
 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  17.12.2021 
Arkiv: : FA-L12, PL-19820004, 
GBR-7/625 
Arkivsaksnr.: 19/356 
Journalpostløpenr.: 21/53848 

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

Samfunnsutvikling 
Plankontor 
Annika Hagen 
Planrådgiver 
457 21 564 
Annika Hagen 

   
  

 
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

006/22 Planteknisk utvalg 24.01.2022 

 
 

Detaljregulering gang- og sykkelvei - Rv 42 - Hovlandsveien - Eigerøy bro - 
Nyåskaiveien 1. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Det er mottatt forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei - Rv 426 - Hovlandsveien - 
Eigerøy bro – Nyåskaiveien. I 2015 ble det vedtatt reguleringsplan for en gang- og sykkelløsning på 
vestsiden av Hovlandsveien, men grunnet utfordringer som oppstod i prosjekteringen ble prosjektet 
skrinlagt. Ny reguleringsplan legger opp til en gang- og sykkelveg på østsiden/sjøsiden fra 
Nyåskaiveien til Eigerøy bru.  

På strekningen Nyåskaiveien til Eigerøy bru er det i dag kun et smalt fortau på østsiden av Rv 426 
Hovlandsveien. Med hensyn til sikkerhet, trygghet og fremkommelighet er det et lite attraktivt tilbud 
til myke trafikanter og en dårlig løsning for syklister. Hensikten med planen er å bedre 
trafikksikkerheten for gående og syklende langs strekningen, ved å sikre arealer for gang- og 
sykkelvei langs Hovlandsveien, fra Nyåskaiveien til Eigerøy bru. På grunn av svært krevende terreng 
og anleggstekniske forutsetninger ble det konkludert med at gang- og sykkelveg på 2,5 – 3,0 meter, 
fremfor gang- og sykkelløsning med sykkelfelt og fortau på 5 meter, er den mest gunstige løsningen 
og som er realiserbar. 

Det vurderes at planen ivaretar de hensynene som er sentrale i denne type reguleringsplan, blant 
annet ved terrengtilpasning av skråning og fyllinger mot sjøsiden. Det vektlegges at forslaget vil 
betydelig bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen. Det skal også sikres at minst 
ett kjørefelt av Hovlandsveien blir holdt åpent under anleggsperioden. En vurderer at en i planen har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en akseptabel måte. Det er ikke fremkommet spesielle 
merknader i forbindelse med planprosessen og kommunedirektøren anbefaler at Planteknisk utvalg 
vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn og høring slik plandokumentene nå 
foreligger.     

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering gang- og sykkelveg Rv. 426 Nyåskaiveien - Eigerøy bru, med bestemmelser 
datert 17.11.2021, plankart datert 17.11.2021 og planbeskrivelse datert 11.11.2021 legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring slik plandokumentene nå foreligger med følgende justeringer i  
Plankart:  



1. Frisikt vises i kryss mellom o_SV2 Nyåskaiveien og o_SKV Hovlandsveien.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 24.01.2022 
 
PTU - behandling: 
Tilleggsforslag fra Morten Øglend (Fremskrittspartiet) 
"Planteknisk utvalg ber om at det sees på muligheten for at det innarbeides undergang under 
Hovlandsveien. Dette på bakgrunn av at Hovlandsveien er en kraftig trafikkert vei store deler av 
døgnet, samt også er en vei med en betydelig mengde tungtransport. En betydelig mengde av 
kommunens arbeidsplasser er lokalisert på søre del av Eigerøy, samtidig som det jobbes med nye 
områder som vil medføre ytterligere arbeidsplasser de kommende årene." 
 

 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                      ---- 0 ---- 
MORTEN ØGLEND (FRP) stilte spørsmål om hans habilitet i det hans tidligere kone er part i saken, 
hun eier en eiendom på Leidland, jf. Fvl. § 6, c. Øglend trådte ut. 
Kurt Sæstad (AP) opplyste at Leidland går helt til butikken og det kan være derfor hun ansees som 
part i saken. Han kan ikke se at dette kan utløse habilitet, og foreslo følgende: 
"Øglend er ikke inhabil." 
Votering - habilitet: 
Sæstads forslag enstemmig vedtatt. 
 
Øglend tok sete igjen. 
 
Votering: 
Øglends tilleggsforslag falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (FRP) 
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
PTU-006/22 vedtak: 
 
Forslag til detaljregulering gang- og sykkelveg Rv. 426 Nyåskaiveien - Eigerøy bru, med bestemmelser 
datert 17.11.2021, plankart datert 17.11.2021 og planbeskrivelse datert 11.11.2021 legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring slik plandokumentene nå foreligger med følgende justeringer i  
Plankart:  

1. Frisikt vises i kryss mellom o_SV2 Nyåskaiveien og o_SKV Hovlandsveien.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 

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


Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 

Alternativt forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering gang- og sykkelveg Rv. 426 Nyåskaiveien - Eigerøy bru, med bestemmelser 
datert 17.11.2021, plankart datert 17.11.2021 og planbeskrivelse datert 11.11.2021 legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring slik plandokumentene nå foreligger med følgende justeringer i: 
Plankart:  

1. Frisikt vises i kryss mellom o_SV2 Nyåskaiveien og o_SKV Hovlandsveien. 
2.   

Bestemmelser: 
3.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 
 
Detaljregulering gang- og sykkelveg Rv. 426 Nyåskaiveien - Eigerøy bru 1. gangsbehandling  
 
Vi har mottatt forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg på Rv. 426 mellom Nyåskaiveien og 
Eigerøy bru der formålet er å sikre arealer for gang- og sykkelvei for å bedre trafikksikkerheten for 
gående og syklende langs strekningen. Planområdet ligger innenfor den rød striplede linjen som vist i 
figuren under.  
 

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


 
 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan / kommunedelplan 
Kommuneplanen viser arealer for samferdsel og teknisk infrastruktur nord i planområdet (rundkjøringen t il 
Eigerøy bru), LNFR- område (med hensynssone friluftsliv) langs vestsiden av riksvegen, og industriområde langs 
østsiden av vegen er arealer for næringsvirksbebyggelse. I sør er det arealer for boligområde. Kommuneplanen 
legger opp til at fremtidig trasé for gang- og sykkel kan gå på vestsiden eller østsiden (rød prikket linje) av 
Hovlandsveien. Planen viser også linjer for gul og rød støysone på begge sider av vegen. Den foreslåtte planen 
er i tråd med kommuneplanen.  



 
 
2.2 Reguleringsplan 
Det finnes en rekke reguleringsplaner som enten er vedtatt eller under utarbeidelse langs planområdet. 
Oversikt over planene kan ses under.  

 
 
De reguleringsplanen som har særlig betydning for området er: 

 



a) G/ S- veg langs rv. 42 Hovlandsveien, 1 9820004- 02  
Den vedtatte reguleringsplanen langs Hovlandsveien, fra 24.04.2015, legger opp til en gang- og sykkelveg som 
følger Hovlandsveien på vestsiden. I forbindelse med behandling og vedtak av ny plan for gang- og sykkelveg 
må gjeldende plan oppheves i sin helhet. Formål som ikke blir dekket av ny plan tilbakeføres til status før 
regulering (uregulert eller tidligere regulerte formål). Formål satt av i kommuneplanen vil gjelde. 

 
b) Svanavågen Industriområde, 19990002-01 
Reguleringsplan vedtatt 18.12.2017. Gang- og sykkelvegen er ikke etablert i tråd med 
reguleringsplanen. Planen legger opp til kantstopp for bussene, noe som heller ikke er 
etablert. Det må sikres en påkobling til vedtatt gang-/sykkelveg. 
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel den 03.05.2019 om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende mv. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med plan- og bygningslovens 
bestemmelser. 

 
 
 

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

Offentlige merknader 

1.  Statsforvalteren i Rogaland Merknad O 

2.  Folkehelsekoordinator I Eigersund 
kommune 

Merknad N/O 

Private merknader 

1.  Vidar Hellegård Merknad N 

 
INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statsforvalteren i 
Rogaland 

· Strekningen kommer ikke i 
konflikt med sektorens 
interesser.  

· Påpeker viktigheten med 
god landskapstilpasning, og 
at overgangen til Vadlaåsen 
må sikres på en god måte. 

O 

 
 
O 

 

· Tas til orientering 

 
 

· Tas til orientering 

2.  Folkehelsekoordinator 
I Eigersund kommune 

· Anbefaler å bruke begrepet 
«gang- og sykkelløsning» 
fremfor «gang- og 
sykkelveg». Foreslår 
sykkelveg med fortau der 
syklende og gående er skilt. 

N 
 
 
 
 
 

· Det er vurdert gang- og 
sykkelveg i ulik bredde (2,5 – 
3,5 meter) opp mot sykkelveg 
med fortau (5 meter). På 
grunn av svært krevende 
terreng og anleggstekniske 



Eksisterende løsning 
oppleves som utrygg. 
Utbedring av strekningen vil 
gi forventet økning i antall 
syklende, noe som også er 
et mål i kommunen (øke 
sykkelandelen). 

· Det må unngås 
systemskifter mellom 
Eigerøy bru og ny løsning 
langs Hovlandsveien. 
Kryssing av Hovlandsveien 
bør være planfritt. 

 
 
 
 

 
O/N 

 
 

 

forutsetninger ble det 
konkludert med at gang- og 
sykkelveg på 2,5 – 3,0 meter 
er den løsningen som gir mest 
for pengene og som er 
realiserbar i dette prosjektet. 

 

· Det legges opp til én kryssing 
av Hovlandsveien i plan.Tas til 
orientering.  

Private uttaler 

1.  Vidar Hellegård · Forslår å legge ny G/S-veg 
på vestsiden av eksisterende 
veg i svingen i nordlig ende 
av Hovlandsveien. 

 

 

 

 

 

 

· Lurer på om det er planlagt 
støytiltak langs strekningen. 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 

· Gang- og sykkelveien legges 
på østsiden/sjøsiden av veien. 
En løsning med gang- og 
sykkelvei på vestsiden har 
allerede vist seg å ikke være 
gjennomførbar. G/S- vegen 
bør ligge på samme side på 
hele strekningen og dessuten 
gi en god forbindelse videre 
over Eigerøy-bru uten at man 
må krysse kjøreveien. 

· De planlagte tiltakene vil ikke 
føre til økt støy, det er ikke 
planlagt støytiltak.  

 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet omfatter riksvei 426 Hovlandsveien (tidligere Rv 42) fra Nyåskaiveien til Eigerøy bru og 
befinner seg på Eigerøya, nordvest for Egersund sentrum. Veistrekningen er omtrent 750 meter lang. 
Dagens løsning for myke trafikanter er GS-vei på vestsiden av Hovlandsveien sør for planområdet og 
nordover frem til eksisterende gangfelt ved bussholdeplassen. Et kort stykke følger traséen 
Jekteveien som er kjørbar vei. Ved bussholdeplassen må myke trafikanter krysse Hovlandsveien. Fra 
Nyåskaiveien til Eigerøy bru er det et fortau med varierende bredde (omtrent 1 ,3 meter bredt) langs 



østsiden av eksisterende vei.  
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Hovedformålet med planen er å regulere gang- og sykkelveien slik at denne kan utbedres. 
Eksisterende formål i området reguleres inn i planen, men vil ha gjeldende bestemmelser i 
underliggende reguleringsplan som før. Bredden på ny gang- og sykkelveg varierer mellom 2,5 og 3,0 
meter.  
 

 



 
 
 
 
 



Gang- og sykkelveg 

Ny løsning for gående og syklende blir i hovedsak gang- og sykkelvei, deler av strekningen får fortau. 
Forventet mengde gang- og sykkeltrafikk på strekningen gir ifølge håndbok N100 (tabell D.7.) et krav 
om bredde på 3 meter. Det er søkt og innvilget fravik for dette kravet på grunn av plassmangel og 
krevende terrengforhold. Ny GS- vei vil uansett være en betydelig bedre løsning sammenlignet med 
dagens situasjon. Lengst sør blir dagens gang- og sykkelvei videreført på vestsiden av Hovlandsveien 
frem til eksisterende gangfelt ved kollektivholdeplasser. Fra krysset med Nyåskaiveien og nordover til 
Eigerøy bru legges ny gang- og sykkelvei/ fortau langs Hovlandsveiens østside. Dette er samme 
prinsipp som i dag. 
 
Tiltaket deles inn i fire delstrekninger, hvor hver strekning vil ha en ulik utforming med tanke på 
bredde og avgrensning mot kjørebanen. 

· På strekning A blir det anlagt fortau med en bredde på 3,25 m inkludert skulder og 
kantstein, og det settes opp kjøresterkt rekkverk på yttersiden mot skråningen. Fortauet 
blir avgrenset mot kjørebanen av en 12 cm høy kantstein med avvisende fas. 

· På strekning B blir GS-veien anlagt med en bredde på 2,5 m. Som skille mellom GS-veien og 
kjørebanen støpes det et betongrekkverk og på yttersiden av GS-veien settes det opp et 
rekkverk med minst 1,2 m høyde.  

· GS-veien på strekning C blir anlagt med en bredde på 3 m. Som skille mellom GS-veien og 
kjørebanen støpes det et betongrekkverk, og på yttersiden av GS-veien settes det opp et 
rekkverk med minst 1,6 m høyde. 

· Strekning D er en forlengelse av eksisterende GS-vei som går langs vestsiden av 
Hovlandsveien sør for planområdet. Kryssingen av Jekteveien forgår ved en tilbaketrukket 
kryssing, herfra går GS-veien vest for busslommen for å unngå konflikt med personer på 
ventearealet. I nord tilsluttes den gangfeltet, hvor de myke trafikantene kan krysse 
Hovlandsveien og fortsette mot nord via den nye GS-veien. Bredden på GS-veien er 3 
meter. 

 

 
 
Andre formål  

Kjøreveien skal ikke utbedres, den vil ha samme bredde og standard som i dag. Dagens bredde er ca 
6,5 meter. Den vil på store deler av strekningen bli avgrenset av et betongrekkverk mot øst der det i 
dag er fortauskant. Det nye rekkverket vil kunne gi en virkning av at vegen oppleves smalere. 
Eksisterende adkomster beholdes uendret bortsett fra adkomst til Trafo og VA- anlegg, som utgår. 
Trafikk til og fra adkomster på østsiden av Hovlandsveien må passere GS- vei/ fortau. Det etableres 
nedsenket kantstein mellom veien og fortauet som vil fungere som en synlig avgrensning av 
kjørefeltet.Kollektivholdeplassene ved krysset med Nyåskaiveien oppgraderes. De skal ha universell 
utforming og begge skal være utstyrt med leskur. 



Det er satt av arealer til midlertidig bygge- og anleggsområde i plankartet. Det omfatter bl.a. 
næringsarealer ved Nyåskaiveien som i dag benyttes til parkeringsplass. Næringsområder 
ved kaien er også satt av for å gi tilkomst til nødvendige sikringstiltak og eventuelt komme 
til med anleggsmaskiner fra nedsiden. 
 

 
Illustrasjon av betongrekkverket mellom kjørebanen og gang- og sykkelveien.  

 

 
Illustrasjon av busslomme med GS-veien bak. GS-veiens krysning i plan på gangfelt vises også i bakgrunnen.  

 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvens av denne 
hendelsen og/eller av planen. Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare / risiko og alvorlighet 
knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av 
tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølge-krav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for konfliktfylt og det ikke 
blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir 
tilstrekkelig effekt eller er mulig å gjennomføre, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 



eventuelt at tiltaket ikke legges inn i planen.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at tiltaket 

kan anbefales. 
· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 

eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 
· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 

vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Parkeringsdekning  X    Grønn  
Adkomst til alle aktuelle deler 
av planområdet  

X    Grønn Eksisterende 
adkomster 
beholdes 
uendret 
bortsett fra 
adkomst til 
Trafo og VA- 
anlegg, som 
utgår. 

Frisikt X    Grønn Vist i plankart 

Kryssutforming i samsvar med 
normaler 

X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.1.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende   X 1 1 Grønn  



Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  X   Grønn  

Kollektivtilbud  X   Grønn  
Det har ikke fremkommet forhold som tilsier at planen vil ha vesentlige negative konsekvenser for 
trafikksikkerheten. Det vurderes at tiltaket vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

 
6.1.3 Vann og avløp 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X    Grønn  

Avløp X    Grønn  

Overvannshåndtering X    Grønn 

 

Ivaretas av bestemmelser gjennom VA-rammeplan.  
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm mv. X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.1.5 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.2 Universell utforming: 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til tilgjengelighet/ 
universell utforming ivaretas 

X    Grønn  

Det legges opp til universell utforming av nye bussholdeplasser.  

 
6.3. Barn og unge / ute- og oppholdsareal 

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



Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og unge – 
lek mv. 

    Grønn  

Område for ute- og oppholds-
areal 

    Grønn  

Planen legger ikke opp til nye formål som utløser krav om tilretteleggelse av nye lekearealer. Det er vurdert at 
arealene innenfor planavgrensning er lite egnet for lek og opphold.  

 
6.4 Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.4.2 Støv og støy 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn  
Planlagte tiltak vil ikke medføre økt mengde støv og støy foruten anleggsfasen.  

 
6.4.3 Ras 

 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred X  2 3 Rød  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  
På grunn av løsmasser i området er det sannsynlig at det vil kunne skje ras under anleggsfasen. Det er gjort 
rede for flere forebyggende tiltak for å unngå/redusere omfanget av dette. Det er gjort en geoteknisk 
undersøkelse av området, og det ligger et rekkefølgekrav i bestemmelser om vurdering av supplerende 
grunnundersøkelser før utbygging.  

 
6.4.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.4.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold.  

 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent / elektromagnetisk felt  X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner  mv.) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  

 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mv.  X 2 2 Gul 

Bedriftene i 
området er 
kartlagt og 
utifra dette 
vurdert som 
svært lite 
sannsynlig for 
at større 
elementer 
utgjør en reell 
risiko for 
eksplosjon.  

Lager av eksplosjonsfarlig vare  X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold.  

 
6.4.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  X 1 1 

Grønn 

 

Havn, kaianlegg  X 1 1 

Grønn 

 

Sykehus/-hjem, kirke / brann / 
politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 

Grønn 

 

Forsyning kraft, vann X  1 1 Grønn Risikoreduserende 
tiltak er grundig 
kartlegging og 
dialog med 
kabeletater.  

Forsvarsområde / Tilfluktsrom  X 1 1 

Grønn 

 

Det ligger mye eksisterende infrastruktur langs Rv 426 som kan komplisere anleggsfasen, derfor må det gjøres 
grundig detaljprosjektering for å unngå negativ påvirkning.  

 
6.4.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Grunnforhold  X 1 1 Grønn  
Det er gjort en geoteknisk undersøkelse av området, og det ligger et rekkefølgekrav i bestemmelser om 
vurdering av supplerende grunnundersøkelser før utbygging. 

 
6.5 Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag 

 X   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / leveområde 
for rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.3 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.5 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Friluftsliv og rekreasjon (frilufts-
områder, LNF-F/N, friområder 
mv.) 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk / kjerneområde for 
jordbruk / skogbruk 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  

Vakre landskap  X   Grønn  
Det er lagt vekt på å få til en god landskapstilpasning av den nye gang- og sykkelveien.   
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terrengtilpassede tiltak? X      

 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X   Grønn  
Noe av vegetasjonen i skråningen mellom vei og sjøsiden må fjernes under utbyggingsfasen.  

 
6.6.10 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Lokalklima  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Konsekvenser for naboer X    Grønn  

Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.13 Sol og skygge 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.14 Sosial infrastruktur 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Skole X    Grønn  

Barnehage X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.15 Folkehelse 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Folkehelse X    Grønn  
Utbedring av gang- og sykkelveg kan gi positive virkninger for folkehelsen ved at det blir mer attraktivt å sykle 
eller gå på strekningen, og dermed oppfordre flere til å bruke dette fremfor bil.  

 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn 

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Kommunedirektøren vurderer at denne planen ikke har vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn og heller ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov 
for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 

 
6.8 Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt 
med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre vurderinger som 
skulle tilsi dette. Konsekvensene av tiltaket for naturmangfold er vurdert som kjent, og det er liten fare for at 
tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser. 

 
6.9 REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 

7. Oppfølging av kommuneplanen m.m. 
 

Hvordan bidrar denne saken til å realisere vedtatte mål i kommuneplanen: 
Et av målene i kommuneplanen er å ha en grønn byutvikling, ved å planlegge nye boligområder på en 
slik måte at veksten i persontransport kan skje ved hjelp av gange, sykkel- eller kollektivtrafikk. I 
tillegg skal det være enkelt å komme til og fra byen ved hjelp av miljøvennlig infrastruktur og god 
kollektivtransport. De planlagte tiltakene sikrer tryggere og bedre fremkommelighet for myke 
trafikanter på Eigerøy og knyttes derfor nærmere byen og andre knutepunkt.  
 

Næringsfaglige vurderinger (kommuneplanens mål om økt verdiskapning og flere 
arbeidsplasser): 
Det er mange arbeidsplasser langs østsiden av Eigerøy, og med høy trafikkmengde og flere 

https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4579149.1621.iuqjsbpqaizpsq/KP+-+Samfunnsdel+2018-2030+digital.pdf
https://www.eigersund.kommune.no/vedtatt-kommuneplan-for-eigersund-kommune-2018-2030.6259499-163163.html
https://www.eigersund.kommune.no/vedtatt-kommuneplan-for-eigersund-kommune-2018-2030.6259499-163163.html
https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4579149.1621.iuqjsbpqaizpsq/KP+-+Samfunnsdel+2018-2030+digital.pdf
https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4579149.1621.iuqjsbpqaizpsq/KP+-+Samfunnsdel+2018-2030+digital.pdf


flaskehalser skaper dette daglige køproblemer for trafikken. Oppgradering av gang- og sykkelveien 
bidrar til økte muligheter for å benytte andre fremkomstmidler til og fra jobb enn privatbil. Hvis en 
høyere andel av de daglige arbeidsreisene til og fra Eigerøy kan tas til fots eller på sykkel spiller dette 
inn positivt for attraktiviteten i området både som arbeidsplass og leveområde, og ikke minst bidrar 
til å redusere køproblemet. Dermed gir tiltaket nye positive aspekter som kan tas med i vurderingen 
for eventuelle nyetableringer og for å beholde eksisterende arbeidsplasser.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente.  
 
 

Klima- og miljøkonsekvenser: 
Ingen kjente.  
 
 

Folkehelse: 
Positive virkninger.  
 
 

Universell utforming: 
Ivaretatt.  
 

8. Oppsummering og konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En viser til at det er gjort grundige 
utredninger for valg av løsning for gang- og sykkelvei som vil kunne realiseres.  
 
En vurderer at en i planen har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og 
der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
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