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PLAN 2020-0005 – OMRÅDEREGULERING FOR EIE 

INNKOMNE MERKNADER TIL VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV 
PLANPROGRAM, MED KOMMENTARER  

PROSJEKT PLAN 2020-0005 – Områderegulering for Eie DOKUMENTKODE 10206728-PLAN-NOT-
001_Oppsummering av 
merknader 

EMNE Merknadsbehandling TILGJENGELIGHET Åpen 
TILTAKSHAVER Eigersund kommune OPPDRAGSLEDER Frans Arne Stylegar 

KONTAKTPERSON Dag Kjetil Tonheim SAKSBEHANDLER Anders Augland 
(Torun Lynnebakken) 

KOPI   ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 
 
I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 meldte Multiconsult om at følgende 
planarbeid ble satt i gang: 2020-0005 – Områderegulering for Eie. Forslagstiller er Eigersund 
kommune. Forslag til planprogram for konsekvensutredning ble samtidig lagt ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Melding om planoppstart og høring av planprogrammet ble sendt ut 27.4.2021 med merknadsfrist 
11.6.2021. Til dette varselet kom det inn 7 merknader fra offentlige etater og 2 fra private. De 
offentlige etater eller private personer/organisasjoner som har bedt om forlenget høringsfrist, har 
fått dette. Alle merknader er innarbeidet i dette dokumentet. 
 

 
Figur 1: Varslet planområde. Kilde: Multiconsult
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Offentlige merknader 
 Navn Datert 

1 Statens vegvesen 03.06.2021 

2 Eigersund kommune 03.06.2021 

3 Bane NOR 08.06.2021 

4 Fiskeridirektoratet 08.06.2021 

5 Rogaland Fylkeskommune 09.06.2021 

6 Kystverket 10.06.2021 

7 Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 08.06.2021 

8 Statsforvalteren i Rogaland 06.07.2021 

   

Merknader markert med gult er relevant for planprogrammet. 

 

 Fra/dato Navn Kommentar 

1 Statens 
vegvesen 

03.06.2021 

SVV viser til at det er utarbeidet mulighetsstudie som beskriver ulike 
scenarier for den trafikale infrastrukturen langs rv. 426 gjennom området, 
som er et viktig knutepunkt for hovedvegsystemet i Eigersund. Det er en 
høy årsdøgntrafikk på rv. 426 (Eigerøyveien) som forventes å øke betydelig 
som følge av utvikling på Eigerøy og på Eie, dersom en ikke klarer å endre 
reisemiddelfordelingen. 

SVV viser til at Egersund er en by som ligger til rette for å ta vekst i 
persontransport over på kollektiv og sykkel/gange, i tillegg har kommunen 
et sterkt ønske om å begrense gjennomgangstrafikken i sentrum, ved å 
etablere en omkjøringsmulighet for trafikk nord eller sør for Egersund by. 

Merknaden tas til orientering. Trafikkarealene skal gis et bymessig 
preg som skal tilrettelegge for gående og syklende, og utforming av 
trafikkarealene skal ha et bevisst forhold til trafikksikkerheten for 
alle trafikantgrupper. 
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SVV viser til mulighetsstudie, hvor det foreslås å «stramme opp» 
trafikkarealene og at rv. 426 får et bymessig preg, hvor det i større grad 
tilrettelegges for gående og syklende.  

SVV peker på at før en kan ta stilling til valg av kryssløsning for de 3 
kryssene, så må det gjøres en grundig trafikkanalyse og 
kapasitetsberegninger i forhold til trafikkmengde på de ulike veg-armene, 
som vil være 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 
området. SVV ser positivt på å stramme opp vegprofilet i riksvegen til 
bygate med sykkelfelt og fortau på denne strekningen, som vil fungere for 
alle trafikantgrupper. 

Som det framgår av planprogrammet vil stasjonsområdet bli en viktig og 
integrert del av de trafikale planavklaringene som må gjøres i området, da 
det skal tilrettelegges for omstigning til buss og taxi, parkering for bil, sykkel 
og dropsoner for reisende.  

SVV peker videre til tema som skal konsekvensutredes i planprogrammet, 
og viser til tema transportbehov, og forutsetter at utredningen inneholder 
både trafikkanalyser, kapasitetsvurderinger av kryss samt en mobilitetsplan 
som sier noe om forventet endring i reisemiddelfordelingen. 

2 Eigersund 
kommune 

03.06.2021 

Felles brukerutvalg har behandlet saken, og har ingen merknader/innspill til 
saken. Innspill tas til orientering. 

3 Bane NOR 

08.06.2021 

Bane NOR viser til at det for tiden pågår arbeid med reguleringsplan for 
dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø, og at lokaltrafikken på jernbanen i 
Rogaland har opplevd høy passasjervekst de siste årene. 

Bane NOR har sine arealer knyttet til jernbane og Egersund stasjon, og ber 
om at det ikke stilles rekkefølgekrav eller annen føring for arealbruken enn 
baneformål på deres områder før framtidig situasjon for Egersund stasjon 
er klarlagt.  

Jernbaneverket utarbeidet en tiltaksutredning for Egersund stasjon i 2016, 
som ble videreført av Jernbanedirektoratet og Eigersund kommune. Bane 

 

 

 

 

 

 

 



Varsel om planoppstart og høring av planprogram  multiconsult.no 

Merknadsbehandling 

 

10206728-PLAN-NOT-001_Oppsummering av merknader  16. juni 2021 / Revisjon 01 Side 3 av 10 
   

NOR ber Eigersund kommune om å vurdere om arealbehovet denne 
rapporten viser er i tråd med arealdisponeringer i forslag til 
områderegulering for Eie. 

Bane NOR viser til viktige temaer som områdeplanen skal legge til rette for, 
herunder kort- og langtidsparkering, hente/bring områder, trafikksikre 
løsninger for omstigning til buss og gode adkomster for gående.  

Bane NOR viser videre til at arealer vest for broa på fv.44, mellom 
Eigerøyveien og jernbanens arealer er tidligere vurdert for 
langtidsparkering, og bør vurderes i det videre planarbeidet. 

Planarbeidet må vurdere fremkommelighet, og sikre gode og trafikksikre 
løsninger for alternativ transport for tog, både i en anleggsfase og i en 
ferdig fase etter at Egersund stasjon er utviklet. Bane NOR ber om å få delta 
i dialog med Eigersund kommune for å sikre fremkommelighet for alternativ 
transport til tog. 

Planarbeidet bør synliggjør ulike støynivåer i en støyfaglig utredning iht. T-
1442. 

Det må gjennomføres ROS-analyse og dokumentere 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 jernbanerelatert tema. 

Bane NOR viser til punkt 4.9 i forslag til planprogram og sentrale forhold i 
ROS-analysen knyttet til stormflo om flom, og viser til arbeid med 
flomsikring av Eideåna langs Krossmoveien, og ber om at evt. tiltak fra dette 
arbeidet bør innarbeides i områderegulering for Eie. Det er viktig at det blir 
gitt tilstrekkelig fagkyndig beskrivelse hvor det framgår om jernbanen kan 
bli utsatt for skader. 

Bane NOR viser ellers til statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal-
, og transportplanlegging, og de vurderer Eieområdet som egnet for 
fortetting og transformasjon med gode forbindelser til sentrum, 
kollektivtransport og muligheter for sykkel- og gangtrafikk. Høy 
utnyttingsgrad bygger opp under statlige investeringer i jernbanens 

 

Innspill tas til etterretning og vil bli vurdert i det videre planarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema inngår i planprogram. 

 

 

 

 

 

Temaplan for flomsikring (Eigersund kommune) legges til grunn for 
det videre planarbeidet.  
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infrastruktur, og Bane NOR mener det det bør vurderes høy utnyttelse og 
tetthet i området.  

4 Fiskeri-
direktoratet 

08.06.2021 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen 
fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge. 

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. 

Fiskeridirektoratet 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. 

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. 

Ber om å inkluderes i det videre planarbeidet med 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. og  

Innspill tas til orientering.  

 

Det planlegges ikke for tiltak i eller nært Eideviga (sjø) og ikke for 
tiltak i eller nært vassdrag (Eieåna).  

5 Rogaland 
fylkeskommune 

09.06.2021 

Rogaland fylkeskommune anbefaler at planen tas opp i regionalt planforum 
underveis i prosessen for å drøfte hvordan forskjellige hensyn best kan 
løses.  

Fylkeskommunen peker samtidig på planens viktige rolle for framtidig 
sentrums- og knutepunktutvikling, og at to folkemøter ikke er særlig 
ambisiøst for gode medvirkningsarenaer. 

Rogaland fylkeskommune forutsetter at målene i regional plan for Dalane 
legges til grunn for det videre planarbeidet. Viktige premisser vil være å 
videreutvikle et attraktivt sentrumsområde, 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. 

 

 

Medvirkning er ivaretatt i mulighetsstudie ved grunneier- og 
dialogmøter, og ellers iht. pbl. 

 

I mulighetsstudie er det i scenario 3 (full utbygging) lagt opp til 
mellom 150-200 boliger. Dette tilsvarer en arealutnyttelse på 
mellom 1,24 – 1,65 boliger pr. daa. Kravene til tetthet må ses i 
forhold til utforming/estetikk, terreng og stedets karakter ellers. 

 

I mulighetsstudie for Eie er det lagt opp til 3 utbyggingsscenarioer.  
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Fylkeskommunen mener at det som et minimum bør være to 
utbyggingsalternativer som kan vurderes opp mot hverandre og mot 
måloppnåelse. 

Forutsetter at det ikke planlegges utbygging i LNF-områdene. Det må videre 
sikres en bymessig utbygging med publikumsrettede virksomheter på 
gateplan, og mener det må vurderes næring over bakkeplan i tillegg. 

Det må sikres gode offentlige uteoppholdsarealer og det må stilles krav om 
påfølgende detaljregulering som sikrer felles og privat uteoppholdsareal for 
det enkelte planområdet. Planen bør samtidig sikre god adkomst til 
nærliggende friluftsområder. 

Det må sikres gode koblinger for gående og syklende mellom områdene i 
sør og nord for jernbanen, for å utnytte områdets sentrale plassering.  

Kryssing av Eieåna bør inngå i områdeplanen, da dette er viktig kobling 
mellom gammelt og nytt sentrumsområde. 

Fylkeskommunen er enig i at de foreslåtte KU-temaene dekker i hovedsak 
de tema de vil vektlegge ved offentlig høring.  

Kritisk til at folkehelse og kriminalitetsforebygging ikke utredes i KU. 
Anbefaler at planens påvirkning på klimaendring, gjennom endret 
transportmønster også bør utredes, og at temaet støy og miljø bør inngå i 
KU-utredningen. 

Henviser 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. 

Rekkene med båtgarasjer fra ca. 1960 på Kontrarisiden i Vågen, er ikke 
nevnt som kulturminner i planprogram, men anses også som verneverdige. 

Det er fire SEFRAK-registrerte bygninger evaluert i verneklasse B innenfor 
planområdet. I tillegg kan det være aktuelt med hensynssone for 
steingarder og støer mm. i planområdet. Hensynssone bevaring i Eieåna 
forutsettes videreført i reguleringsplan. 

Kulturminner og kulturmiljø i planområdet influensområder må tas 
nødvendig hensyn til når det gjelder utbyggingsområdets eksponering og 

 

 

 

I scenario 3 er det planlagt boliger i LNF-områdene mot Husafjellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema folkehelse dekkes i andre utredningstemaer, herunder 
friluftsliv- og byliv, samt egen støyrapport i ROS-analysen. 

Temaer om kriminalitetsforebyggende tiltak vurderes i detaljplaner 
for det enkelte planområdene. 

 

 

Innspill tas til etterretning. Rekkene med båtgarasjer inngår i tema 
kulturmiljø. 
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fjernvirkning. Siktsoner til og mellom aktuelle kulturminner, kulturmiljø og 
landskap må opprettholdes og ivaretas i planen. 

Fylkeskommunen viser til at det er potensiale for funn av automatisk 
fredete kulturminner i planområdet, og vil foreta en befaring av området 
for å kunne vurdere omfanget av arkeologisk undersøkelse iht. kml. § 9. 

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. 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 

Stavanger Maritime museum vil kreve arkeologisk registrering, og vil foreta 
en befaring av området for å kunne vurdere omfanget registreringen av 
freda kulturminner i sjø. 

Ber om at nye veinumre innenfor planområdet innarbeides i 
plandokumentene. 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.  

Tema som må inngå i KU er; trafikksikkerhet, trafikkmengde, konsekvenser 
for fylkesveinettet og evt. behov for veiutbedringer, samt at det må 
redegjøres for kollektivtilbud og hvordan gående og syklende er ivaretatt. 

Samferdselsavdelingen har ikke vesentlige merknader til oppstartsvarsel. 
Forutsetter at det planlegges iht. veinormalene for veier/gater på det 
offentlige veinettet. 

Utbyggingstiltak med planlagte høyder/volum vil utredes i tema om 
landskapsbilde og kulturmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill tas til etterretning og vil bli innarbeidet i plandokumentene. 

 

 

Innspill tas til etterretning og inngår i tema om trafikk, som 
utarbeides som en egen rapport. 

6 Kystverket 

10.06.2021 

Kystverket ber om at det tas hensyn til ferdsel langs sjø og elv, og at det 
ikke må planlegges for tiltak som kan komme i konflikt med 
fremkommeligheten i området. 

Forutsetter at bestemmelse om at tiltak som faller inn under havne- og 
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. 
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Kystverket ber om at planforslaget oversendes for uttalelse når dette 
foreligger. 

7 NVE 

10.06.2021 

NVE har ikke kapasitet til å gå konkret inn i alle varsel om oppstart til 
reguleringsplan, og henviser som innspill til planoppstart, kartbasert 
veileder for reguleringsplan, som ivaretar NVEs fagområder som skal 
ivaretas i reguleringsplan.  

Videre anbefaler NVE å bruke deres internettsider for arealplanlegging, og 
veiledere og verktøy. 

NVE skal ha planen tilsendt ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må 
det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i 
planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være 
vedlagt. 

Tas til orientering 

8 Statsforvalteren 
i Rogaland 

06.07.2021 

SF påpeker områdereguleringens viktighet for sentrumsutviklingen i 
Egersund og knutepunktsutviklingen ved jernbanestasjonen, og 
betydningen av at planleggingen skjer i tråd med overordnede nasjonale, 
regionale og kommunale føringer, samt med viktig mål i Regionplan Dalane. 
Viktige tema er sentrumsutvikling, sentrale bolig og arbeidsplasser, 
boligtetthet, og miljøvennlig transport. SF vil komme med mer konkrete 
vurderinger når det foreligger planforslag. SF gir råd om involvering av 
berørte myndigheter utenom formelle høringer, og større Rogaland 
fylkeskommune i at planen tas opp i regionalt planforum underveis for å 
drøfte ulike samfunnsinteresser. 

Innspillet tas til etterretning. SFs poenger er vesentlige føringer for 
planarbeidet og har vært sentralt for Mulighetsstudiet. Konkrete 
vurderinger og innspill imøteses. 
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Private merknader 
 Navn Datert 

8 Birgitte Refsland 08.06.2021 

9 Syklistforeningen Rogaland 12.06.2021 

 

 Fra/dato Navn Kommentar 

8 Birgitte 
Refsland 

08.06.2021 

Ønsker påkobling til infrastruktur på oversiden av sin bolig, dersom der 
planlegges gate. 

Ønsker å få informasjon om planlagt tiltak i området, og henviser til dyrket 
mark sør for Gamle Eigerøyveien. 

 

9 Syklist-
foreningen 
Rogaland 

12.06.2021 

Sykelistforeningen Rogaland viser til at planområdet på Eie omfatter flere 
strekninger på hovednett for sykkel. Sentrumsrute, Søraruta, Tengsruta og 
Hellalandsruta går gjennom planområdet, i tillegg til at Hellviksruta starter her. 

Viser til Temaplan for hovedsykkelveinettet, vedtatt i kommunestyret 
30.11.2020, og peker på at det videre planarbeidet må tas spesielt hensyn til 
vedtakspunkt 4. Videre føringer for videre planarbeid er gitt bestemmelse § 
8.5 i Kommuneplanens arealdel. 

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

Syklistforeningen Rogaland viser til 10% sykkelandel på arbeidsreiser er 
oppnåelig, som betyr mellom 500 og 1000 syklende pr dag, og som tilsvarer en 
økning fra dagens som er mellom 150-400 syklende pr dag. Det viktigste 
grepet for å nå dette målet, er trafikksikker og sammenhengende 
sykkelveinett med ensartet løsning på strekningen.  

På Eie er det kobling mellom Søraruta og Sentrumsruta som er spesielt viktig. 
Strekningen går gjennom planområdet på vest- og sørsiden av Jernbaneveien 
og Eigerøyveien. Denne strekningen har høyest potensiale for stor sykkelandel 

Merknaden tas til orientering.  

Temaplan for hovedsykkelveinett, vedtatt 30.11.2020 legges til grunn 
for det videre planarbeidet. 

Områderegulering for Eie skal legge til rette for framtidig bolig og 
næringsutvikling i et sentralt knutepunkt for Egersund sentrum og 
søker å løse de trafikale utfordringene i området på en god møte. 
Planområdets viktige rolle som knutepunkt for å knytte sammen 
områdene nord og sør for jernbanen, og å legge til rette for at 
persontransport legges over på sykkel og gange vil være sentrale tema 
for det videre planarbeidet. Samtidig skal utviklingen gi området et 
urbant preg som skal være attraktiv å bo og drive næring i. 
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i nær framtid, og med fullt utbygd sykkelveinett fra sentrum til Aker Solutions 
kan en vesentlig andel av arbeidsreisende gjøres med sykkel. 

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

I mulighetsstudie for Eie foreslås det bymessig gatepreg med fortau på 
sørsiden av Eigerøyveien, og at gang- og sykkelvei erstattes med fortau og 
legger ikke til rette for sykling på strekningen. Viser til at fortau ikke er spesielt 
egnet for sykling, da det er påbud om maksfart på 6 km/t. 

Viser videre til løsning med toveis sykkelvei med fortau på begge sider av 
Eigerøyveien, som hensyntar sykling fra sentrum til Eigerøy uten brudd og 
gode krysningspunkt for syklende mellom Tengs/Helleland og 
sentrum/Eigerøy, i tråd med temaplan for hovedsykkelveinett og overordnet 
kommuneplan. 

Viser for øvrig til at det erfaringsmessig er bedre sykkelløsninger i 3- og 4-
armet kryss enn rundkjøringer. 

 


