Lov om kulturminner.  
 
Fylkesrådmannen forutsetter derfor at planarbeidet tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle 
automatisk freda kulturminnene, og gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å kreve 
hensynssoneregulering for kulturminnene (H730) og de delene av planområdet som 
grenser opp mot automatisk fredete kulturminnene (H570) når planforslaget foreligger. 
Fylkesrådmannen gjør dessuten oppmerksom på at vi i den videre planprosessen vil 
kunne ha merknader til bygg/installasjoner, byggehøyder, utforming av 
bygg/materialvalg, plassering, terrengendringer og andre tiltak planen legger opp til. 
Dette da tiltak i nærheten av automatisk freda kulturminnene kan virke skjemmende på 
kulturminnene. 
 
Da det tidligere er registrert automatisk freda kulturminner innenfor og i planområdets 
nærområde, finner vi det nødvendig å befare de delene av planområdet. Dette for å 
avgjøre om vi må gjennomføre en § 9 undersøkelse. Fylkesrådmannen ønsker tidlig 
dialog med tiltakshaver vedrørende dette. Kostnadene ved første befaring vil ikke bli 
belastet tiltakshaver. Det må imidlertid understrekes at det kan bli behov for ytterligere 
arkeologiske registreringer etter denne første befaringen. Kostnadene som er 
forbundet med en eventuell registrering må, med hjemmel i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner § 9, jfr. § 10, betales av tiltakshaver. 
 
Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig 
ytterligere registreringer foreligger og forholdet til automatisk freda kulturminner er 
avklart.  
 
Høring av planprogram  
Som det går frem av planprogrammet, 4.6.3, er kulturmiljø et av temaene som skal 
utredes i forbindelse med konsekvensutredningen. Fylkesrådmannen har følgende 
innspill til planprogrammet. 
 
I konsekvensutredningen må planens influensområde defineres. Kulturminner, både 
nyere tids og automatisk freda, kulturmiljø og kulturlandskap innenfor planområdet og 
planens influensområde må beskrives og kartfestes, og tiltakets konsekvens for slike 
må beskrives og visualiseres med illustrasjoner. Avbøtende tiltak må vurderes og 
eventuelt beskrives. I de mest konfliktfylte områdene må alternative løsninger vurderes. 
Det er viktig at en utreder konfliktnivået, både når det gjelder indirekte og direkte 
konflikt, i forhold til tiltak/ arealdisponering, og henholdsvis automatisk fredede 
kulturminner og nyere tids kulturminner 
 
Automatisk freda kulturminner i sjø  
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Planen er også lagt fram for Stavanger maritime museum som fagansvarlig for 
kulturminner i sjø. 
Stavanger Maritime Museum har vurdert det varsla området for Eie, og allerede nå kan 
vi slå fast at vi vil kreve en arkeologisk registrering av området.  
 
Den delen av Eianå som er inne i planen, har flere synlige fiskefeller som trolig kan 
dateres tilbake til middelalderen eller eldre. De må vurderes om disse omfattes av 
kulturminnelovens §4. 
 
Vi finner det imidlertid nødvendig å gjennomføre en befaring før vi kan vurdere omfang 
og kostnad av registreringen.  
 
Vi ber om at det tas kontakt med saksbehandler for avtale om befaring på 
kjersti.dahl@rogfk.no.  
 
Samferdselstekniske innspill 
Samordnet areal- og transportplanlegging er viktig for en bærekraftig 
samfunnsutvikling. Viktige tema her er infrastruktur, transportbehov, trafikksikkerhet, 
trygg skolevei, kollektivtraseer og gang- og sykkelveier. Areal- og transportplanlegging 
bør samordnes for å redusere transportbehovet og for å gi grunnlag for klima- og 
miljøvennlige transportformer. 

 
Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning. Et av temaene som skal utredes i 
forbindelse med konsekvensutredningen er «Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger». Utfordringene knyttet til kapasiteten på veinettet må vurderes 
grundig. Tema som må inngå i konsekvensutredningen er trafikksikkerhet, 
trafikkmengder, konsekvenser for fylkesveinettet og eventuelle behov for 
veiutbedringer. Det må redegjøres for kollektivtilbud og hvordan gående og syklende er 
ivaretatt. Konsekvensutredningen bør også inneholde temaet støy og miljø. 
             
Veinettet innenfor planområdet har fått nye veinummer. Tidligere rv. 42 Eigerøyveien 
sitt nye veinummer er rv. 426. Rv. 44 Jærveien nord for Eigerøyveien og rv. 44 
Jernbaneveien sør for Eigerøyveien, har begge fått veinummer fv. 44. Vi ber om at de 
nye veinumrene innarbeides i plandokumentene.  
 
Ellers påpeker vi at veinormalene skal, i henhold til forskrift i veglovens § 13, gjelde for 
all planlegging og bygging av veier og gater på det offentlige veinettet. Alle tiltak i 
tilknytning til fylkesveinettet skal gis en teknisk utforming iht. krav stilt i bla. 
håndbøkene «N100 Veg- og gateutforming» og «V121 Geometrisk utforming av veg- 
og gatekryss». 
 

mailto:kjersti.dahl@rogfk.no
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Vi oppfordrer til dialog underveis i planprosessen slik at nødvendige avklaringer kan 
gjøres i samråd med Rogaland fylkeskommune før planen legges ut på høring.  
 
 
 
Hilsen 
Lars Olav Tjeldflaat 
seniorrådgiver 

Knut Thorkildsen Slettebak 
seniorrådgiver  

 
 
 
 
Kopi til: 
Eigersund kommune 
Statsforvalteren i Rogaland 
Statens Vegvesen 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.
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Augdal, Anders

From: Birgitte Refsland <birefsland@gmail.com>
Sent: torsdag 10. juni 2021 21:10
To: Frøyland, Irene
Cc: Patrick.alfheim@outlook.com
Subject: Innspill til "Områderegulering for Eie"

Hei, 
 
Jeg bor i Gamle Eigerøyveien 30 og vil komme med noen ønsker i forbindelse med områderegulering for Eie.  
 
Dersom det blir en gate på oppsiden av boligen vår ønsker vi å koble oss til kloakk, strøm og fiber via denne veien. Vi 
ønsker også avkjørsel fra denne veien pga vanskelige forhold på vinterstid.  
 
Er det mulig å få innsikt i hva som er planlagt for dette området? (Dyrka mark sør for Gamle Eigerøyveien) 
 
--  
Med vennlig hilsen 
Birgitte L. Refsland 
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Uttale til varsel om oppstart av planarbeid - Plan ID 2020-0005 - Eie - 
Eigersund kommune - Rogaland fylke 
 
 

Vi viser til deres brev av 23.04.2021 vedrørende igangsetting av ovennevnte planarbeid. 
 
Det opplyses at formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for «sentrumsutvikling og 
boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse 
mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum». 
 

Ved planlegging i sjø/ elv må det tas hensyn til ferdselen, og det er derfor viktig at det ikke 
planlegges tiltak/ aktiviteter som kan komme i konflikt med fremkommeligheten i området.  
Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og 
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. 
Kystverket vil be om at planforslaget oversendes for uttale når dette foreligger. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Anne Britt Ottøy 

avdelingsleder senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND 
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

 
 
 
 



Til: Multiconsult v/ lrene Frøyland, Stokkamyrveien 13, 4313

Sandnes

Fra: Rogaland syklistforening

Deres ref: Plan 2020-0005

Dato: 12. juni 2021

Syklistenes Landsforening (SLF) er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. SLF ønsker at flest

mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som fremkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og

som kilde til opplevelser og bedre helse. SLF har på landsbasis ca. 10 000 medlemmer. Lokallaget i

Rogaland har ca. 600 medlemmer.

Plan 2020-0005 Områderegulering for Eie

Viser til høring på plan 2020-0005 Områderegulering for Eie. Pga. manglende varsling om høring, har vi i

samråd med plansjef fått innvilget utsatt høringsfrist til 15.06.

Planområdet på Eie omfatter flere strekninger på hovednett for sykkel. Sentrumsruta, Søraruta, Tengsruta

og Hellelandsruta går gjennom planområdet, i tillegg til at Hellviksruta starter her.

Det er derfor viktig at Temaplan for hovedsykkelveinettet, vedtatt i kommunestyret 30.11.2020, tas inn i

kapittel 2 som føring for planarbeidet.

Spesielt må det i planarbeidet tas spesielt hensyn til vedtakspunkt 4, “Temaplan for hovedsykkelveinett

legges til grunn ved arbeid på strekningene, og tiltakene som foreslås etterstrebes” og kommuneplanens

bestemmelser §8.5 Bestemmelser om sykkelvegnettet.

Utforming av hovednett for sykkel må ta høyde for ønsket utvikling i sykkeltrafikk de neste 30 årene.

Spesielt koblingen mellom Søraruta og Sentrumsruta er viktig, siden dette er strekningen med absolutt

høyest potensiale for stor sykkelandel i nær fremtid. Med fullt utbygd sykkelveinett fra sentrum til Aker

Solutions kan en vesentlig andel av arbeidsreisene gjøres med sykkel og redusere bilkøene.

10% sykkelandel på arbeidsreiser er innenfor rekkevidde.Dette vil bety mellom 500 og 1000 syklende pr

dag, opp fra dagens 150-400. Det viktigste grepet for å legge til rette for denne utviklingen er et trygt,

sikkert og sammenhengende sykkelveinett med ensartet løsning på strekningen.
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På Eie er det spesielt koblingen fra sentrum til Eigerøy som må løses. Denne går gjennom planområdet på

vest- og sørsiden av Jernbaneveien og Eigerøyveien. Her er sykkeltrafikken på den ene siden av

hovedveisystemet. Det er gode muligheter for å lage sykkelvei med god sikkerhet og fremkommelighet på

denne siden. Veksling mellom forskjellige typer sykkelanlegg, så som sykkelvei og sykkelfelt, eller bytte

av side fra sør/vest til nord/øst, vil gjøre det vanskelig å få til en god og sikker sykkeltrasé.

Sykkelvei med fortau er den anbefalte løsningen på denne strekningen i Temaplan for

hovedsykkelveinettet. I Mulighetsstudien for Eie foreslås derimot at gang- og sykkelvei erstattes med

fortau. Fortau er ikke sykkelanlegg og kan ikke brukes til sykling, spesielt ikke etter regjeringens siste

innstramming i reglene for sykling på fortau, med 6 km/t som maksfart.

Illustrasjoner som denne under viser en utbygging som ikke legger til rette for sykling på strekningen i det

hele tatt. Her er hovednettet mellom sentrum og Eigerøy brutt i rundkjøringen. Det vi antar er en rød

sykkelvei for toveis sykkeltrafikk, stopper i rundkjøringen. Syklende må krysse til nordsiden av

Eigerøyveien i gangfelt ved jernbanestasjonen, hvor det er en annen rød sykkelvei som går vestover mot

Eigerøy. Men vi vet at 300 meter vestover er det sykkelvei kun på sørsiden av Eigerøyveien, som fortsetter

til planlagt ny Eigerøy bro, så da må syklende krysse Eigerøyveien på ny.
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Selv om vi forstår motivasjonen bak å ha gatepreg med fortau på sørsiden av Eigerøyveien, er dette et

grep som kommer til å ødelegge sykkelpotensialet på strekningen.

I stedet må man tilrettelegge for tosidig løsning, hvor det er toveis sykkelvei (ikke sykkelfelt) med fortau

på begge sider av Eigerøyveien, slik at det er mulig å sykle fra sentrum til Eigerøy uten brudd, og at det

blir gode krysningspunkter for de som sykler mellom Tengs/Helleland og sentrum/Eigerøy. Dette er i tråd

med kommuneplanen og temaplanen.

Forøvrig kan T-kryss være et godt alternativ til rundkjøring i området, slik mulighetsstudien viser. Det er

erfaringsmessig lettere å få til gode sykkelløsninger i X- og T-kryss enn i rundkjøringer.

Med vennlig hilsen

Jens Glad Balchen

Leder, Rogaland syklistforening

E-post: post@rogalandsyklistforening.no

Telefon: 926 32 579
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