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FORORD

Asplan Viak AS har på oppdrag fra Sandnes 
kommune utarbeidet en stedsanalyse for tettstedet 
Hommersåk. Formålet med analysen er å utarbeide 
et nøytralt og uavhengig kunnskapsgrunnlag til bruk i 
strategiske diskusjoner og planprosesser. Analysen er 
i hovedtrekk basert på grunnlagsdata videreformidlet 
av Sandnes kommune. Gjennom flere arbeidsmøter 
med Sandnes kommune er innholdet i stedsanalysen 
diskutert og bearbeidet. 

Stedsanalysen er basert på metoden realistiske 
byanalyser som handler om å forstå endringene i det 
fysiske miljøet og finne stedsidentiteten.
 
Stedsanalysen er utarbeidet av Asplan Viak med 
Monica Reinertsen som oppdragsleder og Trygve 
Valen som kvalitetssikerer. Andre medarbeidere fra 
Asplan Viak som har vært med er Renata Aradi og 
Trine Sylten. 
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Figur 1: Studieområdet tettstedet Hommersåk

Studieområdet er tettstedet Hommersåk som ligger 
nordøst i Sandnes kommune. Hommersåk er et 
lokalsenter i regionen.

Analysens fokusområde tar utgangspunkt i 500 
meter luftlinje fra Bryggen senter som ligger innerst 
i Hommersåkvågen. 

500 meter luftlinje er brukt med utgangspunkt i 
akseptabel gangavstand til nærmiljøfunksjoner og 
kollektivtransport. Uten å ta hensyn til topografi vil en 
voksen bruke omtrent 5 minutter på å gå en avstand 
på 500 m, mens barn og eldre bruker omtrent 10 min. 

Influensområde vil være området utenfor rød sirkel 
på 500 m vist i figur 1. Det meste av bebyggelsen på 
østsiden av Hommersåkvågen ligger innenfor 500 
m i fokusområdet. På vestsiden dekkes bebyggelsen 
innenfor 1000 meter, og i sør dekkes den omtrent 
av 1 500 meter i luftlinje. Dette viser at mye av 
bebyggelsen ligger innenfor gang og sykkelavstand 
fra Hommersåkvågen. 

Størrelsen på influensområde vil avhenge av 
analysetemaet. Influensområdet brukes for å studere 
studieområdets sammenhenger og konteksten det er 
en del av. 

STUDIEOMRÅDET
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Hommersåk er en del av bydelen Riska i Sandnes 
kommune. Kommunen har de siste tiårene hatt en 
svært høy befolkningsvekst, og de siste 50 årene har 
Sandnes vokst fra under 30 000 innbyggere til over  
75 000 innbyggere. I samme periode har befolkningen 
i Rogaland fylke økt fra omtrent 222 000 til 472 000 
innbyggere. I dag utgjør befolkningen i Sandnes 16 % 
av Rogalands befolkning, og har de siste 15 årene hatt 
23 % av veksten i fylke. 

Riska bydel har i dag ca. 7 300 innbyggere. I gjeldende 
kommuneplan (2015-2030) planlegges det for en 
moderat vekst, med en boligutbygging på ca. 50  
boliger i året fram mot 2035. Dette vil gi en 
gjennomsnittlig befolkningsvekst på 0,9 %, og et 
folketall på 8 500 i 2035. 

Kartet over befolkningstetthet (figur 4) viser at 
befolkningen rundt Hommersåk er spredt utover 
med liten tetthet. Det er enkelte områder med noe 
høyere tetthet. De fleste bor i områder sør og vest for 
studieområdet. Det bor 1 207 personer innenfor en 
500 m og 3 437 personer innenfor 1 000 m radius fra 
Bryggen senter.  

Befolkningspyramiden viser at det er flere barn, 
ungdom og voksne 50-69 år i Riska bydel enn i 
Sandnes. Den viser også at det er færre eldre og 
voksne (20-49 år) i Riska bydel enn i Sandnes. 

BEFOLKNINGSVEKST OG BEFOLKNINGSTETTHET

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Demografi

Befolkning aug 2017

AntallPersoner
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Figur 4: Befolkningstetthet Hommersåk-Riska (Sandnes kommune, 2017)

Figur 3: Befolkningspyramide for Riska bydel og Sandnes kommune i 2017. 
(Sandnes kommune, 2017)

Figur 2: Framskriving av befolkningsvekst og boligbygging i Riska bydel. 2007-2035 (Sandnes kommune, 2017)
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 ARBEIDSPLASSTETTHET

Offentlig tjenestey�ng

Privat - Bu�kk

Privat - Industri/Næring

Det er relativt få arbeidsplasser i Hommersåk. De fleste 
arbeidsplassene er knyttet til offentlig tjenesteyting. 
Dette omfatter for det meste arbeidsplasser i 
forbindelse med skoler, barnehager, sykehjem og 
kirke. Disse arbeidsplassene ligger i en vest-øst akse 
gjennom Hommersåk. 

Det er noen arbeidsplasser knyttet til ulike private 
butikker og andre utsalgssteder. Disse arbeidsplassene 
ligger i en nord-sør akse gjennom Hommersåk. Det 
er også noen arbeidsplasser knyttet til industri og 
annen næring, som ligger plassert på hver sin ende av 
aksene i nord og øst. 

I tillegg finnes det ca. 25 mindre bedrifter og 
enkeltmannsforetak registrert i ulike private hus som 
ikke vises i kartutsnittet i figur 6. 

ARBEIDSPLASSTETTHET

Figur 5: Arbeidsplasstetthet i Hommersåk (Sandnes kommune, 2017)
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Hommersåk ligger ca. 13 km nordøst for Sandnes sentrum på motsatt 
side av Gandsfjorden i forhold til bybåndet Sandnes-Stavanger. 
Lokalisering til Hommersåk i bolig- og arbeidsplassregionen, gir relativ 
lang gjennomsnittlig reisetid. Det er relativ lav tilgjengelighet med bil 
i forhold til resten av regionen. Gjennomsnittlig reisetid med bil for 
alle bosatte i regionen ligger på over 30 minutter til Hommersåk. Fra 
Hommersåk til Sandnes sentrum ligger reisetiden med bil på ca. 20 
minutter. 

Kollektivtilbudet for reiser langs aksen Hommersåk - Sandnes sentrum 
- Lura/Forus med buss, og aksen Hommersåk - Stavanger sentrum med 
hurtigbåt, kan karakteriseres som relativ god. Det at reisene for bil i 
gjennomsnitt er lange, øker konkurranseflaten mot buss og båt i viktige 
korridorer. Mot Stavanger sentrum vil det åpenbart være mer attraktivt 
å benytte hurtigbåten, enn å kjøre bil på arbeidsreisen. 

Kollektivtilbudet til Hommersåk ble vesentlig forbedret fra sommeren 
2016. Dette gjelder både økt frekvens for buss og endringen av 
taksstrukturen. Endringen av taksstrukturen innebærer at Hommersåk 
nå ligger innenfor sone 1, som omfatter reiser til/fra hele Sandnes og 
Stavanger inkludert hurtigbåten. Dermed har regelmessige kollektivreiser 
til Hommersåk blitt rimeligere for de lengre reisene.

Hommersåk betjenes med bussrute 21, som i rushtiden har ca. 6 avganger 
per time. Både i morgen og ettermiddagrushet betjenes Hommersåk av 2 
avganger til/fra Forusområdet. Det er dermed et godt kollektivtilbud for 
arbeidsreiser til/fra Sandnes sentrum og Forus området. På skoledager 
går det også en buss fra Hommersåk mot Høle. Denne har imidlertid av 
lav frekvens og korresponderer ikke alltid godt med buss til Sandnes og 
hurtigbåten. 

Hurtigbåten mellom Hommersåk og Stavanger sentrum går omtrent 1 
gang i timen om morgenen og ettermiddagen. For tider utenom rush 
er det lenger mellom avgangene og de er til dels et felles tilbud med 
Byøyene i Stavanger, noe som gir mange anløp og lenger reisetid. 

Det er ikke sykkel- eller gangavstand til/fra alle områder i regionen, 
ettersom vanlig lengde for arbeidsreiser med sykkel på Nord-Jæren er 10 
km. Hommersåk som tettsted er derimot lett tilgjengelig med sykkel for 
alle bosatte i bydelen, ved at store områder ligger innenfor 15 minutters 
reisetid. Arbeid- og fritidsreiser innenfor bydelen vil derfor kunne foretas 
til fots eller på sykkel. 

MOBILITET

Figur 6-10: Tilgjengelighetskart for ulike transportmidler i Hommersåk.
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Omtrent 3/4 av de registrerte arbeidstakerne som bor i Riska bydel har  
sitt arbeid et annet sted, og arbeidspendlingen er derfor høy. Figur 
12 viser at de fleste jobber på Forus området, i tillegg til Sandnes og 
Stavanger sentrum. 1/4 bor og jobber i Riska eller bor annet sted og 
jobber i Riska. For de som pendler inn til Riska (figur 11), kan vi se at 
bosted er spredt rundt i regionen med størst samling rundt Sandnes 
sentrum. 

Mobilitetsanalysene viser at det er gode forhold for sykkel og 
gange internt i Hommersåk, men ikke til andre deler av regionen. 
Reisemiddelfordelingen representerer et utvalg, og må leses som en 
indikasjon på fordeling av transportmiddel. De fleste i Hommersåk 
velger bil som transportmiddel både til arbeid- og fritidsreiser. Dette er 
det samme for Sandnes kommune og Riska bydel. 

For arbeidsreiser er kollektivtransport nest mest valgte transportmiddel 
i både Riska bydel og Hommersåk, til forskjell fra Sandnes kommune 
hvor det er gange. Dette er naturlig ettersom det er et relativt godt 
kollektivtilbud i Hommersåk for arbeidsreiser til Sandnes sentrum, 
Stavanger sentrum og Forusområdet. Dette er de stende flest jobber. 
For alle reiser er det gange som er nest mest valgte transportmiddel for 
både Sandnes kommune, Riska bydel og Hommersåk. 

REISEMIDDELFORDELING OG PENDLING

Tabell 3: Reisemiddelfordeling (arbeidsreiser) Sandnes kommune, Riska bydel (GRK 
0901-0910) og Hommersåk (GRK 0903). (RVU 2012)

Tabell 2: Reisemiddelfordeling (alle reiser) Sandnes kommune, Riska bydel (GRK 
0901-0910) og Hommersåk (GRK 0903). (RVU 2012) 

Tabell 1: Reiserelasjoner Riska bydel (GRK 11020901-0910) (SSB VOF registeret 2015)

Figur 11: Pendling til Riska bydel (GRK 11020901-0910) (SSB VOF registeret 2015) Figur 12: Pendling fra Riska bydel (GRK 11020901-0910) (SSB VOF registeret 2015)

REISEMIDDELFORDELING
ALLE REISER

Sandnes kommune 
(2012)

Riska Bydel 
(2012)

Hommersåk 
(2012)

Fra Til Fra Til Fra Til

Til fots 14 % 14 % 13 % 13 % 16 % 14 %

Sykkel 4 % 4 % 2 % 3 % 3 % 3 %

Kollektiv (buss/båt/tog) 5 % 5 % 7 % 6 % 3 % 4 %

Bilfører 68 % 68 % 70 % 69 % 70 % 69 %

Bilpassasjer 8 % 9 % 6 % 8 % 7 % 8 %

MC/Moped 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Annet 1 % 1 % 1 % 0 % - -

REISEMIDDELFORDELING
ARBEIDSREISER

Sandnes kommune 
(2012)

Riska Bydel 
(2012)

Hommersåk 
(2012)

Fra Til Fra Til Fra Til

Til fots 8 % 7 % 8 % 9 % 5 % 10 %

Sykkel 6 % 6 % 4 % 4 % - -

Kollektiv (buss/båt/tog) 7 % 7 % 15 % 14 % 15 % 10 %

Bilfører 76 % 75 % 72 % 66 % 69 % 71 %

Bilpassasjer 3 % 3 % 1 % 5 % 5 % 5 %

MC/Moped - - 1 % 1 % 5 % 5 %

Annet - 1 % - - - -

REISERELASJONER RISKA BYDEL ANTALL PERSONER

Registrert arbeidstaker som bor eller  
jobber i Riska bydel 4 037

Bor og jobber i Riska bydel 565

Bor annet sted og jobber i Riska bydel 389

Bor i Riska bydel og jobber et annet sted 3 083
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Sandnes kommune har utført levekårsundersøkelser 
i 2012 og 2014. Kommunen er inndelt i 48 ulike 
geografiske soner, som hver for seg blir målt på 21 
ulike indikatorer. Indeksen går fra 1 til 48, der 1 angir 
lavest andel levekårsutfordringer i hele kommunen. 
Det er viktig å understreke at sonene er rangert opp 
mot hverandre, noe som innebærer at noen soner 
nødvendigvis vil havne over og under snittet både på 
indeksen og enkeltindikatorene. 

I fokusområdet inngår 3 soner (Hommersåk sentrum, 
Riska ytre og Riska). Riska ytre dekker et relativt stort 
areal i motsetning til de to andre. Befolkningstallet i 
de tre sonene varierer noe, men ligger mellom 1000-
2200. Det har vært relativ liten endring i levekår fra 
2012 til 2014 på Hommersåk. Riska ytre har fått noe 
dårligere rangering enn i 2012. 

De 21 indikatorene med resultat er vist i tabell 4. 
Indikatorene for de tre sonene viser at alle har en 
relativ høy andel barn, spesielt i Riska. De har alle 
også en relativ lav andel aleneboere, innvandrere og 
utflyttinger. Det er stor variasjon i kriminalitet mellom 
sonene hvor Riska har svært lite, mens de to andre 
har relativt mye.  

LEVEKÅR

Levekår Hommersåk Hommersåk  
sentrum Riska Riska ytre

Befolkning 2014 1 101 2 197 1 490

Befolkning 2012 1 022 2 157 1 460

Vekst fra 2012 til 2014 7,7 % 1,9 % 2 %

Rangering 2014 29 22 36

Rangering 2012 28 22 33

Indikatorer 2014

1. Andel barn (3-12 år) 14,4 % 18,4 % 10,9 %

2. Andel aleneboere 8,7 % 5,6 % 13,5 %

3. Andel barn med enslig forsørger 11,9 % 11,4 % 12,1 %

4. Innvandrerbefolkning 6,0 % 6,4 % 12,1 %

5. Barneutflyttinger 17,6 % 8,6 % 16,3 %

6. Utflyttinger 10,4 % 7,9 % 9,2 %

7. Lav utdanning 21,1 % 26,1 % 20,1 %

8. Høy utdanning 4,2 % 2,5 % 3,8 &

9. Ikke fullført videregående i løpet av 5 år 41,0 % 42,4 % 40,4 %

10. Median inntekt etter skatt per forbruksenhet 383 200,- 359 300,- 351 100,-

11. Andel i lavinntekshusholdninger 3,8 % 3,1 % 3,7 %

12. Andel barn i lavinnteksthusholdninger Ingen data 1,3 % ingen data

13. Gjeld med mer enn 3 ganger bruttoinntekt 26,4 % 26,8 % 21,6 %

14. Arbeidsledighet 1,7 % 1,3 % 1,9 %

15. Andel sosialhjelpmottakere 2,5 % 2,4 % 2,3 %

16. Andel på avklaringspenger 4,4 % 4,7 % 4,1 %

17. Andel unge uførepensjonister 1,9 % 3,3 % 2,9 %

18. Helsetilstand

19. Andel barn med barnevernstiltak 2,4 % 3,5 % 6,4 %

20. Kriminalitet 2,4 % 1,3 % 2,7 %

21. Ungdomskriminalitet 6,4 % Ingen data 4,7 %

Tabell 4: Levekårsundersøkelse 2012 og 2014. (Sandnes kommune)Figur 13: Levekårsundersøkelse 2012 og 2014. (Sandnes kommune)
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Figur 14: Hommersåk 1937 (kart.finn.no) Figur 15: Hommersåk 1968 (kart.finn.no)
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Figur 16: Hommersåk 2002 (kart.finn.no) Figur 17: Hommersåk 2015 (kart.finn.no)
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PRIMÆRE ELEMENTER

• Topografien
• Hommersåkvågen havn/kai
• Kaiveien og Krossen
• Dammen Stemmen
• Båtrute til Stavanger
• Riska Gamle kirke
• Mølla

Bilde 1: Riska gamle kirke,  et maleri av Gabriel Monsen fra 1878. (Sandnes kommune, byantikvaren)

Tettstedet Hommersåk vokste frem på gården 
Hommersåk, derav stedsnavnet. Frøylandsåna renner 
nordover fra Frøylandsvatnet og ut i Hommersåk-
vågen. Langs denne lå det flere kvernbruk allerede 
fra 1600-tallet. Fra gammelt av etablerte bøndene 
på Hommersåk, Maudland, Frøyland og Hogstad sine 
naust og båtstøer i Hommersåkvågen. Stedet kaltes 
også Riskaverven.

Riska hørte til under kirken i Stavanger. I 1848 ble 
Hetland med Frue kirke skilt ut fra Stavanger amt, og 
Riska fulgte med. Den lange veien over fjorden førte 
til krav om egen kirke og mer selvstyre. Etter kongelig 
resolusjon 29.08.1877 ble det bestemt at Riska skulle 
bli værende i Hetland som sognekommune, med 
egen kirke, skole og fattigvesen. Bestemmelsen skulle 
tre i kraft når Riska hadde fått egen kirke (opphevet  
i 1951). 

Kjøpmenn i Stavanger viste interesse for å utnytte 
Frøylandsåna, og i 1863 startet John Haugvaldstad opp 
vadmelsstampe her. I 1878 bygde storkjøpmannen  
C. B. Svendsen en mølle ved utløpet av bekken 
innerst i Hommersåkvågen. Ved å demme opp 
Frøylandsvatnet og bygge stem på Hommersåk fikk 
han sikret seg stabil vannkraft. Dette førte til store 
endringer i området. Tidligere jordvei til Hommersåk 
ble satt ut under vann og veien ble lagt om. 

Da stemmedammen ble bygd ut måtte det bygges 
murer, og den nåværende veien ble antagelig bygget 
samtidig. Få år senere ble også «Stemmebruå» byget, 
med ny vei opp til Hommersåkgården. Den gamle 
veien til gården er fortsatt synlig, der den skrår opp et 
stykke inn i skogen ved sørenden av Stemmen. Rakel 
Monsen startet stedets første landhandel her i slutten 
av 1870 årene. Andre virksomheter som garveri, 
ullvarefabrikk og sagbruk dukket opp langs elva. 

Mølleeier C.B Svendsen og Andreas Hommersand 
som hadde hver sin halvdel av gården Hommersåk, 
ga fri grunn til kirke og kirkegård. Kirken ble bygget 
ved det gamle knutepunktet i bygda, Krossen. Den ble 
bygget nær den viktigste og eldste veien i området, 

FRAM TIL 1900 LOKALT SELVSTYRE
som førte ned til Hommersåkvågen. Kirka ble bygget i 
empire/sveitserstil og ble innviet i 1877. 

Rundt Hommersåkvågen lå det ved slutten 
av 1800-tallet 3-4 hus på enkelte småbruk og 
husmannsplasser. Fra 1894 ble det etablert fast 
båtrute til Stavanger sentrum. Denne ble blant 
annet brukt av bøndene for å transportere melk og 
andre meieriprodukter til byen. Mølla produserte 
opprinnelig fosfat, men la om til produksjon av sildolje 
i 1904.  

Mølla, dammen Stemmen og kirka ble etablert 
samtidig, og skulle gi støtet til tettstedsutviklingen 
rundt Hommersåkvågen. Ved århundreskiftet var 
Krossen fullt utbygd med Riskaveien i 1897 og 
Bergsagelveien i 1902. I senere år ble krysset med 
Bergsagelveien flyttet lengre nord. Møllearbeiderne 
trengte hus, skole, krambu med mer. Det ble etablert 
skolehus på Frøyland i 1879. Det brant i 1907 og det 
ble bygget nytt skolehus i Hommersåk. Det ble bygd 
like sør for kirken i 1908 og sto frem til 1980-tallet. På 
den andre siden av Stemmen ble det bygd lærerbolig/
klokkerbolig med løe og lærerjord.
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Figur 19: Jordskiftekart fra 1874 over Hommersands innmark. Kartet viser Hommersåk samt området før Stemmen 
ble anlagt med møllen. Kartet er laget i målestokk 1:2000. Midt i kartet vises et gårdstun på Hommersand gården.  
(Byantikvaren i Sandnes kommune)

Figur 18: I 1860 ble det tegnet et kart over Stavanger Amt av Søren Kristian Gjessing. Kartet er det første som tydelig viser 
Frøylandsvatnet og møllen i Frøylandsbekken som er markert med stjerne. Kartet viser også nordre del av Hommersåkvegen.  
Kartet er håndtegnet i målestokk 1:200 000. (kartverket)

1874 KART OVER GAAR HOMERSANDS INDM.1860 KART OVER STAVANGER AMT SØRLIG DEL
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PRIMÆRE ELEMENTER

• Topografien
• Hommersåkvågen havn/kai
• Kaiveien og Krossen
• Dammen Stemmen
• Båtrute til Stavanger
• Riska Gamle kirke
• Mølla 
• Båtbyggeri
• Riska Bedehus
• Hytteutbygging
• Bussforbindelse

Bilde 2: Bilde av Hommersåkvågen fra 1910, tatt fra øst med sikt mot vestsiden av vågen. (Sandnes kommune, byantikvaren)

Bilde 3: Bilde av Krossen og Riska gamle kirke på 1950-tallet, fra Norsk fly og flyfoto As. (Sandnes kommune, byantikvaren)

Rundt 1900-tallet fikk Hommersåk sitt eget 
postkontor og telegraf. Mølla brant i 1910, men ble 
gjenoppført året etter. T. Skretting kjøpte bedriften 
i 1922. Han gikk over til produksjon av husdyrfor og 
senere kraftfor. Bedriften var stor og på det meste 
sysselsatte den 30-40 mann. I 1919 ble Riskavervens 
Forbruksforening stiftet, senere kalt Hommersåk 
Handelslag. De hadde et eget bygg på dampskipkaia, 
og brant I 1964. Sigurd Sagen startet et båtbyggeri 
ytterst i Hommersåkvågen. Han produserte joller, ro-, 
seil- og motorbåter. 

Omkring 1920 var det rundt 30 boliger i Hommersåk-
vågen. Dampskiptrafikken åpnet for at Stavangerfolk 
som ville ut av byen i ferien enkelt kunne dra hit. 
Hyttebyggingen tok til tidlig på 1900-tallet. Først nede i 
Hommersåkvågen, senere oppe på selve Hommersåk. 
Fra 1927 fikk stedet egen bussforbindelse. Omkring 
1940 var det blitt 50 hus og 10 gårdshus rundt 
Hommersåkvågen. 20 år senere var det kommet 
omtrent 100 nye. Flere hytter ble også bygd om til 
helårsboliger. 

Riskas første e-verksbygning er fra 1952 og Riska 
bedehus er fra 1960. Nyere offentlige bygninger i 
dette området er televerksbygg og brannstasjon. 
Ved Stemmen ble det på 1950-tallet etablert en 
møbelfabrikk nær skolen. Det kom en til skolebygning 
i 1965/66.

1900-1970 INDUSTRI OG HYTTEBYGGING
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PRIMÆRE ELEMENTER

• Topografien
• Hommersåkvågen havn/kai
• Kaiveien og Krossen
• Dammen Stemmen
• Båtrute til Stavanger
• Riska Gamle kirke
• Riska Bedehus
• Hytteutbygging
• Bussforbindelse
• Boligutbygging
• Bryggen senter
• Sommerturisme
• Småbåthavn
• Svømmehall og annen offentlig bebyggelse
• Riska kirke

På 1970- tallet ble den gamle mølla flyttet til Hillevåg 
i Stavanger. I det gamle båtbyggeriet ytterst i 
Hommersåkvågen driver Riska Sveis nå sin produksjon 
i nye lokaler. Det gamle båtbyggeriet fra omkring 
1945 leies ut til Berge Mekaniske. I 1991 ble skolen 
rehabilitert. 

I 1977 ble en reguleringsplan for vestsiden av 
Hommersåkvågen vedtatt (se figur 20). Den 
regulerte store areal til offentlig bebyggelse i sør 
som skulle romme ungdomsskole, barneskole, 
svømmehall, bibliotek, daginstitusjon, brannstasjon 
m.m. i nærheten av Riska gamle kirke. Tre områder 
ble regulert til boligbebyggelse med konsentrert 
småhusbebyggelse. På ett av feltene kunne det 
oppføres et terrassehus, den resterende bebyggelse 
skulle være på maks 2 etasjer. Det ble også regulert 
inn tomter til forretning og industri langs sjøen. 

Riskahallen svømmehall sto ferdig i 1986, og 
var den andre kommunale svømmehallen med 
25-metersbasseng i Sandnes kommune. Det er 
den fremdeles i dag, hvor den andre er Giskehallen 
svømmehall fra 1960.  

I 1987 ble en reguleringsplan for den sørøstre delen 
av Hommersåkvågen vedtatt (se figur 22). Området 
hvor den gamle mølla sto ble regulert til industri 
og forretning, og på høyden kom nye områder til 
offentlig formål med areal til ny kirke og sykehjem. 
I tillegg ble to større områder regulert til kombinert 
bolig og forretning. 

Ved utgangen av 1900-tallet utviklet Hommersåk seg 
til et populært tettsted. En ny kirke (Riska kirke) på 
høyden sørøst for Hommersåkvågen sto ferdig i 1999. 
I 2002 sto Bryggen senter ferdig på tomta til den 
gamle Mølla. Bygget rommer en rekke forretninger 
fordelt på omtrent 3000 m2. På taket er det oppført 
20 leiligheter. 

I 1997 ble det gjort en reguleringsendring av østsiden 
av Hommersåkvågen fra industri til boligformål (se 
figur 21). Den regulerte inn to større boligblokker, 

1970-2017 ET POPULÆRT TETTSTED

Figur 20: Reguleringsplan nr. 7604 for deler av Hommersåk 
m.m. vedtatt i 1977. (eByggWeb)

Figur 21: Endret reguleringsplan nr.95109 for østsiden av 
Hommersåkvågen fra industri til boligformål vedtatt i 1997. 
(eByggWeb)

Figur 22: Reguleringsplan nr. 85117 for området sørøst for Hommersåkvågen vedtatt i 1987. (eByggWeb)

småbåthavn og grøntareal. Fjellveggen ble sprengt 
bort for å gi rom til blokkene som rommer tilsammen 
65 leiligheter. 

I 2004 var det omkring 6000 innbyggere i Riska bydel, 
og i tillegg kom det ca. 2000 sommergjester. Stedet 
har fortsatt fast helårs båtforbindelse med Stavanger 
sentrum. Hommersåkvågen brukes som båthavn for 
fastboende og feriegjester. 

I de senere årene er flere større boligfelt blitt regulert 
og bygget i Hommersåk og Riska bydel. I 2008 var 
folketallet for Riska bydel 6 564, og i 2017 er det 
7 273. Det er i 2017 totalt 1 258 hytter i Riska bydel, 
som tilsvarer omtrent halvparten av alle hytter i 
Sandnes kommune. 
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PRIMÆRE ELEMENTER

FRAM TIL 1900 - LOKALT SELVSTYRE
• Topografien
• Hommersåkvågen havn/kai
• Kaiveien og Krossen
• Dammen Stemmen
• Båtrute til Stavanger
• Riska Gamle kirke
• Mølla

1900-1970 - INDUSTRI OG HYTTEBYGGING
• Topografien
• Hommersåkvågen havn/kai
• Kaiveien og Krossen
• Dammen Stemmen
• Båtrute til Stavanger
• Riska Gamle kirke

• Mølla 
• Båtbyggeri
• Riska Bedehus
• Hytteutbygging
• Bussforbindelse

1970-2017 ET POPULÆRT TETTSTED
• Topografien
• Hommersåkvågen havn/kai
• Kaiveien og Krossen
• Dammen Stemmen
• Båtrute til Stavanger
• Riska Gamle kirke
• Riska Bedehus
• Hytteutbygging

• Bussforbindelse
• Boligutbygging
• Bryggen senter
• Sommerturisme
• Småbåthavn
• Svømmehall og  

annen offentlig bebyggelse
• Riska kirke

Primære elementer er spor som kan leses i dagens strukturer på stedet.
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Sandnes kommune er en del av byregionen på Nord-
Jæren i Rogaland fylke, hvor Stavanger sentrum 
er regionsenter. Det sammenhengende bo- og 
arbeidsmarkedet går gjennom kommunene Sandnes, 
Sola, Stavanger og deler av Randaberg på vestsiden 
av Gandsfjorden. Det er også her E39 og jernbanen 
går parallelt før de deler seg sør over. Generelt 
ligger viktige regionale målpunkt på vestsiden av 
Gandsfjorden som for eksempel flyplassen, sykehuset 
og universitetet. Hommersåk ligger lokalisert på 
motsatt side av Gandsfjord, og ligger plassert som en 
blindvei i regionen. 

Sandnes kommune har de siste årene vært en av 
kommunene i Norge med høyest befolkningsvekst. 
Denne veksten har i stor grad skjedd i nye 
utbyggingsområder utenfor Sandnes sentrum. Dette 
har medført til en bilbasert utvikling. Hommersåk 
ligger ca. 13 km fra Sandnes sentrum, og kan sies 
å være en av disse utbyggingsområdene som har 
opplevd stor vekst. 

Det er to historisk viktige innfartsårer til Hommersåk, 
og som fremdeles er viktige. Det er sjøveien fra 
Stavanger sentrum og kjøreveien (RV13 og F516) fra 
Sandnes sentrum. Begge innfartsårene til Hommersåk 
gir en lite urban opplevelse. Sjøveien tar deg ut 
av byen og innom flere øyer, der i blant øya Usken 
som ligger rett nord for Hommersåk. Kjøreveien tar 
deg også ut av byen gjennom friluftsområder og 
landbruksområder. 

Sjøveien er en viktig forbindelse for både arbeidsreiser 
og feriegjester. Det ligger flere hytter både på 
Hommersåk og øya Usken. Den østre delen av 
regionen har flere hytteområder og inneholder flere 
turistattraksjoner.

HOMMERSÅK SIN ROLLE I REGIONEN OG SANDNES KOMMUNE
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Figur 23: Hommersåk plassert i regionen og i Sandnes kommune
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K.ID Beskrivelse Kulturmiljø

01285 Bolig Iowa Hundsneshuset Hommersåk kai

01429 Påbygd sommerbolig

01290 Sommerbolig

01269 Lager/butikk Hommersåk kai

01231 Sjøhus med vinsj Hommersåk kai

01234 Sjøhus, 1900 Hommersåk kai

01232 Sjøhus/Verksted Hommersåk kai

01230 Naust Hommersåk kai

01268 Naust, 1920-1930 Hommersåk kai

02199 MS Riskafjord II Hommersåk kai

01262 Våningshus Fjelltun, 1902 Hommersåk kai

01288 Trafokiosk, 1920

Våningshus

02685 Kjerreveien Hommersåkvegen

01292 Riska bedehus, 1960 Krossen/stemmen

02204 Hommersåk skole, 1938 Krossen/stemmen

02300 Minnestøtte, 1948 Krossen/stemmen

01293 Riska gamle kirke, 1877 Krossen/stemmen

01425 Bolighus, 1911

01427 Bolighus, 1920

01428 Lite hus, mellomkrigstiden

01433 Bolighus, 1937

02202 E-verksbygning, 1952 Krossen/stemmen

01424 Klokkarhuset, 1908 Krossen/stemmen

02201 Klokkarlåven Krossen/stemmen

02195 Kommunehuset, 1900 Krossen/stemmen

01423 Bolighus, 1908

01426 Bolighus, 1918

02203 Stemmen, Hommersand Krossen/stemmen

Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer 
i Sandnes er under revisjon. Den gjeldene planen har 
en tidsperiode på 2005-2017. Under vises et utdrag 
fra den gjeldene planen som omhandler Hommersåk: 

Kulturminnene i området gjenspeiler det varierte 
næringsgrunnlaget for bygdesenteret. Foruten 
sjøbruksmiljøet ved Hommersåk kai er det få 
kulturminner igjen som dokumenterer stedets historie. 
Miljøet er den eneste gruppe sjøhus ved kai i Sandnes 
og ble regulert til spesialområde sjøhus/naust i 
1977. Det er en utfordring og sikre de gjenstående 
kulturminner som en del av et kulturhistorisk miljø i 
den videre senterutvikling.

Videre presenteres et utdrag fra foreløpig arbeid med 
revisjon av kommunedelplanen for kulturminner og 
kulturmiljøer, hentet fra byantikvaren i Sandnes:

Kulturmiljøet – Krossen og Stemmen
Det historiske innholdet i miljøet er først og fremst 
knyttet til utbyggingen av lokalt styre og institusjoner 
for felleskap, men også kommunikasjonene. Samlet 
dokumenterer miljøet ved Stemmen viktige faser i 
Riskas offentlige historie. 

Kulturmiljøet – Hommersåk Kai
Kaiområdet ligger midt i Hommersåk sentrum og 
utgjør et karakteristisk og identitetsskapende element 
ved tettstedet. Et tett sjøbruksmiljø ved kai som har 
bakgrunn i gammel båtstø for gårdene i området. 
Hus fra de nærmeste 10 år rundt 1900 – tallet 
som gjenspeiler ulike virksomheter i Hommersåk. 
Bygningene er knyttet til virksomheter som skapte 
stedet. Båtnaust for fiskere, sjøhus knyttet til notlag, 
møllebruk, handel og rutebåttrafikken med Riskafjord. 
Et verksted for Hommersåk kai er hjemmehavnen til 
MS Riskafjord II, som i 2014 ble fredet av Riksantikvaren 
som Norges eldste rutefartøy i saltvann. Til miljøet 
hører også to mindre bolighus som dokumenterer 
den tidlige tettstedsbosetningen for vanlige folk med 
yrker nært knyttet til sjøen og kaimiljøet.

KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

KULTURMINNER - HOMMERSÅK
Hentet fra kulturminneregisteret

            Tapte kulturminner
            Juridisk vernet etter PBL
            Gamle ferdselsårer og andre
            sammenhengende strukturer

Kulturminner under vurdering
            Verneverdig
            Bevaringsverdig
            Under vurdering

Figur 24: Kulturminner på Hommersåk (kulturminneregisteret)
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Bilde 4: Bildet viser et sjøhus (01234) trolig bygd rett før 1900 og bøkkerverksted/sjøhus bygd i 1918 (01232) for notlag, senere knyttet 
til rutebåttrafikken til AS Riskafjord. Til venstre ser man et naust (01230) bygd for redskap og små robåter.  (kulturminneregisteret)

Bilde 5: Et lite bolighus «Fjelltun» (01262) bygd i 1902 av fisker og smearbeider på Mølla. Det er et enkelt sveitserhus av 
sandneskassetype, som ble vanlig i årene rundt 1900. Byggherren hadde et av naustene som fortsatt står ved kaia rett nedenfor. 
Det ble pusset opp og urbedret rundt 2010, samtidig kom et modernistisk tilbygg på oppsiden i betong. Huset ligger like ovenfor 
kaia og er godt synlig i sammenheng med kaimiljøet. Det er et av få hus som dokumenterer den opprinnelige tettstedsbosettingen 
med tilknytning til kaimiljøet i Hommersåkvågen. (kulturminneregisteret)

HOMMERSÅK KAI KULTURMILJØET
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Bilde 6 og 7: Bildene viser Klokkarhuset (01424) til høyre, klokkarlåven (02201) i midten og et bolighus fra 1912 (02195) til 
venstre. Det nederste bildet er fra 1914. Klokkarhuset er et lite sveitserstilhus bygd som lærer- og klokkerbolig for Riskaverven 
sognekommune rett etter 1908. Klokkarlåven er bygd som møtelokaler for eldresenteret av kommunen og brukes av Lions Riska. 
Bolighus fra 1912 ble gjennom mange år ble brukt av Riska sognekommune til ulike sosiale formål og derfor kalt «Kommunehuset». 
De ligger i tilknytning til parken ved den gamle mølledammen Stemmen. (kulturminneregisteret)

Bilde 8 og  9: Det øverste bildet viser Riskavervens første egne kirke fra 1877 som er en liten trekirke med ytre preg av sveitserstil 
og senempire. Riska gamle kirke (01293) ble avløst av ny kirke i 1999, og den gamle kirken brukes kun ved spesielle anledninger. 
Gravlunden har i hovedsak ikke vært i bruk siden 1966. Her kan man også se deler av Kjerreveien/Hommersåkvegen som ble 
anlagt på 1800-tallet. Det nederste bildet viser det eldste nåværende skolebygget på Hommersåk skole (02204) med bakgrunn i 
en møbelfabrikk fra 2. verdenskrig. (kulturminneregisteret)

KROSSEN OG STEMMEN KULTURMILJØET



03 LANDSKAP
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Landskapet ligger innenfor kategorien dal- og 
heilandskap på grensen til ytre fjordbygder etter 
NIJOS inndeling i landskapsregioner. Tettstedet 
ligger i en vid dal som strekker seg nord-sør, med 
høye fjell. Det oppleves likevel forholdsvis flatt og 
småkupert. Frøylandsåna renner gjennom dalen fra 
Frøylandsvatnet, gjennom Stemmen før den munner 
ut i Hommersåkvågen.  

For å orientere seg i landskapet ser man etter 
landemerker. Landemerker er markerte elementer, 
og kan gi positive og negative effekter. Fjellveggen øst 
i Hommersåkvågen forstås som et landemerke. Det 
overordnede landskapet gir muligheten til å oppleve 
lange sikt på toppen av fjellveggen. Her kan man se 
over Hommersåkvågen, bebyggelsen på vestsiden, 
Riskafjorden og Gandsfjorden. Dermed kan man se 
Stavanger i det fjerne på andre siden av Gandsfjorden. 

Nordøst i Hommersåkvågen renner Heståna fra 
Hetlandsvatn gjennom Heståvatn, før den til slutt 
renner som en foss ned fjellveggen i Hommersåkvågen.  
Fjelltoppen Flataberget (236 moh.) fungerer også 
som et orienterende element i tettstedet. Den er 
synlig både nede i Vågen, bak fjellveggen og oppe ved 
Krossen/Stemmen. 

OVERORDNEDE LANDSKAPSTREKK
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Figur 25: Overordnet landskapstrekk som viser dalen Hommsåk er en del av. Pilen viser en mulighet for lang sikt fra fjellveggen i øst til over Gandsfjorden i vest. 
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Topografien illustrert i figur 26 viser strandlinjen 
med gult (kote +5) som slynger seg langs sjøen. Den 
markerer også formen på neset på vestsiden av 
Hommersåkvågen. Det grønne sonen (kote +10 til 15) 
viser dalen fra Vågen gjennom Stemmen og sørover til 
Frøylandsvatnet. På hver side av dalen dannes det to 
flatere platåer, en på hver side av Vågen. Topografien 
innenfor studieområdet har et høydesprang fra kote 
0 til + 40.

I figur 26 ser man tydelig at topografien har vært 
førende for bebyggelsens plassering. Bebyggelsen 
følger i stor grad topografien, og klatrer oppover 
fra vågen langs kotene. De større bygningene ligger 
plassert på de flatere partiene. 

Området rundt Hommersåkvågen oppleves som et 
lukket rom, markert med en bratt fjellside på østsiden. 
Veggene som danner rommet i dette landskapet 
består av skogbryn, fjell og bygde elementer i 
vertikalplanet.

Landskapsrommet i Vågenområdet oppleves som 
et indre- og et ytre landskapsrom (2 og 3 i figur 26).  
Fyllingen på vestsiden avgrenser det indre, og holmen 
avgrenser det ytre i nord. Fjellveggen i øst danner 
en markert silhuett i landskapsrommet med naturlig 
voksende skogsvegetasjon og noe bebyggelse i 
silhuettlinjen. Vestsiden har en slakere skråning som 
domineres av bebyggelse i silhuettlinjen, mens på 
neset i nord dominerer skogsvegetasjonen igjen. 

Området rundt Stemmen/Krossen på omtrent kote 
+ 10, danner også et landskapsrom (1 i figur 26). 
Det dannes av fjellskråningen til Flataberget med 
skogsvegetasjon i øst, og en slakere skråning i vest 
hvor bebyggelse dominerer. I nord og sør avgrenses 
rommet av bebyggelse i dallinjen. 

To kvaliteter ved Hommersåk er nærheten til natur og 
vann. Utsikten og tilgjengeligheten til sjøen, Stemmen 
og natur er derfor sentral. 

LANDSKAPSTREKK OG TOPOGRAFI
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Figur 26: Topografisk fremstilling av landskapet.
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Figur 27: Blågrønn struktur Hommersåk

Bilde 10,11 og 12: Øverst viseses et bilde av fossen. I midten 
vises den delene av bekken som ikke er omkranset av grønne 
elementer. Nederst vises bilde av bekken med grøntareal rundt. 

De blå strukturene består først og fremst av sjøen, 
Stemmen og Heståvatn. Sekundære blå strukturer er  
Heståna med fossen (1 i figur 27) og Frøylandsbekken 
(2 og 3 i figur 27). Fossen er et særpreg for 
Hommersåk og forstås som et landemerke. Det er tre 
åpne partier av Frøylandsbekken nord for Stemmen, 
hvor  to er omkranset av grønt. Studieområdet har en 
blågrønnstruktur i aksen nord-sør. 

De grønne strukturene består i hovedsak av private 
hager og friområder. Lekeplassene ligger innimellom 
boligbebyggelsen på hver side av Vågen. Det er også 
større grønne arealer knyttet til offentlig bebyggelse 
som skoler, barnehager og kirke. Disse inneholder 
idrettsplasser, grønne plener, lekeplasser og skog. 
Utenom dette er det to gravplasser som også utgjør 
en del av grøntstrukturen.

Øst for vågen er det flere typer grøntarealer som 
stort sett er sammenhengende. Vest for vågen er 
det mindre sammenheng mellom grøntarealene, 
og helt nede langs sjøen er det ingen grøntarealer. 
På vestsiden utgjør de private hagene en viktig del 
av grøntstrukturen, ettersom de skaper det grønne 
bindeleddet mellom de offentlige grøntarealene. 

I miljøplanen for Sandnes kommune 2015-2030, 
er Stemmen markert som et svært viktig område 
for biologisk mangfold. Det omkringliggende 
grøntarealet rundt Stemmen og den delen av bekken 
som er nærmest sjøen er markert. Stemmen er 
også et område for våtmarksfugl og en lokalitet for 
rødlistearter. 

Figur 27 viser at Hommersåk har god tilgang på 
grøntarealer. I miljøplanen 2015-2030 (Sandnes 
kommune) er neset (ytterst på vestsiden av Vågen), 
Heståna (ved Fossen) og Stemmen med skogområdet 
markert som svært viktige grøntområder for 
undervisningsbruk.

BLÅGRØNN STRUKTUR
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De harde flatene på Hommersåk består primært 
av kjøreveg og overflateparkering. Det meste av 
overflateparkeringen er knyttet til offentlige bygninger 
(skole, barnehage og kirke), handel og næring. I vågen 
er det en overvekt av sammenhengende harde flater, 
hvor flere brukes til overflateparkering. 

Det er flere steder egne gang- og sykkelveier, hvor 
myke trafikanter kan ferdes adskilt fra kjøretøy. De 
ligger primært i friområdene på neset, ved Stemmen 
og på øst siden av Vågen. Dette gjør friområdene 
mer tilgjengelige og gir fine turmuligheter. Det er 
også et større stinettverk rundt skolen i vest og ved 
gravplassen i øst. Det er også egne gang- og sykkelfelt 
langs hovedveiene i området som binder nettverket 
sammen. 

Bussholdeplassene er plassert langs hovedveiene, og 
holdeplassen nærmest sjøen er plassert på samme 
sted som hurtigbåten stopper. Dette er dermed 
kollektivknutepunktet i Hommersåk (2 i figur 28). 
Her er det en større asfaltert flate møblert med to 
busskur. 

HARDE FLATER

Figur 28: Harde flater på Hommersåk.

Bilde 13, 14 og 15: Øverst vises gang- og sykkelvei gjennom 
utearealene til skolen. I midten vises den harde flaten som 
brukes til holdeplass for buss og hurtigbåten. Nederst vises 
veien langs vågen med parkering og ulike harde flater. 
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Figur 29: Havstigning - sikringssone som er markert i kommuneplanen for Sandnes (eByggWeb) Figur 30: Flomfare knyttet til Frøylandsbekken. (Norconsult, 2016) 

Hommersåk er utsatt for flomfare knyttet til 
Stemmen og Frøylandsbekken. Norconsult har gjort 
en flomvurdering av Frøylandsbekken for Sandnes 
kommune i 2016, og figur 30 viser et kart hentet fra 
denne rapporten. Her er områder som er spesielt 
utsatt farget orange og med skrå blå streker. Dette 
er områder det må gjøres tiltak med hensyn til flom. 
Kartet viser at det er noe bebyggelse, harde flater 
innerst i vågen og området rundt stemmen som er 
mest utsatt. 

FLOMFARE, HAVSTIGNING OG GRUNNFORHOLD
Fare knyttet til havstigning i Hommersåk ligger 
primært på vest siden og inderst i Hommersåkvågen. 
Figur 29 viser sikringssonen knyttet til havstigning fra 
kommuneplanen, hvor man ser at mye av bebyggelsen 
i vest kan bli berørt av en framtidig havstigning. 
Bryggen senter innerst i vågen ligger spesielt utsatt 
både i forhold til havstigning og flomfare. 

Miljøplanen for Sandnes kommune viser ingen 
spesielle farer knyttet til grunnforholdene på 
Hommersåk.



04 PLANSTATUS
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Regionalplan for Jæren 2013-2040 ble vedtatt i 2013. 
Den er nå under revidering og ny plan forventes 
vedtatt i 2020.  Gjeldende plan markerer Hommersåk 
som et lokalsenter i regionen Jæren, hvor Sandnes 
sentrum er hovedsenter og Stavanger sentrum er 
fylkessenter. 

REGIONALPLAN FOR JÆREN

Figur 31: Regional senterstruktur 
(Regionalplan for Jæren 2013-2040) Figur 33: Stamnett for kollektivtrafikken (Regionalplan for Jæren 2013-2040)Figur 32: Sykkelnettverk (Regionalplan for Jæren 2013-2040)

I det regionale stamnettet for kollektivtrafikken vises 
ingen traseer knyttet til Hommersåk. Hommersåk 
ligger dermed utfor det regionale kollektiv stamnettet, 
men er inkludert i det regionale sykkelstamnettet. 
FV13 er en del av de nasjonale sykkelrutene, og RV13 
er en regional sykkelrute.
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I gjeldene kommuneplan er et større område på 
Hommersåk markert til sentrumsformål. Andre større 
arealer er bolig, offentlig/privat tjenesteyting, næring, 
friområde/grønnstruktur og LNF. Det er avsatt flere 
større arealer i øst til nye boligområder (Ho19, Ho18, 
Ho17, Ho16 og Ho14). HoA6 er et område regulert for 
motorsporten trail. 

Utdrag fra kommuneplanens samfunnsdel:
«Legge til rette for attraktiv tettstedsutvikling og 
moderat vekst i Hommersåk.» «Hommersåk skal 
sikres vekstmuligheter som bidrar til en attraktiv 
tettstedsutvikling.»

I sentrumsformålet ligger det i kommuneplanens 
bestemmelser at det «innenfor senterområdene skal 
tilrettelegges for attraktive felles uteoppholdsareal for 
barn, unge og voksne, offentlig og privat tjenesteyting, 
barnehage, handel, bolig, næring, kultur, interne 
gater og plasser, anlegg for lek, grønnstruktur 
med mer. Første etasje skal forbeholdes handel og 
publikumsrettet service. Bydelssenter og lokalsenter 
betjener innbyggere i gang- og sykkelavstand fra 
senteret. Her tillates etablering av handel som er 
dimensjonert for innbyggerne i senterets nærområde. 
Lokalsentrenes tyngdepunkt er ved kollektivstopp»

Hommersåk er definert som et lokalsenter med 
næringskategori 2 «næringsvirksomhet med middels 
arbeidsplass- og besøksintensitet og middels 
arealutnyttelse». Her kan det etableres allsidig 
virksomhet med min 60-70 % BRA og maks 130-140 
% BRA.

Langs kystlinjen er det vist en framtidig turvei – kyststi 
som skal etableres for allmenn ferdsel. Den skal 
søkes plassert langs sjøen utenfor bebyggelsen og 
plasseres med minst mulig inngrep og på en skånsom 
måte i terrenget. Ved alle plan- og byggesaker nær 
sjøen skal muligheten for opparbeidelse av kyststien 
sikres gjennomført. Den går fra Aspervika nordøst 
i Gandsfjorden, rundt Lifjell, gjennom Hommersåk 
før den avsluttes ved hyttefeltet Sjølvik nord for 
Hommersåk. 

GJELDENDE KOMMUNEPLAN 2015-2030

Figur 35: Et utsnitt av Hommersåk fra kommuneplanen for Sandnes 2015-2030, med flyfoto i bakgrunn. (eByggWeb)

Figur 34: Et utsnitt av Hommersåk i temakart parkeringssoner. 
Den viser området som ligger i sone 2 (kommuneplanen).

Deler av Hommersåk er markert som parkeringssone 
2 i kommuneplanen med tilhørende bestemmelser.
For boligbebyggelse skal parkering planlegges samlet 
og primært løses i fellesanlegg. Det skal være 1,2 
parkeringsplasser for bil per boenhet ved fellesløsning, 
og 2,0 ved individuell løsning. Sykkelparkering til 
boliger skal ha minimum 3,0 plasser per boenhet 
ved fellesløsning, og 4,0 ved individuell løsning. For 
næring og handelsvirksomhet skal det være maks 
1,2 bilparkeringsplass per 100 m2 BRA, og min 2,0 
sykkelparkeringsplass per 100 m2 BRA. 
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Gjeldende reguleringsplaner på Hommersåk består 
av flere eldre planer som ikke er digitalisert og derfor 
ikke vist i figur 36. Det er også flere endringer på de 
eldre reguleringsplanene, hvor noen er digitalisert. 
Flere av reguleringsplanene regulerer nye felt som 
ikke er fullt utbygd i dag. Dette gjelder stort sett 
boligområder i øst og noe i vest, samt næringsarealet 
i nordøst. Under oppsummeres noen av de gjeldene 
reguleringsplanene:

• 2012129 – Ho14 Hommersåk:  
136 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse.

• 2012122 – Ho13N Hommersåk:  
Næringsareal til lager, kontor og lettere industri.

• 2007134 – Hesthammer:  
Boliger i frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse.

• 2015124 – Ho18 vestre Hesthammeren:  
Boliger i frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse.

• 96119-02 – Nordøst for Riska plei- og 
servicesenter: Boliger i frittliggende, konsentrert 
småhusbebyggelse og aldersboliger i rekke.

• 96119-01 – Ny kirketomt og offentlig parkering
• 2002110 – Område nord for FV318 og Kaiveien:  

4 boligblokker på 3-4 etasjer.
• 2001103 – Gnr. 101 og bnr. 2:  

Lavblokker med 27 boenheter. 
• 2002106 – Småbåthavn i Hommersåkvågen
• 2003118 - Fra silobygg til bolig:  

Et eldre lagerbygg blir til 6 leiligheter.
• 2016116 – Hommersandlia:  

Ca. 120 boenheter i frittliggende, konsentrert 
småhusbebyggelse og blokker, samt en 
barnehage. 

• 2003113 – Boligområde ved Frøylandsbekken: 
Bolig, forretning og kontor.

• 2007107 – Gnr 101 og bnr. 34: Bolig og kontor.
• 97149 – Boligfelt Ileveien
• 79110 – Kyrjevollen: Regulerer boligfelt. 

Figur 36: Et utsnitt av Hommersåk sine gjeldende reguleringsplaner og aktuelle planprosesser med flyfoto i bakgrunn. (eByggWeb)

GJELDENDE REGULERINGSPLANER OG AKTUELLE PLANPROSESSER
Det er flere planprosesser under arbeid på 
Hommersåk. De fleste legger til rette for nye områder 
til boligbebyggelse. Under er oppsummeres planene 
som er under arbeid:

2016110 - Detaljregulering for Ho19, 101/527
Planen legger foreløpig til rette for å forlenge 
eksisterende nabo blokker langs Vågen. Den 
tilrettelegger for 40 boenheter med offentlig turveg 
langs sjøen. 

2004118 - Reguleringsplan for Hommersåk sentrum. 
Denne planen er avsluttet uten vedtak.

2016121 - Detaljregulering for del av 101/702 og 16
Skal legge til rette for bygging av boligblokk og lokale 
til forretning/tjenesteyting. 

2016107 - Detaljregulering for Ho17
Planen legger opp til boligbebyggelse med tilhørende 
anlegg. Maksimalt antall boenheter er 54 fordelt på 
rekkehus, flermannsboliger og eneboliger. 

2015103  - Detaljregulering for Hommersandlia sør
Planen skal legge til rette for eneboliger, rekkehus 
og leiligheter med et beregnet potensial på (100-120 
boenheter). 
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Figur 38: Regulert grønnsturktur fra gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner. Flere planer er ikke digitalisert slik at det kan være mangler i 
kartet. (eByggWeb). Turveg langs sjøen og hovedsykkelrute er påtegnet fra kommuneplanen.Figur 37: Temakart hovedsykkelnett fra gjeldende kommuneplan. 

Gjeldende kommuneplan viser en hovedsykkelvei fra Sandnes sentrum til Hommersåkvågen. 
Den skal følge FV13 og RV516. Den framtidige kyststien som går langs kystlinjen ved 
Hommersåk går gjennom flere ulike grøntområder på hver sin ende av Hommersåkvågen. 
Denne vil kunne knytte grøntområdene sammen og gjøre naturen mer tilgjengelig. 

Figur 38 viser at østsiden av vågen har et større sammenhengende LNF område ytterst med 
flere ulike typer grøntområder som er knyttet sammen ned i dalen. På vestsiden er det også et 
friområde, men er ikke knyttet sammen med andre grøntområder bortsett fra helt vest. Der 
ligger det lekeplasser og idrettsanlegg til skolen mellom bebyggelsen. Et større grøntområdet 
rammer inne Stemmen. Ettersom ikke de eldre planene er digitalisert vil det være noen 
mangler i figur 38. 

REGULERT GRØNTSTRUKTUR OG FORBINDELSER

SANDNES SENTRUM

HOMMERSÅK

TEGNFORKLARING

O�entlig friområde Park

Turveg Friluftsområde

Friluftsområde i sjø og vassdrag Andre anlegg i vassdrag / sjø

Felles lekeareal Felles grøntareal

Motorsportanlegg Uteoppholdsareal

Lekeplass Annet uteoppholdsareal

Grønnstruktur Turveg

Friområde Park

Landbruksformål Idrettsanlegg - Framtidig

Grønnstruktur - Nåværende LNFR

Bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone - Nåværende

Småbåthavn 

Turvei/kyststi påtegnet fra kommuneplan

Hovedsykkelvei påtegnet fra kommuneplan 

- Nåværende

Friluftsområde - Nåværende

Page 3 of 3Utskrift
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Møneretning

Større bygg frittliggende

Mindre bygg frittliggende

Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsen rundt Hommersåkvågen er knyttet 
direkte til kaikanten eller følger terrengkotene mellom 
flaten i vågsbunnen og skråningene rundt. Store deler 
av den frittliggende boligbebyggelsen i vest er lagt 
langs eller på tvers av kotene i skråningene mellom 
vågen og platåene. 

Topografien har i stor grad bestemt bebyggelses-
strukturen, med småhus i skråningene og større bygg 
på de flate partiene i øst og vest for vågen. Mye av 
bebyggelsen er organisert lineært langs trafikkårene 
som også i stor grad følger topografien. 

Bebyggelsen på vestsiden av vågen var opprinnelig 
preget av frittliggende bolighus i 1,5 etasjer med 
store tomter lokalisert på østsiden av Kaiveien. 
Husene lå med lengde- og møneretning langs sjøen. 
Mellom Kaiveien og strandkanten lå naust og sjøhus 
vinkelrett på sjøen.  Nyere boligbebyggelse følger det 
samme mønsteret, men tettheten har økt og tomtene 
er relativt små. Bebyggelsen har krøpet oppover langs 
heia og innover baklandet. Enkelte bygg har fått en 
noe dominerende plassering som gir silhuettvirkning 
mot vågen, både i øst og vest. 

Bebyggelsesstrukturen generelt er preget av stor 
variasjon av formspråk, organisering og skala som gir 
et uharmonisk og til dels uoversiktlig preg. 

BEBYGGELSESSTRUKTUR

Figur 39: Bebyggelsesstruktur Hommersåk.Bilde 17: Bebyggelse i silhuetten øst for Hommersåkvågen.

Bilde 16: Bebyggelse i silhuetten på vest for Hommersåkvågen.
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Bilde 18: Flyfoto som viser området mellom Hommersåkvågen og Stemmen. (Sandnes kommune)
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Bilde 19: Flyfoto som viser området på vestsiden av Hommersåkvågen.

Bilde 20: Fyfoto som viser området øst for Hommersåkvågen.
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Bolig

FUNKSJONER

Forretning

Bolig og Forretning

Hytter Annet

Næring/Industri

Allmennnyttig formål 

Sjøhusmiljø

Figur 40: Funksjoner bebyggelse Hommersåk.

Bebyggelsen består i hovedsak av bolig og mye 
offentlig bebyggelse. De offentlige funksjonene er 
hovedsakelig plassert i en sørvest-nordøst akse 
gjennom Krossen, hvor de er omkranset av boliger.
 
Forretningsområdene er spredt utover fire steder 
langs hovedveien i nord-sør aksen. I tillegg finnes 
det et forretning- og næringsområde ca. 2 km sør på 
Hommersåkvegen ved Frøylandsvatnet, med blandt 
annet dagligvare og bensinstasjon. Den spredte 
plasseringen kan skape et bilbasert handlemønster 
der en kjører fra butikk til butikk.

Forretningsområdet nede i Vågen har tre bygg med 
blandet bruk, hvor det er publikumsrettet virksomhet 
på gateplanet. Alle byggene har også parkeringsplasser 
i direkte tilknytning til inngangspartiet ved hovedveien.  

Næringsvirksomhet ligger ytterst i vågen på begge 
sider, og et større område i øst. Hyttene er plassert på 
neset og i friområdet nordøst for Hommersåkvågen. 

1. Bryggen senter inneholder ulike forretninger i 
første etasje og boliger på toppen. Forretningene 
består blant annet av klesbutikk, frisør, dagligvare, 
sportsbutikk, apotek og bakeri.

 

2. To bygg med forretning i første etasje og bolig 
på toppen. Forretningene er Pizzabakeren og 
dagligvare. Her ligger også sjøhusmiljøet og 
en forretning som selger fritidsutstyr like ved 
holdeplass for buss og hurtigbåt. 

3. Riska ungdomsskole, barnehage, Riska misjonshus 
og Riskahallen med svømmehall, idrettshall, 
grendehus, bibliotek og tannlege. 

4. Hommersåk skole, Riska gamle kirke, brannstasjon 
og bedehus. 

5. Ulike forretninger og kontorer i sentrumsgården, 
som hurtigmat, bunad og blomsterhandel. Det 
mindre bygget inneholder skjønnhetssalong med 
mer.

6. Dagligvare, solsenter og helsehus med legekontor, 
tannleger og mer. 

7. Riska kirke og Riska bo- og aktivitetssenter. 

FUNKSJONER
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Sandnes kommune eier store arealer i Hommersåk, og 
de består av offentlig bebyggelse, vei, grøntområder 
og fremtidig boligområder. Andre offentlige eiere 
er Statens Vegvesen og Fylkeskommunen som eier 
mindre arealer til veiformål og holdeplasser.

EIENDOMSSTRUKTUR

Figur 41: Eiendomsstruktur med offentlige eiendommer markert. (Sandnes kommune)
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06 STEDETS FORM
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Bygningsmassen rundt Hommersåkvågen er i 
hovedsak forsøkt ordnet med gavlmotiv mot sjøen 
som ordnende prinsipp. Dette virker inspirert av den 
eldste bebyggelsen, sjøhus og naust, som vurderes 
som verneverdig.

I tillegg til de verneverdige sjøhusene, er det den gamle 
kirken fra 1877 som forankrer stedet til den bebygde 
historien. Nyere offentlige bygg, som skoler og 
kirke, framstår som moderne og identitetsskapende 
byggverk.

Den nyere bebyggelsen, både Bryggen senter fra 
2002 innerst i vågen og rekken av boligblokker i 4 
etasjer som ligger på østsiden delvis sprengt inn i 
fjellsiden, dominerer det visuelle inntrykket på grunn 
av størrelse, repetisjon og manglende variasjon i 
uttrykket.

Boligbebyggelsen ellers består av en blanding av 
eneboliger og lavblokker med stor variasjon av 
stilarter. Det er flere tradisjonelle 1960- og 1970-talles 
eneboliger med hoveetasje og underetasje, 
nyromantiske sveitserinspirerte boliger, samt 
nyere boliger med «funkis»-preg. Et av de få eldre 
bolighusene har fått et brutalistisk tilbygg i betong. 
Mellom eneboliger finner man terrassehus som 
bryter skalaen i småhusbebyggelsen og fremstår som 
fremmedelement. 

De senere årene er det bygget flere boligblokker 
samlet rundt tun eller langs gater. Dette gir deler av 
området et mer bymessig preg.

Næringsområdet i østre del av sentrumsområdet er 
utformet som et tradisjonelt næringsområde utenfor 
bysentrum uten, særskilt arkitektonisk tilknytning til 
området for øvrig.

Hovedinntrykket av bebyggelsen er typologisk 
forvirring. Naust-  og sjøhusmotiver er brukt til både 
butikker og boligbygg. Et mangfold av stilarter, volumer 
og fargevalg gir et relativt uharmonisk helhetsinntrykk 
og svekker opplevelsen av Hommersåk som et 
identitetsskapende lokalmiljø og tettsted. 

BYGGESKIKK
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« Når husene ligger hver for sig,
Så kaller man gaden for en vej.
Når husene danner en fasade,

Så kalder man vejen for en gade. »
Poeten Piet Hein

(Statens Vegvesen, 2014, s.10)

Hommersåk består hovedsakelig av veier, og ikke 
gater. Bygningene ligger ikke tett nok eller nært nok til 
å visuelt danne et avgrenset gaterom. Enkelte partier 
langs Kaiveien har bygninger tett og nært veien, men 
det er hovedsakelig kun fasader på en side av veien. 
I Kaiveien er det etablert en beplantningssone med 
trær som bidrar til å avgrense rommet, og gi en noe 
økt gateopplevelse. Det er på disse partiene også 
enkelte bygg med publikumsrettet virksomhet i første 
etasje. Dette bidrar til økt gateopplevelse. 

Det er gang- og sykkelvei langs hovedgatene, ved 
skolen og ved næringsområdet i øst. Nettverket av 
gang- og sykkelveier, sammen med de turveiene som 
kun er til myke trafikanter, utgjør et relativt godt 
nettverk. Resten av nettverket består av boliggater 
hvor myke og harde trafikanter deler gaten. Her er 
det ofte lav fart og lite trafikk. Dermed kan også disse 
være gode veier for myke trafikanter. 

VEIER OG GATER

Figur 42: Veinett Hommersåk
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Hommersåkvågen består hovedsakelig av asfalterte 
flater brukt til parkering, men nær Bryggen senter (nr 
3) finnes det en definert plass. Her er det betongheller 
på gulvet, møblering og noe beplantning. Dette er 
også et sted hvor man har fin utsikt mot sjøen i vågen.

Ved Stemmen (nr 5) er det grønt som dominerer det 
flate partiet, gjennom park og natur. Det er også her 
møblering og fin utsikt til vannet i Stemmen. 

Andre rekreasjonsområder er toppen av fjellveggen, 
hvor man kan finne flott utsikt og natur. Ved skolen 
finnes et større grøntområde (nr 2) fylt med store 
gressplener, lek og idrett. Mellom boligbebyggelsen 
finnes også ulike lekeplasser (nr. 4). 

Veinettet  er stort sett godt tilrettelagt for gang- og 
sykkel, og bidrar til å binde rekreasjonsområdene 
sammen. 

BYROM OG REKREASJONSOMRÅDER
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De viktigste siktlinjene er mot Hommersåk 
sine hovedkvaliteter, natur og vann. Utsikt mot 
Hommersåkvågen og Stemmen er dermed viktig. 
Hommersåk består av en frittliggende bebyggelse med 
flere åpne arealer, noe gir mange gode siktmuligheter.

På enkelte steder kan man finne spennende siktlinjer 
mellom bebyggelsen, som på toppen av Fjellveggen 
i øst og mellom boligene i vest. Siktlinjene mellom 
sjøhusene i vågen er også viktige og kan regnes som 
en del av kulturminnene. 

Bryggen senter danner en barriere, ved at den 
sperrer utsikten til sjøen. På sørsiden av bygget ligger 
hovedinngangen og parkering på overflaten, mens 
nordsiden av bygget har møblering og utsikt mot 
sjøen. 

Stemmen og Riska gamle kirke markerer den sørlige 
inngangsporten til Hommersåk. Bryggen senter, 
fossen, boligblokkene ved fjellveggen og sjøhusene 
i Hommersåkvågen markerer inngangsporten fra 
sjøveien til Hommersåk. 

SIKTLINJER OG BARRIERER

Figur 43: Siktlinjer og barrierer Hommersåk
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