
KU og ROS nye områder- Innholdsfortegnelse 

 

DEL 1 

Austrått bydel  

Au28 Skarabakken, bolig 

Au29 Lyse, Tronsholen, bolig 

Au31 del av gnr. 34 bnr 1, næring 

Au32 arealendring bolig til offentlig, lavt konfliktnivå, KU og ROS foreligger ikke 

Au33 arealendring bolig til offentlig, lavt konfliktnivå, KU og ROS foreligger ikke 

Au37 Høyland, Gravlund 

Au39 Gravlund og parkeringsplass, lavt konfliktnivå, KU og ROS foreligger ikke 

Au41, Høylandsmyra, grønnstruktur  

Au42 Riaren, kirketomt 

 

Bogafjell 

Bo7 Kleivane, Brattebø, bolig 

Bo8 Kleivane, offentlig 

 

Figgjo bydel 

Fi9 Figgjo sentrum, bolig, senter, grønnstrukur mm 

Fi10 Møgedal, LNF 

 

Ganddal bydel 

Ga20, Kvernalandsvegen, bolig 

Ga22 parsellhage LNF. Ikke KU 

Ga23 Kvernelandsvn, bolig 

Ga 24 Lunde boas, grønnstruktur og offentlig tjenesteyting 

Ga25 Se Ga39 



Ga26 Stokkeland bolig og næring 

Ga27 Foss Eikeland, næringsområde 

Ga28 Justering, offentlig formål Ganddal skole, kun justering, KU og ROS foreligger ikke 

Ga29 Justering til offentlig formål i tråd med dagens bruk, Ku og Ros foreligger ikke. 

Ga32 Justering til offentlig formål i tråd med dagens bruk, Ku og Ros foreligger ikke. 

Ga34 Justering til offentlig formål i tråd med dagens bruk, Ku og Ros foreligger ikke. 

Ga35 Justering til offentlig formål i tråd med dagens bruk, Ku og Ros foreligger ikke. 

Ga38 Foss Eikeland, bolig 

Ga39 Ganddal sentrum, sentrumsformål mm 

Ga40, areal langs Storåna, grønnstruktur 

 

DEL 2 

Hana bydel 

Ha17, Rovik BOAS, offentlig tjenesteyting 

Ha18 Gramstad, fritidsbebyggelse 

Ha19, Gramstad, bolig 

Ha20 Skjørestad, massedeponi 

Ha 29, offentlig og privat tjenesteyting 

Ha 30, Gramstad, bustad. Ingen endring. KU og ROS foreligger ikke.  

Ha 31, Hana senterområde 

Ha32, Småhus område  

 

Høle bydel 

Hø6, Apalstø, fritidsbebyggelse 

Hø7, Foreholmen, fritidsbebyggelse 

Hø9  Turistformål Ims 

Hø10, Lauvvik, byggeområde 

Hø11, Høleneset, fritidsbebyggelse 

Hø12, Apalstø, fritidsbebyggelse 

Hø13, Engevika, fritidsbebyggelse og småbåtanlegg 



Hø14, Bersagel, Fritidsbebyggelse  

Hø15 Høle, offentlig formål, lavt konfliktnivå, KU og ROS foreligger ikke.   

Hø16, Vårli, fritidsbebyggelse 

Hø17 Imsavika, fritidsbebyggelse 

 

 

Lura 

Lu12.  gnr 69 bnr 1447, 949 m. fl Kombinert bolig/ næring 

Lu13 Kobberveien, bolig 

Lu 14 gnr 69, bnr 203 og 496, Bolig 

Lu 15, Lu23 og Lu27, offentlig og privat tjenesteyting, kombinert byggeområde (bolig, idrett, 

parkering, grønnstruktur) 

Lu17 Gnr 69 bnr 81 m fl, kombinert bolig / næring  

Lu19 Stavangerveien 1, bolig 

Lu24Lurahammeren, bolig 

Lu25 Justering til offentlig formål i tråd med dagens bruk, kun justering, KU og ROS foreligger ikke. 

Lu28 boligområde 

 

Malmheim 

Ma8 parsellhage, Soma, ingen formålsendring, KU og ROS foreligger ikke. 

Ma11 fra bolig til offentlig, lavt konfliktnivå, KU og ROS foreligger ikke.  

Ma12 Malmheim, gravlund som gjeldende bruk, liten utvidelse, KU og ROS foreligger ikke. 

 

DEL 3 

Riska 

Ri3, Bersagel, småbåtanlegg 

Ri4 Bjellandsletta, forretning 

Ri5, Riska sveis, bolig og næring 

Ri7, Lutsi, Fritids og turistformål 

Ri8 Bolig, mindre justering  



Ri11 Småbåthavn, justering. Ikke KU 

Ri15, bolig 

Ri18 bolig 

Ri21, Li, småbåtanlegg  

Ri22 Oppdrettsanlegg. 

Ri23 Maulandslia, offentlig bebyggelse 

Ri26 Utvidelse av offentlig område 

Ri27 Justering til offentlig formål i tråd med dagens bruk, kun justering, KU og ROS foreligger ikke. 

Ri29 Justering til offentlig formål i tråd med dagens bruk, kun justering, KU og ROS foreligger ikke. 

Ri34, Frøylandsvannet, grønnstruktur 

Ri35, Hesthammer, bolig 

Ri36, Riska sentrum 

 

Sandved 

Sa11, brannstasjonen, kombinert 

 

Sviland 

Sv4 Foss Vatne, masseuttak 

Sv6, Torsteinsfjellet, næring 

Sv7 Sviland skole, offentlig og privat tjenesteyting, 

Sv9, Sviland kapell, offentlig og privat tjenesteyting (parkering) 

Sv10, Torsteinsfjellet, næring  

Sv11, Velde pukk, massedeponi 

Sv 12, Rogaland arboret, grønnstruktur 

Sv14, Bråstein, offentlig formål 

 

Trones og Sentrum  

Se17 Jadarmarka, bolig  

Se19 Roald Amundsensgt, offentlig bebyggelse  

Se20 Altonaparken, grønnstruktur 
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KOMMUNEPLAN  -  Søknad om å omdisponere 35 daa av Liv Skaar sin eiendom
gnr. 34 bnr.  3  i Sandnes

VEDR: Skaarlia deler av eiendommen gnr. 34 bnr. 3

-."

*veg ser rl.t Liv Ska3rs kommentar til plan 201510  —  Detajpar rA'JO

'e nenlan —203
' 5, Skaarlia, samt vårt

3. 03 3 og 15 05.14 merknad tll ny Konnfnu 20 0

,; -

Ul

[J‘-

Krus e Smith Elendom as har opsjonsavtale med grunneier av ovennevnte eiendom og onsker å

få lagt ln .deler a denne eiendommen som byggeareai l kommuneplan for Sandnes?

S: are dele av eien mmen er allerede utbygd. Som --/ edlagte kart X..”se. bes å gårdsbruket l
dag av gårdstunet pa 35 daa med pastående bolig og driftsbygnmg. [till egg er rdet et
beiteareai pa ca 270 daa som fortsatt er LNF areal. runneier ser ingen gru n til å

opprettholde gå. rsd driften og inngikk derfor for F'ere år s:d en opsjonsavtale med Kruse Smith
Eiendom AS med sikte på a få friglttd e35 daa til utb/ggl gsformal.n Beitearealet på 270 daa
xi! da bli benol dt som LNF areal og utleid.

Deler av el ndommen gnr. 34 bnr. 3 som onsk es lagt .".n i kommuneplanen er vist på vedlagte

kart og err restarealet for eiendommen som be estår av gammelt våmngshus og dnftsbygning.
Gardsdnftoe ..er delvis lagt ned og om. alte resteien dom ligger mellom boligbebyggelse og tomt
avsatt t e ntlig (rod) areal.

Frigivelse av det omsokte arealet vil gi mulighet forå bedre trafikkfornoldene rundt
Skaraveien.

Vi imoteser et positivt svar

Med vennlig hilsen
Kruse Smith Elendom AS

GK£MVl
Gunn Kristin B. Voll

Eiendomsutvikler

gunn.kristin.berg.vollékruse-smithno
Telefon  :  475 00 499

Vedlegg: Kart
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KRUSE SMITH
Eiendom

Sandnes kommune
Postboks 583

4301 Sandnes

Deres ref  : Vår ref. Kommurewan Data: 15.06.14

KOMMUNEPLAN  — INNSPILL  TIL  PLANFORSLAGET

VEDR: Skaarlia deler av eiendommen gnr. 34 bnr.  3

Jeg viser til forslag til ny Kommuneplan 2015 — 2030, samt vårt brev av 13.08.13 og
opprettholder vår merknad til ny Kommuneplan 2015 — 2030.

Kruse Smith Eiendom as har inngått opsjonsavtale med grunneier av ovennevnte eiendom og
:> .  ,  . . , .

onsker na l ror—bindelse med rullering av kommuneplanen å få lagt inn deler av denne
eiendommen som byggeareal.

Deler av eiendommen gnr. 34 bnr. 3 som ønskes lagt inn i kommuneplanen er vist på vedlagte
kart og er restarealet for eiendommen som består av gammelt våningshus og driftsbygning.
Gårdsdriften er lagt ned og omtalte resteiendom ligger mellom boligbebyggelse og tomt avsatt
til offentlig (rød) areal.

Med vennlig hilsen
Kruse Smith Eiendom AS

Wm dig. Voll
Gunn Kristin B. Voll

Eiendomsutvikler

gunn.kristin.berg.vollfäukruse-smithho
Telefon  :  475 00 499

Vedlegg: Kart

Kr.-se Smith Eiendom AS, Postboks 8088. 4068 kruse—smith.no org.nr 941 460 429 MVA
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Hå KRUSE SMITH
Eiendom

Sandnes kommune v/rådmannen
v/John Trygve Lundebye
Postboks 583
4301 Sandnes

Deres ref.: Vår ref. KSID-1383-6  /  Prosjhr. PR347 Dato: i4.08,13

VEDR:  Skaarlia deler av eiendommen gnr. 34 bnr.  3

Kruse Smith Eiendom as har inngått opsjonsavtale med grunneier av ovennevnte eiendom og
O  . . . .

Ønsker na l forbindelse med rullering av kommuneplanen % få lagt inn deler av denne
eiendommen som byggeareal.

Deler av eiendommen gnr. 34 bnr. 3 som ønskes lagt inn i kommuneplanen er vist på vedlagte
kart.

Med vennlig hilsen
Kruse Smith Eiendom AS

G. UL) IEKW ']

Gunn Kristin Berg
Eiendomsutvikler
Gunn.Kristin.Bernruse-smithho
Telefon  :  475 00 499

Vedlegg: Kart
Kopi: Liv Skaar, Skarabakken 54, 4326 Sandnes

Kruse Smith Eiendom AS, Postboks 8088, 4068 krusesmithho org.nr 941 460 429 MVA
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Område:  Tronsholen - Lyse 

 

 

 

 

 

 

 

Tronsholen - Lyse 

 

 

 

Dagens formål Næring 

Foreslått 

arealbruk og 

størrelse 

Primært boligformål 

Ca. 32 daa 

Dagens situasjon 
 

Området er utbygd med 

veger, parkeringsplasser 

og bygninger for 

kontor/lager tilhørende 

Lyse konsernet 

Forslagstiller Lyse Elnett AS 



SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar* 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 

(Solforhold, bratthet) 

   +  Utbygd i dag - velegnet 

Transport  

Kollektivtilgjengelighet     ++ Hovedrute for buss langs tomta 

Sykkeltilgjengelighet     ++ Sandnes sentrum innenfor sykkelavstand 

Adkomstveger     +  Enkelt tilknytning til hovedvegnett 

Kapasitet hovedvegnett   0   God kapasitet, unntatt i rushtid 

Trafikksikkerhet   0   Ingen spesiell trafikkfare. Planlagt  

rundkjøring gir adkomst til området. 

Økt miljøvennlig 

reisemiddelfordeling 

    ++ Meget god kollektivdekning 

Landbruk 

Fulldyrket/beite     ++ Ingen konsekvens for landbruk 

Kjerneområde landbruk     ++ Ingen konsekvens for landbruk 

Offentlig tjenestetilbud       

Skolekapasitet   0   Forutsetter skolekapasitet på aktuelt 

utbyggings tidspunkt 

Barnehage   0   Forutsetter lovpålagt barnehagekapasitet 

Investering vei   0   Ingen kjente spesielle forhold som gir 

merkostnader. 

Investering VAR   0   Ingen kjente spesielle forhold som gir 

merkostnader. 

Måloppnåelse 

Målene i KP    +  Samsvarer med mål om høy utnytting langs 

kollektivakser. 

FDP-J    +  Samsvarer med mål om høy utnytting langs 

kollektivakser. 

Framtidens byer    +  Samsvarer med mål om høy utnytting langs 

kollektivakser. 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold 

og kulturminner 

      

Geologi  -    Byggegrunn må sjekkes nærmere 

Biologisk mangfold  -    Kantvegetasjon langs Storåna 

Sand og grus   0   Ingen kjente forekomster 

Strandsone langs vassdrag  -    Kantvegetasjon langs Storåna 

Strandsone langs Sjø      Uaktuelt – langt til sjø 

Vilt- og fiskeforvaltning  -    Ikke viltområde. Får neppe konsekvens for 

fisk i Storåna. Forurening i byggefasen må 

unngås. 

Vannforsyning   0   Ingen spesielle konsekvenser 

Kulturminner     ++ Finnes ikke kulturminner på tomta 

Kultur- og naturlandskap    +  Kultur- og naturlandskap blir ikke direkte 

berørt 



 

VURDERING AV KONSEKVENSER: 
Det er en klar positiv overvekt av konsekvenser ved omsøkt omdisponering fra næring til bolig.  

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft       

Radon  -    Risikoområde for radon 

Forurenset grunn   0   Ingen indikasjoner på forurenset grunn 

Miljøkvalitet i vann  -    Det må gjøres tiltak slik at utbyggingen ikke 

får konsekvenser for vannkvalitet i Storåna 

Vegtrafikkforurensning  -    Hovedveg langs tomta 

Støy  -    Hovedveg langs tomta 

Elektromagnetiske felt   0   Stor avstand til høyspentlinjer når 

eksisterende høyspentlinjer fram til området 

blir fjernet 

Avfall   0   Ingen spesielle konsekvenser. Nedgravde 

avfallskontainer vil bli benyttet 

Energi   0   Ikke avklart hvilke energiløsninger som vil 

bli benyttet. Det vil bli et økt forbruk av 

energi. 

Konsekvenser av klimaendringer       

Havstigning      Uaktuelt – langt til sjø 

Flom  -    Tomten kan bli noe berørt av flom 

Skred  -    Erosjon langs kanten av Storåna kan utløse 

mindre skred dersom elvekanten ikke sikres 

tilstrekkelig 

Ekstremvær- vind, nedbør, 

stormflo o.a. 

 -    Tomten kan bli noe berørt av flom 

Andre forhold       

Opplevelse, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

      

Sandnesmarkå, regionale 

friluftsområder 

     Uaktuelt – området blir ikke berørt av 

regionale friluftsområder 

Friluftsliv i nærområdet  -    Noe avstand til større friluftsområder 

Forhold til nabobebyggelse  -    Konsentrert bebyggelse på tomta kan 

oppleves negativt for naboer. Lite 

nærliggende nabobebyggelse 

Barnetråkk barn og miljøvern    +  Området omfattes ikke av barnetråkk 

Sykkelbyen Sandnes    +  Sykkelavstand til Sandnes sentrum 

Helse 

Rettferdighet og likebehandling   0   Utbyggingen forventes ikke å få 

konsekvenser for rettferdighet og 

likebehandling. 

Tilgjengelighet for alle    +  Det vil bli lagt vekt på å oppfylle 

tilgjengelighetskravene 

Betydning for barn og eldre    +  Det vil bli regulert inn gode felles leke- og 

uteoppholdsarealer 

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil    +  Det vil bli regulert inn gode felles leke- og 

uteoppholdsarealer som gir grunnlag for 

fysisk fostring. 

Bomiljø    +  Tomten gir gode muligheter for å skape et 

godt bomiljø 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

  

 

ROS ANALYSE  FOR TRONSHOLEN - LYSE 

 

 

 



 
 

Hendelse Relevans Sanns Kons Risiko Merknad 

Natur – og miljøforhold 
Ras/ skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1.Havnivåstigning uaktuelt     

2.Ekstremvær / nedbør  5 1 6  

3.Flom  5 1 6  

4.Grunnforhold  5 1 6 Forutsetter forskriftsmessig 
fundamentering 

5.Geoteknisk utfordring er 
(ras og utglidning) 

 2 3 5 Forutsetter at geotekniske forhold 
ivaretas ved utbygging 

6.Jorderosjon  2 2 4 Forutsetter faglig godkjent plastring 
av Storånas elvebredd 

7.Skogbrann uaktuelt     

8.Veg, bru,knutepunkt  2 2 4 Forutsetter faglig godkjent 
fundamentering for bru. 

9. Vann og avløp  3 1 4 Forutsetter faglig forsvarlig utførte 
grøfter slik at setninger ikke oppstår 

10. Kraftforsyning  3 1 4 Forutsetter faglig forsvarlig utførte 
grøfter slik at setninger ikke oppstår 

11. Annen infrastruktur 
(gass med mer) 

 3 1 4 Forutsetter faglig forsvarlig utførte 
grøfter slik at setninger ikke oppstår 

12. Permanent forurensning uaktuelt     

13.Akutt forurensning uaktuelt     

14.Elektromagnetiske felt uaktuelt    Stor avstand til høyspentlinjer som 
skal bestå. 

15. Støv og støy (veg, 
industri) 

Lite 
aktuelt 

   Ikke forurensende industri i 
nærheten, heller ikke veger med stor 
trafikk. 

16.Risikofylt industri med 
mer (kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 
 

uaktuelt     

Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 

17. Fare for akutt 
forurensning 

uaktuelt     

18. Permanent forurensning uaktuelt   
 

  

 

19. Støy og støv  5 1 6 Utbygging med boliger vil generere 
økt biltrafikk og økt trafikkstøy. 

20 Risikofylt industri med 
mer (kjemikalier/eksplosive 
osv) 

uaktuelt     

Transport. Er det risiko for: 

21. Ulykker med farlig gods uaktuelt     

22.Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

uaktuelt    Veger legger på kotenivå over 
flomsone. 

23. Trafikkulykker  3 2 5 Lav fart på interne veger 

Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 

24. Sikker energiforsyning  3 1 4  

25. Sikker vannforsyning 
(også avløp) 

 3 1 4  

26. Tilgjengelighet  for 
nødetater 

 1 3 4  

27 Sårbare naboer  2 1 3  

Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer: 

28. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

uaktuelt     

29. Er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

 1 4 5  

30. Regulert 
vannmagasiner, med fare for 
usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

uaktuelt 
 

    



 
31. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare ( stup 
osv.) 

uaktuelt     

32. Folkehelse (Helse og 
trivsel) 

uaktuelt    Forutsetter at det blir skapt et trivelig 
og sosialt boligområde 

33. Kriminalitet uaktuelt    Kriminalitets forebyggende tiltak 
ivaretas i reguleringen 

34. Ulykker  2 4 6 Drukningsfare Storåna 

35. Annet 
 

uaktuelt     

 

Oppsummering: 

Ingen hendelser innenfor rødt område. 

Følgende hendelser er vurdert å ligge innenfor gult område: 

 Ekstremvær/nedbør 

 Flom 

 Grunnforhold 

 Støy og støv 

 Ulykker 

Samlet sett viser analysen at risikoen ved utbygging av området er håndterbar ift. hendelser knyttet til liv og helse, 

økonomi og miljø, da planutforming med tilhørende planbestemmelser forutsettes å ivareta av forhold avdekket i 

ROS-analysen.  



Område:  Del av gnr. 34 bnr. 1  

  

Utvidet parkeringsplass til Rema 1000  

på adresse Skaarlia 1, gnr. 34 bnr. 409  

  
  

  
  

Dagens formål  LNF  

Foreslått arealbruk og 

størrelse  

Hele bnr er 11.453 m2, hvorav 

ca. 2.240 m2 ønskes 

omdisponert til 

parkeringsformål.  

Dagens situasjon  

  

I dag består området av en 

Rema 1000-butikk og 

parkeringsplass innenfor 

34/409, og en tilhørende 

midlertidig godkjent 

parkeringsplass (uten mulighet 

til forlengelse) innenfor 1/34. 

Midlertidig parkeringsplass 

ligger innenfor LNF-område i 

gjeldende kommuneplan for 

Sandnes. Denne delen av 

LNFområdet ønskes 

omdisponert til 

parkeringsformål.  

Forslagsstiller  Sjo Fasting AS er forslagsstiller 

på vegne av grunneier Amund 

Skaar, Jan Arvid Skaar og 

Adriana René Skaar.  

  

  

Som veiledning til utfylling av skjema under vises til Miljøplan for Sandnes 2015-2030, kapittel 6.  

  

For offentlig tjenestetilbud- se informasjon om startpakken for utarbeidelse av reguleringsplaner.   

  

  

 



SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD     

Tema  -2  -  0  +  +2  Kommentar*  

Arealbruk     

Egnethet for utbygging (solforhold, 

bratthet)  

        
  

  

X  

Området fremstår som flatt, men har en svak helning  

mot vest, og ligger i direkte tilknytning til 

eksisterende Rema 1000 og parkeringsplass.  

Transport       

Kollektivtilgjengelighet          

X  

  Området ligger sentralt i forhold til kollektivt 

rutenett. Det er busstopp i umiddelbar nærhet, men 

det er i dag ikke opparbeidet fortau på denne siden av 

veien.  

Sykkeltilgjengelighet            
  
  
  

X  

Det er god tilgjengelighet fra gang-/sykkelvei via 

opphøyet gangfelt over Skaarlia. Fortau fra området 

knytter seg til gang-/sykkelveisystemet som kommer 

fra Kyrkjevegen, går i undergang under Gamle 

Skaravei og følger nordsiden av Skaarlia til toppen. 

Idrettsanlegg og skole på Iglemyr, boligområdet 

mellom Kyrkjevegen og Austråttveien / Gamle 

Skaravei, boligområdet nord og øst for Skaarlia, 

balløkke og dagligvarebutikk knytter seg til dette 

gang- / sykkelveisystemet.  

Adkomstveger           X  Opparbeidet t-kryss med dråpe. Endres ikke.  

Kapasitet hovedvegnett            

X  

Ingen endringer, men med økt parkeringskapasitet vil 

noe stillestående trafikk / kø unngås i Gamle 

Skaravei.  

Trafikksikkerhet            
  

X  

Utvidet parkeringsområde ønskes til eksisterende 

Rema 1000 for nettopp å ivareta sikkerheten til de 

som bruker butikken (både bilister og fotgjengerne). 

På grunn av lav parkeringsdekning i forhold til antall 

personer som ønsker å bruke butikken, har det vært 

tilløp til farlige situasjoner for både bilister og 

fotgjengere da parkeringsplassen har vært full.   

Økt miljøvennlig reisemiddelfordeling        
  

X  

    Dersom det etableres fortau fra busstopp sør for  

Gamle Skaravei til Rema 1000 (og videre til 

gang/sykkelforbindelse nord for Skaarlia) så vil det 

være lagt til rette for økt bruk av butikken for de som 

bruker kollektivtransport.  

Landbruk     

Fulldyrket/beite        

X  

    Området er ikke brukt til beite, og ligger i bunnen av 

en bratt skråning bestående av kratt (og noe plantede 

trær). Området er ikke i landbruksmessig drift.  

Kjerneområde landbruk      X      Området ligger utenfor grensen for langsiktig grense 

landbruk.  

Offentlig tjenestetilbud              

Skolekapasitet      X      Utløser ingen endringer i skolekapasitet eller  

Barnehage      X      barnehagedekning.  

Investering vei      X      Avkjørsel er etablert i form av dråpekryss.  

Investering VAR      X      Nødvendig anlegg er allerede etablert.  

Måloppnåelse     



Målene i KP              

FDP-J              

Framtidens byer              

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE     

 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold og 

kulturminner  

            

Geologi      X        

Biologisk mangfold      X        

Sand og grus      X        

Strandsone langs vassdrag      X        

Strandsone langs Sjø      X        

Vilt- og fiskeforvaltning      X        

Vannforsyning      X      Offentlige vann- og avløpsledninger ligger i 

eksisterende gater og er opparbeidet.  

Kulturminner      X      Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Kultur- og naturlandskap      X      Området knytter seg naturlig til butikkdriften, og uten 

store endringer av det større naturlandskapet.  

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft              

Radon    X        Det kan være risiko for radon i området.  

Forurenset grunn        

X  

    Det er ikke registrert eller fremkommet forhold som 

skulle tilsi at det innenfor området er lagret eller 

lokalisert forurensning i grunnen.  

Vegtrafikkforurensning      X      Det vil ikke bli betydelig økt trafikkmengde i Gamle  

Skaravei og Skaarlia da nærbutikken / 

parkeringsplassen for det meste vil bli brukt av 

beboerne i nærområdet.  

Miljøkvalitet i vann      X      Se under:  

Støy      X      Se under:   

Elektromagnetiske felt      X      Temakart viser at området ikke er berørt av spesielle 

støysoner, områder med dårlig vannkvalitet eller 

spesielle utslipp.  

Avfall      X      Rema 1000 håndterer avfall knyttet til butikken.  Det 

er ikke annen avfallshåndtering innenfor / rundt 

området.  

Energi      X        

Konsekvenser av klimaendringer              

Havstigning      X      Ikke aktuelt pga plassering (kote +43).  

Flom    X        Området har avrenning til Svebestadkanalen og 

Storånavassdraget som ligger i sør. Ved ekstreme 

nedbørsmengder kan det tenkes at disse vil flomme 

over.  

Skred    X        Det er ikke stor skredfare i området, men på grunn av 

stigningsforholdene opp over tunnel i Skaalia så kan 

ikke faren utelukkes.  

Ekstremvær- vind, nedbør, stormflo o.a.        

X  

    Området ligger åpent til for de fleste vindretninger.  

Dersom eksisterende trerekke bevares vil disse skape 

noe le.   



Andre forhold      

X  

      Det har vært enkelte episoder med oversvømmelse i 

området omkring butikken, men dette har skyldtes det 

lokale nettet / tilkoblinger, og skal nå være rettet opp.  

Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet              

Sandnesmarkå, regionale friluftsområder          X  Se under:  

Friluftsliv i nærområdet            
  
  

X  

Området ligger i umiddelbar nærhet til balløkke nord 

for Skaarlia, og har ellers kort avstand til grønt- / 

idrettsområdene på Iglemyr. Vi ser at det kan være 

aktuelt å ivareta eksisterende trerekke i sørvest som 

en buffer mellom parkeringsarealet og dyrket mark. 

Dersom det er mulig kan det også ivaretas / etableres 

en gangsti mellom parkeringsplassen og trerekken  

      som gangforbindelse ut i marka, opp til 

Ragnhildsnuten og over til Kleivane.  

Forhold til nabobebyggelse        

X  

    Omkringliggende boligbebyggelse ligger med 

«ryggen til» parkeringsområdet, og en støyskjerm 

avslutter boligområdet mot Gamle Skaravei.  

Barnetråkk barn og miljøvern      X      Det er ikke registrert barnetråkk / lekearealer innenfor 

området.  

Sykkelbyen Sandnes          X  Området er direkte koblet til gode sykkelveisystemer.  

Helse  

Rettferdighet og likebehandling      X      Parkeringsplassen vil være tilgjengelig for alle.  

Tilgjengelighet for alle      X      Stigningsforhold og trinnfrihet vil være ivaretatt.  

Betydning for barn og eldre      X      Trafikksikkerheten bedres og mer oversiktlige 

forhold.  

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil      X        

Bomiljø      X        

*I kommentarfeltet begrunnes vurderingene. At tema ikke er relevant må også begrunnes.   

  

VURDERING AV KONSEKVENSER:  

Butikken har vært i drift i lengre tid og det er avdekket et stort behov for økt parkeringskapasitet. Den 

midlertidig godkjente parkeringsplassen har avhjulpet dette forholdet betydelig, slik at de overskuelige og 

trafikkfarlige forholdene nå er betydelig redusert.  

  

Vi har ikke lagt ved ROS-analyse da søknaden dreier seg om en mindre utvidelse av en eksisterende 

parkeringsplass som allerede er midlertidig godkjent og opparbeidet. Dette dokumentet avklarer i stor grad de 

forholdene som omfattes av en ROS-analyse for dette aktuelle prosjektet.  
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Dimensjon Rådgivning AS   
 

5  Konsekvensutredning  
Brattebø gård  
Dagens formål LNF   

 
 
 
 

Foreslått 
arealbruk og 
størrelse 

Bolig/offentlig formål (ca.227 dekar),  
Gravplass (ca.30 dekar) 

Dagens 
situasjon 

Området er disponert til LNF i gjeldende kommuneplan. 
 

Forslagsstillere Brattebø gård AS 
 

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 
Arealbruk 
Egnethet for 
utbygging (solforhold, 
bratthet) 

   x  Området består både av relativt flatt 
terreng og skrånende terreng mot vest. 
Området er vurdert å ha gode solforhold 
og er ikke brattere enn 1 på 3. På grunn 
av terrenget er det vanskelig å oppfylle 
kravene til universell utforming på hele 
området.  

Transport 
Kollektivtilgjengelighet    x  Store deler av området ligger innenfor 

influensområde til det som er definert som 
hovedrute for kollektivtrase i gjeldende 
kommuneplan, i Gamle Ålgårdsveien og 
Bogafjellveien.  
 

Sykkeltilgjengelighet     x Området ligger langs grønn- og bydelsrute 
i Gamle Ålgårdsveien (Sykkelkart over 
Nord-Jæren, Statens vegvesen). Må 
opprette forbindelse til sykkelnettet. 
 

Adkomstveger    x  Adkomst til området kan skje fra Gamle 
Ålgårdsveien og ny samlevei mot 
Kleivane.  
 

Kapasitet 
hovedvegnett 

 x    Kø på E39 i rushtiden til og fra Forus, 
samme utfordring som sør for Sandnes 
mot Bogafjell.  
 

Trafikksikkerhet   x   Må tilrettelegge adkomst for biler og myke 
trafikanter til området. 
 

Økt miljøvennlig 
reisefordeling 

    x Området er relativt nær sentrum, 
kollektivtilbud og sykkelveger. Det er et 
område som legger til rette for samordnet 
areal- og transportplanlegging. 
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Dimensjon Rådgivning AS   
 

 
SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 
Landbruk 
Fulldyrket/beite x     Dyrka mark og beite, miljøplan 2011-2030, 

kart 2.8. Området består av ca. 150 daa 
fulldyrka jord (temakart.no). Totalt foreslås 
ca. 257 daa omdisponert fra LNF til andre 
formål.  

Kjerneområdet 
landbruk 

x     Området ligger innenfor kjerneområde 
landbruk. 

Offentlig tjenestetilbud 
Skolekapasitet  x    Det er anbefalt utvidelse av Bogafjell skole 

og ny ungdomsskole på Bogafjell. 
Bogafjell skole er planlagt utvidet til 645 
elever. Bogafjell skole har ikke kapasitet til 
større utbyggingsfelt i nærskoleområdet i 
de første årene på grunn av høyt antall 
barn på Bogafjell og Brattebø.  
(Skolebyggprogram 2012-2015, Sandnes 
kommune).  

Barnehage   x   Barnehage behov må sees i forhold til 
kommunen samlet. På nåværende 
tidspunkt er det god dekning i kommunen. 
Det er flere barnehagetomter i nærheten 
av området.   

Investering vei    x  Oppgradering av gamle Ålgårdsveien. 
Investering VAR    x  Koble området opp til det kommunale 

anlegget. 
Måloppnåelse 
Målene i KP    x  Fortetting av boligområder nær høyverdig 

kollektivtrase – krever mindre transport. 
Regionalplan x     Planområdet ligger inne som regional 

grønnstruktur. 
Samordnet bolig-, 
areal- og 
transportplanlegging 

    x Området ligger i nærhet av planlagt 
høyverdig kollektivtrase og i sykkelavstand 
til Sandnes sentrum. I tråd med 
prinsippene i Fremtidens byer om å bygge 
tett for å redusere bilbruk og benytte 
kollektiv, gange og sykkel. 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 
Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner 
Geologi   x   Ikke relevant, miljøplan 2011-2030, kart 

2.1 
Biologisk mangfold   x   Alle elver er registrert som områder for 

Vågmarksfugl, kart 2.2.2, Høylandsåna 
som grenser mot området er dermed tatt 
med. Det er ikke prioritert biologisk 
mangfold eller rødlistearter i området. 
Miljøplan 2011-2030, kart 2.2 og 2.2.3. 
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Dimensjon Rådgivning AS   
 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE  
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 
Sand og grus   x   Det er ikke sand og grus innen området. 
Strandsone langs 
vassdrag 

  x   Ikke relevant. 

Strandsone langs sjø   x   Ikke relevant. 
Vilt- og 
fiskeforvaltning 

  x   Ikke relevant. 

Vannforsyning   x    
Kulturminner  x    Det er flere kulturminner innenfor området. 

Det er registrert ett bevaringsverdig bygg, 
gamle Ålgårdsveien 198.   

Kultur- og 
naturlandskap 

  x   Området ved Høyland kirke er markert 
som verdifullt naturlandskap, miljøplan 
2011-2030, kart 2.7. Området som 
foreslås til boligformål er ikke markert.  

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft 
Radon   x   Risikoområde for radon, miljøplan 2011-

2030, kart 3.1/3.2. 
Forurenset grunn   x   Det er ikke kjennskap til forurenset grunn, 

miljøplan 2011-2030. 
Miljøkvalitet i vann   x   Tilgrensende elv er markert med dårlig 

vannkvalitet, miljøplan 2011 – 2030, kart 
3.3 

Vegtrafikkforurensing  x    Økt forurensing fra økt trafikk. Området er 
i dag i nedre vurderingsterskel, miljøplan 
2011-2030, kart 3.4. 

Støy  x    Økt støy fra økt trafikk. Tilgrensende veier 
medfører noe støy, miljøplan 2011-2030, 
kart 3.5. 

Elektromagnetiske felt  x    Eksisterende høyspentledninger må 
hensynstas.  

Avfall   x    
Energi   x    
Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet 
Regionale 
friluftsområder 

  x   Området ligger som LNF i gjeldende 
kommuneplan, og som regional 
grønnstruktur i Regionalplan. Deler av 
området er i bruk som landbruk i dag. 

Friluftsliv i 
nærområdet 

 x    Deler av området som foreslås 
omdisponert til boligbebyggelse ligger inne 
som viktig grøntområde til undervisning, 
miljøplan 2011-2030, kart 5.2.   
Deler av området er en del av regional 
grønnstruktur, Melsheia, miljøplan 2011-
2030, kart 4.  
Ved utbygging av området kan 
tilgjengeligheten bedres til eksisterende 
friluftsområde.  
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Dimensjon Rådgivning AS   
 

OPPLEVELSE, REKREASJON OG FYSISK AKTIVITET  
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Forhold til 
nabobebyggelse 

  x   Utbyggingen er en naturlig utvidelse av 
eksisterende boligbebyggelse og er 
dermed lite konfliktfylt.  
 
I område hvor det foreslås utvidelse av 
eksisterende gravplass er 
nabobebyggelsen bolig. Det er viktig med 
god buffer mellom formålene.  

Barnetråkk barn og 
miljøvern 

 x    Akebakke sørøst for rundkjøring 
Bogafjellveien x Gamle Ålgårdsveien. Ved 
utbygging av området kan en se nærmere 
på om eksisterende akebakke kan flyttes 
til tilgrensende kolle eller videreføres.    

Sykkelbyen Sandnes    x  Planområdet ligger nær sykkelruter og 
innbyr til bruk av sykkel for rekreasjon og 
transport.  

Helse 
Rettferdighet og 
likebehandling 

  x    

Tilgjengelighet for alle  x    Deler av området er bratt. Det er dermed 
krevende å få til universell utforming på 
hele området.  

Betydning for barn og 
eldre 

    x Gode muligheter for utvikling av trygge 
bomiljø med god kvalitet. 

Fysisk aktivitet og 
aktiv livsstil 

    x Nær sykkelruter og friluftsområde. 
Sentrumsnært som gjør området 
tilrettelagt for sykkel til arbeidsreiser. 

Bomiljø    x  Gode muligheter for varierte boliger, ingen 
industri i nærheten, lite konflikt med 
tilliggende arealbruk, god luftkvalitet og 
gode solforhold. 
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Dimensjon Rådgivning AS   
 

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
 Konsekvenser 

for risiko og 
sårbarhet 

Kommentar 

NATURGRUNNLAG 
Er området utsatt for snø- eller steinskred? Ja Det er ikke fare for 

steinsprang eller 
snøskred i området som 
foreslås omdisponert til 
utbyggingsformål. Et 
mindre område på 
vodlafjellet er markert 
med fare for snøskred 
(NVE sin kartdatabase).  

Dårlige grunnforhold?  Ja Store deler av området 
består av tykk morene, 
men det er noen område 
som er markert med 
torv/myr. (NGU, 
løsmassekart).   

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.)? 

Ja 
 

 

Er området utsatt for springflo/flom Ja Høylandsånå inngår i 
planområdet. Åna og 
tilgrensende områder 
må utformes med tanke 
på flom, tilsvarende som 
tilgrensende områder. 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket 
bekk? 

Ja Høylandsånå inngår i 
planområdet. Åna og 
tilgrensende områder 
må utformes med tanke 
på flom, tilsvarende som 
tilgrensende områder.  

Vil drenering fra området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

Nei  

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med 
spesiell fare for usikker i 

Nei  

LUFTFORURENSING 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.) utgjøre en risiko for området? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 
 

 
 
 
Nei 
Nei 
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Dimensjon Rådgivning AS   
 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.) utgjøre en risiko for nærliggende områder? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 

 
 
 
Nei 
Nei 

 

SAMFUNNSSIKKERHET 
Vil tiltaket øke faren for uhell, skader og lignende som 
kan få store konsekvenser for naturen eller 
befolkningen (trafikk, utslipp, flom, skred, brann mv)? 

 
Nei 

 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en 
risiko for området 

 
Nei 

 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 

- Til skole/barnehage 
- Til nærmiljøanlegg 
- Til forretning 
- Til busstopp 

 
 
 
Nei 

Det interne vegnettet vil 
planlegges med 
intensjon om trafikksikre 
løsninger 

Brannberedskap 
- Omfatter området spesielt farlige anlegg? 
- Har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning? 
- Har området bare en mulig adkomstrute for 

brannbil? 

 
 
Nei 

Området vil planlegges 
med god dekning for 
brannvann og 
tilfredsstillende adkomst 

Omfatter området spesielt farlige anlegg mht: 
- Eksplosjoner 
- Luftforurensing 
- Kjemikalier 

 
 
Nei 

 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomheter: 

- Militære anlegg; fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

- Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

 
 
Nei 

 

ANDRE FORHOLD 
Legger de tiltak som planlegges i området spesielle 
begrensninger mht hvilke tiltak/virksomheter som kan 
tillates i omgivelsene? 

Nei Ikke utover at det er 
noen typer næring som 
er dårlig forenelig med 
bolig med tanke på støy 
og forurensing 

Er det høyspentanlegg eller tilsvarende hensyn som 
må ivaretas?  

Ja  Eksisterende 
høyspentlinje må 
hensynstas.  

 



Område:  Au41, Austrått 

 

 

Maudland skole 

 

 

Gjeldende kommuneplan 

 

 
 

Foreslått endring 

 
 

Dagens formål Byggeområder ( ulike 

formål) 

Foreslått 

arealbruk og 

størrelse 

Grønnstruktur og LNF 

Dagens situasjon 
 

Områdene ligger nær 

Storånavassdraget. 

Helhetlig tiltaksplan for 

Storånavassdraget viser 

at arealene inngår i 

flomsonen for 

vassdraget.  

Forslagstiller Samfunnsplan 



Samfunnsmessige forhold 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar* 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 

(Solforhold, bratthet) 

X     Utbygging vil medføre fare for flom, og 

redusert flomkapasitet for vassdraget.  

Transport  

Kollektivtilgjengelighet   X   Transport er ikke vurdert som relevant i 

forhold til forslaget om omdisponering.  

 
Sykkeltilgjengelighet   X   

Adkomstveger    X   

Kapasitet hovedvegnett   X   

Trafikksikkerhet   X   

Økt miljøvennlig 

reisemiddelfordeling 

  X   

Landbruk 

Fulldyrket/beite     X  Deler av arealet er fulldyrket i dag. 

Arealene er omdisponert til byggeformål i 

tidligere kommuneplan. Omdisponering 

innebærer at noe areal tilbakeføres til 

landbruk.  

 

Kjerneområde landbruk   X   

Offentlig tjenestetilbud       

Skolekapasitet   X   Ikke relevant 

  Barnehage   X   

Investering vei   X   

Investering VAR   X   

Måloppnåelse 

Målene i KP     X Omdisponering innebærer at kommunen er 

bedre rustet ved klimaendringer FDP-J   X   

Framtidens byer   X   

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold 

og kulturminner 

      

Geologi   X    Omdisponering innebærer at areal langs 

vassdraget beholdes som grøntareal eller 

tilbakeføres som kantsone langs vassdrag. 
Biologisk mangfold    X  

Sand og grus   X   

Strandsone langs vassdrag     X 

Strandsone langs Sjø   X   

Vilt- og fiskeforvaltning    X  

Vannforsyning   X   

Kulturminner   X   

Kultur- og naturlandskap    X  

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft       

Radon   X   Omdisponering innebærer forutsetninger for 

bedre vannkvalitet i Storånavassdraget.  

 

 

Forurenset grunn   X   

Miljøkvalitet i vann     X 

Vegtrafikkforurensning   X   



 

ROS ANALYSE  

Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av 

nye områder i kommuneplanen.   

Skjematikken er i henhold til sjekkliste basert på “Veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (1994) og “Systematisk samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid i kommunene” (2001) fra DSB (Direktorat for Samfunnssikkerhet og 

Beredskap), og veiledere knyttet til ny Plan og bygningslov. 

 

Det bes at det gis en kort kommentar til alle relevante temaer som bakgrunn for den konkrete 

vurderingen.  

 

Formålet med analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor områder 

foreslått omdisponert. De forskjellige risikoene klassifiseres i forhold til sannsynlighet og 

konsekvens for den enkelte hendelse. 

 

Støy   X   

Elektromagnetiske felt   X   

Avfall   X   

Energi   X   

Konsekvenser av klimaendringer       

Havstigning   X   Omdisponering anses som nødvendig for å 

ivareta flomkapasiteten i vassdraget. Tiltaket 

gjennomføres for å ta høyde for forventede 

klimaendringer.  

Flom     X 

Skred   X   

Ekstremvær- vind, nedbør, 

stormflo o.a. 

    X 

Andre forhold   X   

Opplevelse, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

      

Sandnesmarkå, regionale 

friluftsområder 

  X    

Friluftsliv i nærområdet     X Tiltaket innebærerer styrket grønnstruktur 

og mulighet for opparbeiding av attraktive 

grønne areal langs vassdragf.  

Forhold til nabobebyggelse  x    Omdisponering innebærer reduserte 

byggeområder, og reduserte 

utviklingsmuligheter på tilgrensa areal.  

Barnetråkk barn og miljøvern    X  Grønnstruktur styrkes 

Sykkelbyen Sandnes   X   Ikke relevant 

Helse 

Rettferdighet og likebehandling   X   Ikke relevant 

Tilgjengelighet for alle   X   Ikke relevant 

Betydning for barn og eldre    x  Styrket grønnstruktur 

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil    X   

Bomiljø    X   



 

 
  



Hendelse Relevans Sanns Kons Risiko Merknad 

Natur – og miljøforhold 

Ras/ skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1.Havnivåstigning nei     

2.Ekstremvær / nedbør  5 1  Formålet innebærer at områdene ikke 

bebygges. Konsekvens av flom er 

derrmed akseptabvel.  

3.Flom ja 5 1  Områdene er utsatt for flom, og avsettes 

for å håndtere flomrisiko 

4.Grunnforhold  4 1  Det er dårlige grunnforhold, men 

formålet innebærer ikke tiltak. 

5.Geoteknisk utfordring er (ras 

og utglidning) 

Nei     

6.Jorderosjon Nei     

7.Skogbrann Nei     

8.Veg, bru,knutepunkt Nei     

9. Vann og avløp Nei     

10. Kraftforsyning Nei     

11. Annen infrastruktur (gass 

med mer) 

Nei     

12. Permanent forurensning Nei     

13.Akutt forurensning Nei     

14.Elektromagnetiske felt Nei     

15. Støv og støy (veg, industri) Nei     

16.Risikofylt industri med mer 

(kjemikalier/eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

 

Nei     

Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 

17. Fare for akutt forurensning Nei     

18. Permanent forurensning Nei   

 

  

nei 

19. Støy og støv Nei     

20 Risikofylt industri med mer 

(kjemikalier/eksplosive osv) 

nei     

Transport. Er det risiko for: 

21. Ulykker med farlig gods Nei     

22.Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

23. Trafikkulykker nei     

Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 

24. Sikker energiforsyning Nei     

25. Sikker vannforsyning (også 

avløp) 

Nei     

26. Tilgjengelighet  for 

nødetater 

Nei     

27 Sårbare naboer      

Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer: 

28. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

Nei     

29. Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

Nei     

30. Regulert vannmagasiner, 

med fare for usikker is, 

endringer i vannstand med mer. 

Nei     

31. Naturlige 

terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare ( stup osv.) 

Nei     

32. Folkehelse (Helse og 

trivsel) 

Nei     

33. Kriminalitet Nei     

34. Ulykker Nei     

35. Annet 

 

nei     



VURDERING AV KONSEKVENSER: 

Områdene omdisponeres fordi de ligger innenfor kartlagt flomsone i Storåna. Massiv 

utbygging i nedslagsfeltet har medført økt fare for flom i nedre del av vassdraget. Disse 

områdene vurderes ikke som aktuelle for utbygging fordi de ligger i flomsonen, og fordi de er 

viktige å bevare for å ivareta vassdragets flomkapasitet. Dersom områdene beholdes som 

byggeområder og bygges ut, vil det kunne medføre økt flomrisiko lengre nede i vassdraget.  

Konsekvensen av arealendring vil være reduserte muligheter for utbygging og utvikling av 

den enkelte eiendom.  



 

1 

Iglemyrområdet – idrettsformål og kirkebygg med tilhørende 

funksjoner 

1. INNLEDNING

Beskrivelse av planområdet - nåsituasjonen 

Arealet Au42 utgjør brutto 13,5 daa. Nettoarealet hensyntatt gjeldende byggelinjer for 

fremtidig utvidelse av Rv13 gir et nettoareal på maksimum 10,6 daa. Riaren naturområde er 

31,1 daa. Arealene er i gjeldende kommuneplan 2011-2015 avsatt til hhv, arealformålet idrett 

og grøntstruktur/friområde/park. I høringsforslaget av revidert kommuneplan 2015-2030 ble  

Au42 foreslått endret til offentlig eller privat tjenesteyting (rødt). 

Fig 1: vedtatt kom. 2011-2025   høringsforslag kom.plan 2015-2030 

Fig 2 : oversiktsbilde – Iglemyr Au42 og Riaren området 

Aktuell 

tomt 

Riaren

Au42



Området består pr. i dag av etablerte funksjoner som : 

 Iglemyr barneskole

 Skolens uteområde – ”igle-området”

 Barnehage

 Nærmiljøanlegg, ballbinge, sandvollyballbane, turløyper og skateanlegg

 Austråtthallen – flerbrukshall og bydelshus

 Utendørs idrettsbaner grus, gress og kunstgressbaner inkl. garderobebygg

 Sivilforsvarets anlegg i Riaren

Brukerne i området er følgende: 

 Elever fra Iglemyr skole og Høyland ungdomsskole

 Høyland menighet – dag og ettermiddag/kvelds aktiviteter

 Austrått idrettslag, bedriftsidretten og andre idrettslag/arrangører

 Brukere av bydelshuset

 Bydelens befolkning – egenorganisert aktivitet

 Sivilforsvaret – øvelser

Kollektivdekning - Bussruter 

 Rute 17, sentrum Skaarlia har ½ times frekvens på hverdager, timesfrekvens i helger.

Kjører via Austråttvn.

Parkering 

 Ingen etablert parkeringsløsning for flerbruksaktivitetene som foregår i dag.

Parkeringssituasjonen i området preges av å være uoversiktlig. Boliggatene benyttes

også til parkering på ettermiddags- og kveldstid ved stor aktivitet parallelt. Ved store

stevner/arrangement brukes grusbanen til parkering.

Infrastruktur i området – vei/vann/avløp og overordnet vegnett 

Austråtthallen 
Iglemyr skole 

Riaren

Gjeldende 

byggelinje 



DEL 1 :  ROS ANALYSE 

Mal for ROS analyse brukes for forslag om endring/omdisponering av nye områder i revisjon 

av kommuneplanen for Sandnes.   

Skjematikken er i henhold til sjekkliste basert på “Veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser” (1994) og “Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i 
kommunene” (2001) fra DSB (Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap), og veiledere 
knyttet til ny Plan og bygningslov. 

Formålet med analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor områder 
foreslått omdisponert. De forskjellige risikoene klassifiseres i forhold til sannsynlighet og 
konsekvens for den enkelte hendelse. 





 Iglemyrområdet Au42 og Riaren 

Hendelse Relevans Sanns Kons Risiko Merknad 

Natur – og miljøforhold 
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1.Havnivåstigning Nei 

2.Ekstremvær / nedbør Ja 3 3 6 Oversvømmelse 
i Iglemyra og 
kanalen kan gi 
overvanns-
avrenning til 
sv.hallen pga 
topografien. 

Tiltak for overvanns-
håndtering må 
følges opp i 
bestemmelser, slik 
at dette håndteres 
samlet i reg.plan. 

3.Flom Ja 3 3 6 Som pkt 2 over Som pkt 2 over 

4.Grunnforhold Ja 2 3 5 Naboområdet er 
en gammel 
søppelfylling og 
myrområde. 
Ekstremnedbør 
med tilsig kan 
forekomme for 
sv.hallen. 

Grunnundersøkelse 
i området der 
banene ligger bør 
supplere. Følges 
opp med bestem.  
og krav til måten 
terrengbearbeidelse 
utføres på.  

5.Geoteknisk utfordring er
(ras og utglidning) 

Ja 4 3 7 Steinsprang i 
Riaren kan 
utløses ved 
ekstrem nedbør. 
Løse blokker 
registrert, Kan 
skade kirke-
bygget,folk pg 
biler på p-plass. 

Grunnundersøkelse 
i Riaren bør gjøres.. 
Grunnlag for ras/ 
utglidningstiltak. 
Følges opp med 
bestemmelser, inkl. 
føre-var i 
byggeperioden. 

6.Jorderosjon Ja 3 3 6 Kan utløses av 
ekstremnedbør i 
Riaren. Mindre 
sannsynlig. 
Konsekvens 
som pkt 5.  

Som pkt 5 over. 

7.Skogbrann Ja 2 3 5 Kan forekomme 
i Riaren, Stort 
omfang kan få 
alvorlig 
konsekvens for 
kirkebygget. 

Krav til kapasitet på 
brannvann må 
sikres gjennom 
teknisk plan for 
kirkebygget og 
sv.hallen. 

Menneskeskapte forhold : 
8.Veg, bru, knutepunkt Ja 4 2 6 Medfører økt 

biltrafikk på 
eksisterende 
veinett. 
Utvidelse Rv13 
og nytt Iglemyr 
kryss forsterker 
området som 
trafikknutepunkt. 

Fastsettelse av 
endelig hensyns-
sone for utv Rv13 
samt plassering og 
dimensjonering av 
nytt Iglemyr kryss er 
avgjørende. Må inn i 
både kart og 
bestemmelser. Det 
gir reelle rammer for 
løsninger i reg.plan. 

9. Vann og avløp Ja 4 3 7 Området har 
ikke VA 
forsyning som 
takler utbygging 
av denne 
dimensjonen. 
Ledningsnett går 
i området. 
Overvannshånd-
tering må løses 
slik at det 
motvirker utløp 

Kapasitetsbehov og 
løsninger er del av 
reg.plan og teknisk 
plan. Viktig at 
bestemmelsene 
sikre samordnet 
løsning for kirke og 
sv.hall slik at 
arealbruken til VA-
ledninger begrenses 
mest mulig. 



til Storåna 
vassdraget. 

10. Kraftforsyning Nei 

11. Annen infrastruktur
(gass med mer)

Ja 3 4 7 Flisfyringanlegg 
ved Austrått-
hallen, brukes til 
vannbåren 
varme Iglemyr 
skole. En brann 
kan gi svært 
alvorlige 
konsekvenser. 

Bestemmelser om 
nødvendig sikring 
inn mot flisfyrings- 
anlegg er nødvendig 
Gjelder sikring både 
ift trafikk, bygg og 
store folkemenger.  

12. Permanent forurensning Ja 2 3 5 Tilgrensende 
område med 
gammel 
søppelfylling kan 
ved flom gi 
avrenning i 
grunn til sv.hall. 

Se pkt 4 ovenfor. 

13.Akutt forurensning Ja 2 4 6 Kirkebygg har 
ingen. Utslipp 
fra sv.hall med 
klorholdig vann 
eller klorgass 
kan ha svært 
alvorlige 
konsekvenser. 

Følges opp ved 
utforming av sv.hall 
bygget og byggesak 
godkjenning. 

14.Elektromagnetiske felt Nei 

15. Støv og støy (veg,
industri)

Ja 4 2 6 Utvidelse Rv13 
og nytt kryss 
øker trafikkstøy 
og vegstøv. 
Ingen av 
tiltakene har 
utendørs 
aktivitet. 

Følges opp i 
bestemmelsene ihht 
statlige forskrifter. 
Svevestøv fra veg 
må vektlegges 
særskilt da byggene 
er tett på Rv13. 

16.Risikofylt industri m.m.
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)

Nei 

17. Tåke og frost Nei 

Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 

18.. Fare for akutt 
       forurensning 

Ja 2 4 6 Kirkebygg har 
ingen. Utslipp 
fra sv.hall med 
klorholdig vann 
eller klorgass 
kan ha svært 
alvorlige 
konsekvenser. 

Se pkt 13 over. 

19. Permanent forurensning Nei 

20. Støy og støv Ja 4 2 6 Aktivitetene gir 
økt trafikk til/fra 
området. Kirke-
klokker er defin 
som punktstøy. 

Se pkt.15 over. 
Håndtering av støy 
fra kirkeklokker er 
definert i 
forskriftene. 

21 Risikofylt industri med 
     mer  (kjemikalier/ 
     eksplosive osv) 

Nei 

Transport. Er det risiko for: 

22. Ulykker med farlig gods Nei 

23.Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei 

24. Trafikkulykker Ja 3 4 7 Intern trafikk i 
området er pt 
uoversiktlig. 

Felles adkomst 
løsning til området, 
interne kjøreveier og 



Boliggater nyttes 
til parkering. 
Både gående, 
syklende og 
kjørende. 
Skolevei for 
Iglemyr. 
Grusbanen 
brukes til 
parking ved 
store arrangem. 
Uten nye tiltak 
er ulykker 
sannsynlig. 

g/s veier samt felles 
parkeringsløsninger 
må sikres i 
bestemmelsene, slik 
at dette løses 
samlet i reg.plan. 
Tiltakene kan med 
dette bidra positivt 
med rydding i omr. 
Dagens situasjon er 
svært uoversiktlig. 
Uten slike plankrav 
øker risikoen for 
trafikkulykker ved og 
i området med 
ytterligere økt 
aktivitet. 

Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 

25. Sikker energiforsyning Nei 

26. Sikker vannforsyning
(også avløp)

Ja 2 3 5 Sv.hallen spyler 
ut vann 
kontrollert. Ved 
uhell kan 
klorholdig vann 
føres i grunnen 
eller i 
avløpsvann. 

Følges opp i 
bestemmelsene. 
Løsninger må gis i 
reg.plan og 
tekn.plan. 

27. Tilgjengelighet for
nødetater

Ja 2 4 6 Ved store og 
samtidige arr. i 
området kan 
tilkomst til skole, 
boområder bli 
sperret pga 
parkering i dag. 
Adkomst for 
Sivilforsvaret 
sperret. 
Kirkebygg og 
sv.hall forsterker 
dette uten tiltak. 

Se pkt 24 over 
Bestemmelser må i 
tillegg sikre uhindret 
adkomst til/fra 
Sivilforsvarets 
anlegg i Riaren 
Kritisk ved store 
parallelle 
arrangement i 
området. 

28. Sårbare naboer Ja 4 3 7 Iglemyra og 
Riaren, som 
samlet grønt 
undervisnings- 
område, splittes 
opp. Riaren  
natur- og 
friliuftsområde 
blir beskåret. 
Tiltakene betyr 
permanent 
inngripen i 
definert viktig 
natur- og 
kulturlandskap 
(område G 
Miljøplan) som 
har sjelden og 
såbar kulturmark 
med viktige 
vegetasjonslinjer 

Følges opp i 
bestemmelsene 
med krav om 
konsentrert og 
samlede 
parkeringsløsninger 
og intern biltrafikk. 
Kirkebygget i Riaren 
begrenses mest 
mulig i omfang og 
lokaliseres lengst 
mot sørøst for å 
redusere konfliktnivå 
med Barnetråkk og 
naturområdet. 
Vindanalyse med 
konsekvenser av 
hogst og 
avstandskartlegging 
ift Sivilforsvarets 
anlegg må 
utarbeides. 
Barnetråkk og 
allmennhetens fri 
ferdsel i 
naturområdet må 



hensyntas i 
plasseringen og 
Barnetråkket 
reetableres.   

Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer ?: 

29. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Ja 2 4 6 Begge tiltakene 
medfører store 
ansamlinger av 
folk. 

God samordning av 
aktivitetene i 
anleggene og 
tilstrekkelige 
tilsynsordninger ved 
arrangement 
redusere risikoen. 

30. Er det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Ja 2 5 7 Sivilforsvaret har 
etablert anlegg i 
Riaren, betjener 
nødetatene i en 
krisesituasjon. 

Bestemmelsene må 
sikre adkomsten for 
Sivilforsvaret til/fra 
anlegget. Reg.plan 
bør anvise arealer i 
planområdet som 
kan benyttes 
midlertidig ved 
evakuering av 
området når det er 
store folkemengder 
samlet. Det bør 
lages felles 
beredskapsplan for 
funksjonene i 
området ved en 
krisesituasjon.  

31. Regulert
vannmagasiner, med
fare for usikker is,
endringer i vannstand
mm..

Nei 

32. Naturlige
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare
(stup osv.)

Nei 

33. Folkehelse
(Helse og trivsel)

Ja 4 3 7 Begge tiltakene 
medvirker til økt 
trivsel for 
berørte 
målgrupper. 
Sv.hallen er  
direkte 
helsefremmende 
for hele befolkn. 
Tiltakene gir økt 
trafikk i området 
og adkomstløsn. 
kan gi økt 
oppsplitting av 
det eksisterende 
natur- og frilufts 
området. 
Kirkebygget er i 
konflikt med 
Barnetråkk og 
prioritert grønt 
undervisn 
område.  

Se pkt 28 over. 

34. Kriminalitet Ja 2 2 4 Tiltakene 
medfører økt 
tilsyn og 
tilstedeværelse. 
Lite sannsynlig 
at kriminalitet 

Se pkt 29 over 



øker. 

35. Ulykker Ja 2 4 6 Trafikkulykker 
og ulykker i 
sv.hallen. Størst 
sannsynlig er 
trafikkulykker. 
Begge kan få 
svært alvorlige 
konsekvenser 
om de inntrer.  

Se pkt 4, 5 og 24 
over. 

36. Annet

- Aldersblanding i 
befolkningen er viktige 
kriterier for gode bo- og 
levevilkår 

- Sosial infrastruktur og 
utbygging av denne 

- Senterstruktur utvikling 
og krav om konsentrert 
byutviklingsakse 

Ja 

Ja 

Ja 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

Begge tiltakene 
retter seg mot 
alle aldersgr. 
Lite sannsynslig 
at det ikke 
oppnås. 

Sv.hall 
forsterker den 
off. infrastuktur. 
i kommunen 
Kirkebygg 
tilfører bydelen 
nye kirkelige 
funksjoner. 

Tiltakene bygger 
opp om 
senterdannelse i 
Austrått. Ligger 
ikke i influens-
område til prior. 
Byutviklingsakse 

Følges opp i 
Samfunnsdelen. 

Følges opp i 
Samfunnsdelen. 

Følges opp i 
Samfunnsdelen. 

- Transportsystem og 
krav om 0 vekst i 
biltransport 

Ja 4 3 7 Tiltakene gir økt 
grunnlag for 
sykkel/gange. 
Med dagens 
rute frekvens i 
kollektivtilbudet 
nås ikke 0-vekst 
i biltrafikken. 
Tiltakene bygger 
om økt grunnlag 
for 
kollektivtrans.  

Følges opp i 
Samfunnsdelen 
og bestemmelsene 
med krav til 
parkering og 
mobilitetsplan. 

Oppsummering – tiltak for å redusere risiko i identifiserte rød og gul kategori: 

I Riaren som natur- og friluftsområde, forestår kommunen i dag forvaltningen. Det er nylig blitt registrert en 

steinblokk med fare for å rase ut. Den sikres. Med plassering av kirkebygg i området bør det i forkant foretas 

grunnundersøkelse i området før endelig plassering av bygg foretas og mht sikringstiltak både i anleggsperioden 

og fremover. Ekstremnedbør kombinert med terrenginngrep og hogst kan forsterke risikoen for hendelse. Det bør 

legges inn i bestemmelsene at grunnundersøkelse gjennomføres. 

Oppføring av kirkebygg og svømmehall medfører at VA-forsyningen må forsterkes til å takle kapasiteten som 

anleggene trenger. I bestemmelsene må det hjemles krav om samordnet og samtidig teknisk opparbeidelse av 

anleggene, samt sikres at arealbruken til ledningsnett skjer så effektivt som mulig da arealtilgjengelighetene 

allerede er knapp for begge anleggene. Krav til overvannshåndteringen må  sikre mot utløp, da dette kan berøre 

Storåna vassdraget. 

For utendørsbanene som er etablert i området, er det blitt gjort grunnundersøkelser for deler av området. Det bør 

i bestemmelsene stilles krav om å supplere disse både av hensyn til avrenningsfare fra den gamle søppelfyllingen 

og for håndtering av grunnvannsforhold og flom ved ekstremnedbør.  



Åna som går fra området i lukket anlegg i dag har forbindelse til Storånavassdraget. Svømmehallen må 

terrengmessig hensynta disse forholdene og sikres mot event. ukontrollert avrenning av klorholdig avløpsvann. 

Tiltak må følges opp i teknisk plan. Dette gjelder også sikring mot klorgass fra hallen som kan få alvorlige 

konsekvenser.  

Ved Austråtthallen er det godkjent bygging av flisfyringsanlegg med energiforsyning til Iglemyr skole, Høyland og 

Austrått skoler. Anlegget kan også benyttes for svømmehallen og kirkebygget. Nødvendig sikringssone for 

flisfyringsanlegget og aktivitetsområdene må ivaretas. Brann i anlegget kan få alvorlige konsekvenser. 

Plasseringen av flisfyringsanlegget og etableringen av anleggene med tilhørende parkeringsanlegg må løses i en 

samlet/helhetlig plan slik at risiko for hendelser reduseres. 

Internt i området er dagens trafikksituasjon uoversiktlig og med fare for ulykker. Bestemmelsene må stille krav om 

felles adkomstløsning til hele området, inkl. utendørsbanene, Iglemyr skole og Austråtthallen sik at det skapes en 

trygg adkomst. Felles parkeringsløsning er sentralt for å oppnå dette. Videre må det stilles krav om felles internt 

veinett og gange/sykkel må tillegges stor vekt. Samtidig må Sivilforsvaret sikres effektiv og trygg adkomst til sitt 

anlegg. Dette er særlig viktig ved hendelser og øvelser der Sivilforsvarets virksomhet må kunne foregå uhindret 

av store folkemengder knyttet til aktivitet i anleggene. Å få bort den midlertidige parkeringen fra boliggatene ved 

treninger/arrangement er et viktig grep for å reduseres risiko for trafikkulykker i området. 

Begge tiltakene gir økt grunnlag for gange- og sykkelbruk. Med dagens rutefrekvens for buss nås ikke målet om 

0-vekst i biltrafikken, men begge medfører et økt grunnlag for å styrke kollektivtilbudet. Svømmehallen som er 

bydekkende nås pr d.d. kun med busstilbud med utgangspunkt i Ruten. Dette kan økes ved et økt 

passasjergrunnlag. I bestemmelsene bør det settes krav til felles parkeringsløsning og mobilitetsplan for 

anleggene. 

Arbeid som er gjort viser at utvidelse av Rv 13 til 4-felt og nytt Iglemyrkryss  begrenser disponibletareal og øker 

belastningen av vegtrafikk støy og støv. Fastsettelse av endelig hensynssone for utvidelsen av Rv13 samt 

plassering og dimensjonering av nytt Iglemyr kryss er avgjørende for videre planlegging og for utformingen av 

tiltakene. Håndtering både av vegtrafikkstøy og støy fra kirkeklokke må for øvrig håndteres ihht gjeldende statlige 

forskrifter.  

Anleggene har særlig sårbare naboer i undervisningsområdet Iglemyra og Riaren som barnehager og skolene 

benytter i dag. Det sammenhengende natur- og friluftsområdet blir brutt opp og beskåret ved anlegging av 

kirkebygget. Tiltakene betyr permanent inngripen i definert viktig natur- og kulturlandskap (område G i Miljøplan) 

som har sjelden sårbar kulturmark med viktige veggetasjonslinjer. Kirkebygget i Riaren må begrenses mest mulig 

i omfang og plasseres lengst mot sørøst for å dempe konfliktnivået med inngripen i Barnetråkk nr 54 og 

naturområdet. Bestemmelsene må stille krav om vindanalyse og forundersøkelser som sikrer nødvendig 

avstandskartlegging fra Sivilforsvaret sitt anlegg. Naturområdet og Barnetråkk langs kirkebygget må søkes 

reetablert slik at allmennheten sikres fri ferdsel i området. Forslaget til kirkebygg som fremmes her omfatter bygg 

på 1300m2 grunnflate og total bygningsmasse ca 2000m2 samt nødvendige HC-plasser. Parkeringsplasser for 

kirken og svømmehallen er forutsatt løst i ett felles anlegg ved adkomsten til området. Det gir effektiv arealbruk og 

reduserer risiko for trafikkulykker inne på området.   

Sivilforsvarets anlegg med sin innretning er definert som et potensielt sabotasje-/terrormål i umiddelbar nærhet. 

Bestemmelsene må sikre adkomsten for Sivilforsvaret til/fra anlegget. Begge tiltakene kan også i seg selv et 

sabotasjeformål da de medfører periodevis svært store ansamlinger av folk. I detaljreguleringsplan for området 

bør anvises arealer innenfor området som kan benyttes midlertidig ved evakuering av området når det er store 

folkemengder samlet og hendelse skulle oppstå. Det bør lages felles beredskapsplan for funksjonene i området 

ved en krisesituasjon.  

Vedlegg 

1. Forstudie – Bystyresak 28.10.2014
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15006884

2. Kartskisse – lokalisering kirkebygg i Riaren
3. og 4. Kartskisser – eksisterende infrastruktur VA og skisser – utvidelse Rv13 og nytt

Iglemyr kryss
5. Grønne undervisningsområder i Sandnes kommune – Iglemyr og Riaren

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15006884


DEL 2:   KONSEKVENSUTREDNING 

Konsekvensutredningen er utført samlet og omhandler forslagene : 

- Opprettholde Au24 med formålet idrett for lokalisering av ny bydekkende 
svømmehall.  

- Omdisponere 3-4 daa i Riaren til kirkebygg på ca 1.300 m2 i grunnflate (2.000 m2 
brutto). 

- Krav til parkering for tiltakene søkes løst som felles parkeringsplass eller p-anlegg. 

Det er gjennomført en forstudie av mulig arealbruk og flerbruksløsning som ble behandlet 
av bystyret i sak 138/14. Bystyrets vedtak om innretningen av videre arbeid er fulgt opp 
og ligger til grunn for konsekvensutredningen og ROS-analysen. 

Felles befaring og møte med fylkesmannen og Sivilforsvaret er gjennomført. Risikoforhold 
knyttet til Sivilforsvarets anlegg og virksomhet er blitt nærmere avklart og tatt med inn i 
her. Tilsvarende gjelder Riaren som viktig naturområde og kulturlandskap. 
Møte er avholdt med Sandnes Eiendomsselskap KF / Arkipartner og Statens vegvesen for 
å fremskaffe ytterligere kunnskap om planlagt utvidelse av Rv13 og tiltak i Iglemyrkrysset, 
med tanke på forestående detaljreguleringsprosess. Der fremkom det at byggelinje til 
veganlegget kan bli utvidet, utover det som er hensyntatt i forstudien. I 
konsevensutredningen er gjeldende krav til byggelinjer lagt til grunn, men konsekvenser 
av evnt. ytterligere utvidelse blir belyst i oppsummeringen da det vil vesentlige 
konsekvenser. Dette forholdet må få en endelig avklaring gjennom begrenset høring, slik 
at faste byggelinjer fremgår av vedtatte kommuneplanen.  
Lokalisering kirkebyggtomt i Riaren er bearbeidet ift forstudien. Selve bygget er skissert 
med grunnflate 1.300m2, brutto 2.000m2. Arealbehovet er redusert under forutsetning av 
at det kan etableres felles parkeringsløsning for kirken, svømmehallen, fremtidig 
idrettshall og event. også funksjoner som allerede er lokalisert i området. Mulig løsning 
med felles parkeringsanlegg/p-hus prioriteres, bruk av p-kjeller kan også vurderes. 

Forslaget i forstudien om å omdisponere del av Au22 til kirkebygg og evnt. barnehage fikk 
ikke flertall i bystyret ved behandling av sak 138/14. Dette alternativet er følgelig ikke en 
del av den videre utredningen som nå er gjennomført. 

I KU-skjemaet følger videre er det i enkelte tilfeller både identifisert forbedringer og 
forringelser som følge av tiltakene. I disse tilfellene er det spesifisert nærmere hva som er 
knyttet til forslaget om omdisponer til kirkebygg og hva som er knyttet til forslag om 
etablering av svømmehall.     



 TEMA  -2  -     0  +  +2 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 

(Solforhold, bratthet) 

-2 

0 

0 

Sv.hallen, ok 

Kirkebygg, sol/skygge ok, 

Virkninger av tiltakene for 

naturområder og naboboliger 

Kollektivtilgjengelighet +1 Bussrute betjener området nå, 

med økt behov og større 

passasjergrunnlag styres 

grunnlaget for økt frekvens  

Sykkeltilgjengelighet +1 God tilgjengelighet i og til/fra 

området. Bedres ved rydding 

av biltrafikken i området og 

flere kan sykle 

Adkomstveger +1 Tiltakene bidrar til rydding i 

området og felles adkomst 

Kapasitet hovedvegnett 0 Utløser ikke behov for økt 

vegkapasitet 

Trafikksikkerhet +1 Forbedres ved gode adkomst, 

internvegløsninger og felles 

parkering. Tydeliggjør skillet 

mellom ulike trafikanter 

Økt miljøvennlig 

reisemiddelfordeling 
-1 

+1 For lokaltrafikk vil flere kunne 

gå/sykle til kirken.  

Sv.hallen som bydekkende gir 

økt biltrafikk med dagens 

kollektivtilbud 

Landbruk 

Fulldyrket/beite -2 Sv.hallen er realisering av 

tidligere omdisp. areal fra LNF 

til idrett i vedtatt reg.plan og 

kommuneplan  

Kjerneområde landbruk 0 Ikke inngripen 

Offentlig tjenestetilbud 

Skolekapasitet 0 Ikke relevant mht kapasitet 

Barnehage 0 Ikke relevant mht kapasitet 



 Investering vei -1 Ny felles adkomst og interne 

veger må etableres  

Investering VAR -1 VA forsyningene må 

dimensjoneres opp for å 

håndtere begge tiltakene, 

samt nødvendig brannvann 

Måloppnåelse 

Målene i KP) 

-2 

-1 

+1 

+2 Sv.hall er prioritert tiltak 

Kirken er prior. etter Ganddal 

Omdisp. av Riaren er i strid 

med vedtatt KP 

Lokaliseringen på Iglemyr er 

utenfor prioritert byutv. akse 

RPJ (før FDP-J -1 Tiltakene er i tråd med 

samf.utv. mål i RPJ. Avviker 

fra mål om konsentrert byvekst 

og 0-vekst i biltafikken 

Framtidens byer +1 Begge tiltakene kan 

tilrettelegges for miljøvennlig 

energi og lavt energiforbruk 

bl.a. i form av energi fra 

flisfyringsanlegget som skal 

etableres ved Austråtthallen. 

Lokaliseringen av tiltakene 

bidrar til økt sykkelbruk og gir 

grunnlag for å styrke 

kollektivtilbudet til/fra området 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk 

mangfold og kulturminner 

Geologi 0 

Biologisk mangfold -2 Omdisp. av Riaren er i konflikt 

med naturmangfold 

Sand og grus 0 Ikke relevant for tiltakene 

Strandsone langs vassdrag 0 Ikke relevant for tiltakene 

Strandsone langs Sjø 0 Ikke relevant for tiltakene 

Vilt- og fiskeforvaltning 0 Ikke relevant for tiltakene 

Vannforsyning 0 



 Kulturminner 0 Ikke registrerte kulturminner i 

omsøkt område 

Kultur- og naturlandskap -1 Tiltakene medfører inngripen i 

viktig sammenhengende 

natur- og kulturlandskap  

Sørbø-Høyland-Austrått med 

historisk småskala 

jordbruksareal og kulturmark 

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft 

Radon 0 Ingen særskilte forhold 

Forurenset grunn 0 Avrenning fra den gamle 

søppelplassen kan 

forekomme. 

Bekken går i dag i lukket rør 

Miljøkvalitet i vann -1 Uhell med utslipp av klor i 

vann fra sv.hallen er en risiko 

mht utslipp videre til Storåna 

Vegtrafikkforurensning -1 Trafikken til/fra område øker 

som følge av tiltakene. Det gir 

økt forurensning. Utvidelse av 

Rv13 inkl. nytt kryss vil 

forstreke dette ytterligere. 

Begge byggene vil omfattes av 

betydelig svevestøv da 

avstanden til Rv13 er kort 

Støy -2 Innendørsstøy i kirkebygg og 

sv.hall må følges opp ihht 

gjeldende forskrift. 

Utendørsstøy er i hovedsak 

knyttet til kirkeklokke 

(punktstøy) og økt trafikk- og 

folkemengde inn i området 

Elektromagnetiske felt 0 Ikke relevant for tiltakene 

Avfall 0 Ingen særskilte forhold 

Energi 0 Begge byggene oppføres med 

energireduserende tiltak 

Konsekvenser av klimaendringer 

Havstigning 0 Ikke relevant for området 

Flom -1 Tiltakene i seg selv øker ikke 

faren for flom. Ved 



ekstremnedbør kan 

myrområdet gi overvanns-

problematikk som kan ha 

konsekvenser for sv.hallen og 

for interne veger i området 

samt adkomst til kirkebygget 

Skred -2 Steinsprang og utglidning i 

Riaren kan utløses ved 

ekstremvær og i byggefasen 

for kirkebygget. I byggefasen 

må sikring- og kontrollrutiner 

etableres, både mht sikker 

byggeplass men spesielt for 

barn som oppholder seg i 

området på dagtid. Risiko for 

steinsprang etter utbygging er 

tilstede. Sikringsrutiner må 

etableres jfr føre-var 

prinsippet. Konsekvensene 

kan være store både for 

bygget og folk som oppholder 

seg i området. 

Ekstremvær- vind, nedbør, 

stormflo o.a. 

-1 Med hogst av skog i Riaren 

øker risikoen for utglidning og 

mindre ras. Iglemyra kan ved 

ekstremnedbør få tilsig av økt 

forurenset overvann som følge 

av nye veianlegg og p-anlegg  

Andre forhold 

Opplevelse, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

Sandnesmarkå, regionale 

friluftsområder 

-2 Tiltakene medfører at 

sammenhengende 

grøntområde brytes opp, 

trafikkbelastningen og støy og 

støv fra veg øker 

Friluftsliv i nærområdet -2 Tiltakene medfører at 

sammenhengende 

grøntområde brytes opp, Tiltak 

i Riaren er i konflikt med 

Barnetråkk, undervisnings-

område for skole og friområde 

i tetbebyggelse. Allmenhetens 

tilgang til friluftsområder i 



nærmiljøet reduseres 

Forhold til nabobebyggelse 0 Tiltakene medfører positivt en 

rydding av trafikkforholdene i 

boområdet. Medfører negativt 

økt belastning på bruken av 

området med stor aktivitet 

også i helgene 

Barnetråkk barn og miljøvern -2 Et nytt kirkebygg er i konflikt 

med eksisterende Barnetråkk 

nr 54 og 51 

Sykkelbyen Sandnes +1 Etableringen i denne delen av 

Austrått øker tilgjengeligheten 

for sykkelbruk til/fra 

Helse 

Rettferdighet og likebehandling +2 Tilbud rettet for alle aldersgr.,  

funksjonsfriske og 

funksjonshemmede, lav pris 

på billetter i sv.hallen og noen 

grupper går gratis 

Tilgjengelighet for alle +2 Som ovenfor 

Betydning for barn og eldre -2 +2 Både sv.hall og kirkebyggets 

aktivitetsareal/tilbud fremmer 

trivsel for barn og unge. 

Reduksjon av naturområdet i 

Riaren og inngripen i 

barnetråkk har negative 

konsekvenser for fysisk aktiv. 

og trivsel for barn/skoleelever 

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil -2 +2 Som over 

Bomiljø -2 +2 Aktiviteten i byggene er isolert 

sett helse og trivsels 

fremmende for befolkningen, 

Betydelig økt aktivitet og to 

nye større bygg tett innpå 

boområdene reduserer 

kvaliteter i bomiljøet. Grep 

som rydder i trafikk- og 

parkeringssituasjonen tilfører 

økt kvalitet. 

Inngrep i Riaren som 

reduserer tilgjengeligheten, 

spesielt for barn reduserer 



*I kommentarfeltet begrunnes vurderingene. At tema ikke er relevant må også begrunnes.

Oppsummering - konsekvenser av tiltakene : 

Senterstruktur 

Lokaliseringen av kirkebygg og bydekkende svømmehall i dette området ligger utenfor 

prioritert byutviklingsakse og influensområdet til bussvei 2020. 

Vedtatt KDP Aktive Sandnes og kommuneplanen prioriterer imidlertid dette området for 

utvikling av idrettsparken øst i Sandnes. Vesentlig grunnlag for dette er at flere ulike idretts-, 

mosjon og friluftslivsanlegg og tilbud allerede er etablert her og utgjør tilbudet for store deler 

av befolkningen øst i Sandnes i dag.  

Det er ikke definert noe senterområde i Austrått. Området fungerer imidlertid i dag som et 

samlingssted for nærmiljøet. Etableringen av kirkebygget og svømmehallen her bygger om 

dette. 

Offentlig/privat tjenesteyting 

Ingen av tiltakene utløser behov for økt kapasitet i annen sosial infrastruktur. Tvert om, 

svømmehallen tilfører mulighet for økt kapasitet i skolen, ved at arealet til skolebassenget på 

Høyland u-skole kan frigis og nyttes til andre funksjoner i skoleanlegget. Elevene vil ha 

svømmeopplæringen i den nye hallen.   

Næringsformål 

Tiltakene har ingen direkte konsekvenser for næringslivet eller næringsarealer, på kort og 

lang sikt. I et svært beskjedent omfang vil det etableres flere arbeidsplasser som følge av 

tiltakene. 

Bolig og boområder 

Bomiljø får reduserte kvaliteter ved at tiltakene medfører periodevis store ansamlinger folk og 

økt trafikk til/fra området f.eks. når det er arrangementer. Tilgjengeligheten til det 

sammenhengende natur- og friområdet som er i området i dag, svekkes ved at brytes opp 

med bygg og interne veier (bil/sykkel). Samlet støybelastning øker. 

Samtidig muliggjør tiltakene at dagens uoversiktlige trafikk- og parkeringssituasjon får gode 

løsninger og som fjerne parkeringen fra boliggatene. Myke trafikanter, herunder skoleelever 

vil få en forbedret og mer trafikksikker situasjon. Det styrker også bomiljø og bokvaliteten. 

Vurdert opp mot hverandre,  vurderes konsekvensene av tiltakene samlet å har mest positive 

konsekvenser for boområdene og bomiljøet. 

Kulturminner og kulturmiljø 

Det er pr d.d. ikke registrert automatisk freda eller nyere tids kulturminner i de 2 omsøkte 

områdene. Hele området er imidlertid en del av et prioritert viktig natur- og kulturlandskap kfr. 

Miljøplan for Sandnes. I videre detaljreguleringsplanarbeid må dette følges opp, inkl. 

kartlegging i samarbeid Rogaland fylkeskommune – kultur. Det er kjent at denne delen av 

Austrått har minner fra svært tidlige bosettinger. 

kvalitet i eksisterende bomiljø 



 Grøntstruktur, landskap og naturmangfold 

Tiltakene er ikke i konflikt med Markagrensa eller kjerneområder for landbruk. Biologisk 

mangfold i Riaren omfatter et rikt fugle- og dyreliv som er dokumentert i en egen rapport. Det 

er ikke rødlistearter registert. 

Jordvern 

Au24 brukes i dag til landbruksformål. Arealet er regulert til idrettsformål og i gjeldende 

kommuneplan gitt det samme formålet.  

Omdisponeringen i Riaren er innenfor Markagrensa og berører ikke LNF området.  

Transport inkl. kollektivbetjening, gange/sykkel 

Kollektivtilbudet i dag til/fra området er buss rute 17 fra Ruten. Det er ingen tilsvarende 

forbindelse til Bogafjell, Høyland, Høle eller Riska områdene. Med etablering av en 

bydekkende svømmehall økes grunnlaget for å kunne utvide rutetilbudet, både frekvens og 

rutenett. Samlet sett vil ikke tiltakene nå målet om 0-vekst i biltrafikken. Det må imidlertid i 

bestemmelsene følges opp med krav om felles p-løsninger og utarbeidelse av mobilitetsplan 

i reguleringsprosesen. Kapasiteten på overordnet vegnett er tilstrekkelig for etableringene. 

Sykkel og gange forbedres. Særlig vil etableringen av kirkebygget gi flere muligheten for å 

sykkel/gå, og lokal biltrafikk som er knyttet til kirkens aktivitet i dag kan reduseres noe. 

Utvidelse av Rv13 til 4-felt og endring av krysset gir med gjeldende planer for veiutvidelsen 

begrensninger i disponibelt areal. Dette er hensyntatt i forstudien om mulig arealdisponering. 

Adkomst til/fra området må samordnes med plan for nytt kryss, herunder også 

hensiktsmessig plassering av felles p-anlegg. Avklaringer må gjøres i deltaljreguleringen. 

Underveis i arbeidet er det fremkommet at vegvesenet kan komme til å stille krav om økt 

byggegrense inn i området, og det er også signalisert at omlegging av krysset kan bli flyttet 

lengre sør. Dersom slik utvidelse og endring skulle bli aktuelt er konsekvensen at tilgjengelig 

areal på Au42 blir ytterligere beskåret. Svømmehall kan etableres, men det kan bety at ny 

stor idrettshall må legges annet sted i området. En ordinær idretts/flerbrukshall ala 

Bogafjellhallen er mulig hvis krysset utvides med grunnlag i eksisterende kryss. For 

kirkebygget vil en flytting av krysset lengre sør, medføre at bygget blir liggende svært tett opp 

til og med en høy voll i front. Både kirken og naturområdet Riaren vil få en økt støy og støv 

belastning og ha negative virkninger. I et slikt tilfelle er lokalisering på del av Au22 å 

foretrekke fremfor i Riaren. Alternativ lokalisering i Skaarlia på Au06 er siste prioritet. 

Samling av parkering i felles anlegg med gode gangveier inne i området er foretrukket 

løsning mht parkeringskravene. Kirken trenger 4-5 p-plasser ved bygget for å løse krav om 

HC-plasser. Svømmehallen trenger tilkomst for av-/påstigning for funksjonshemmede 

brukere, herunder brukere som benytter varmtvannsbasseng som en del av 

rehabiliteringsopplegget. Parkeringshus er en mulighet på arealet øst for Austråtthallen og 

som kommunen har kjøpt. I felles plan for parkering må også behovene for eksisterende 

anlegg tas med slik at området får en opprydning i trafikken til/fra og i området. Parkering i 

boliggatene må fjernes og sikker skolevei prioriteres. Bestemmelsene til arealkartet må 

tydeliggjøre dette slik det gjennomføres i detaljreguleringen og nødvendige kommunale 

midler kan prioriteres i kommende økonomiplan. 

Adkomst og tilgjengelighet 24/7 for Sivilforsvarets anlegg må sikres. Videre må områdene 

der banene er i dag holdes tilgjengelige slik at disse kan brukes ved store øvelser (flere 



 dager) og i en event. krisesituasjon. Detaljreguleringsplan må følge opp at denne 

virksomheten sine behov ivaretas på en betryggende måte. 

Rekkefølge av utbygging 

Opparbeidelse av all teknisk infrastruktur – vann/avløp felles adkomst og parkeringsløsning 

samt internt veinett (gange, sykkel, bil) må skje samtidig. Dette både av hensyn til områdets 

naboer og aktiviteten som foregår og utfra fremdrifts- og økonomiske hensyn. 

Kommuneplanen må fastsett krav om dette i bestemmelsene. 

Svømmehallen er av bystyret vedtatt skal ferdigstilles i 2017 

Kirke i Austrått er prioritert oppført etter ny kirke i Ganddal. 

Det kan tidsmessig være noen års opphold mellom de to byggeprosjektene. At teknisk 

infrastruktur er ferdigstilt og klar samtidig og i forkant av bygging, muliggjør en etappevis 

utbygging på en hensynsfull måte ift brukere av området og beboerne i nærområdet. 

Tilleggskommentar fra rådmannen 25.5.18
KU og ROS over er fra KP 2015- 2030. Disse vurderingene tok 
utgangspunkt i en plassering av kirkebygg inne i selve Riaren. I ny 
kommuneplan er plassering foreslått på østsiden av adkomstvei og 
vil i mindre grad berøre friområdet og barn og unges interesser. 
Men deler av friområdet vil gå tapt som følge av at veien må flyttes 
opp til 10 meter inn i Riaren. Rådmannen vurderer at KU og ROS 
dokumentene fra forrige kommuneplanrevisjon belyser aktuelle 
konflikter ved dagens forslag på en tilstrekkelig måte.   
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VEDLEGG 1 – KONSEKVENSUTREDNING 

Dagens formål LNF 

Foreslått 
arealbruk og 
størrelse 

Boligbebyggelse med tilhørende 
anlegg. Tomten er ca. 128 dekar. 

Dagens situasjon Området er disponert til LNF i 
gjeldende kommuneplan.  

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 
(solforhold, bratthet) 

x Området ligger i en sørvendt skråning. Tomten er 
relativt bratt.  Området ligger til rette for å få til gode 
solforhold.  

Transport 

Kollektivtilgjengelighet x I dag er nærmeste bussholdeplass i Gamle 
Ålgårdsveien, som er definert som hovedrute for 
kollektiv i gjeldende kommuneplan. Gangavstand er 
ca. 1,3 km.  

Område grenser til Melsheiveien. I forbindelse med 
utbyggingen av Kleivane er det etablert buss-stopp i 
veien, Kleivane. Foreløpig er det ikke etablert et 
busstilbud i Kleivane.  Dersom det lages et internt 
gangsystem gjennom eksisterende boligområde på 
Kleivane er avstanden til buss-stoppet mellom ca. 
550 – 950 meter. Etableres det et nytt stopp i 
Melsheiveien blir gangavstanden ca. 300 – 800 m fra 
nytt utbyggingsområde. Deler av området vil da ligge 
innenfor gangavstand til buss.  

Sykkeltilgjengelighet x Området grenser til Melsheiveien. I detaljregulering 
for rulleskianlegg (plan 2012109) er det regulert 
gang- og sykkelvei langs Melsheiveien som kobler 
seg på sykkeltilbud ned til Gamle Ålgårdsveien. 
Gang- og sykkelvei langs Melsheiveien må etableres 
ved en evt. utbygging.   
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Adkomstveger x Adkomst til området må skje fra Melsheiveien. Det 
bør etableres g/s-vei langs Melsheiveien.  

Kapasitet hovedvegnett x 

Trafikksikkerhet x Må tilrettelegge adkomst for myke trafikanter til 
området.  

Økt miljøvennlig 
reisefordeling 

x Området er vurdert å ha god sykkeltilgjengelighet 
dersom det etableres gang- og sykkelvei i 
Melsheiveien. Området har i dag et dårlig 
kollektivtilbud, men det er planer om å bedre tilbudet i 
forbindelse med utbyggingen av Kleivane. 
Utbyggingsområdet kan være med å styrke 
kundegrunnlaget for busstilbud i området, dersom det 
etableres et nytt buss-stopp slik at avstanden blir 
akseptabel for deler av utbyggingsområdet.  

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Landbruk 

Fulldyrket/beite x Området består ikke av fulldyrka mark, men er 
markert som skogområde (kilde temakart.no).  

Kjerneområdet landbruk x Området består ikke av fulldyrka mark, men er 
markert som skogområde (kilde temakart.no). 

Offentlig tjenestetilbud 

Skolekapasitet x Nærmeste barneskole er Iglemyr skole, omtrent 3,5 
km unna. Det er regulert skoletomt i reguleringsplan 
2003 115 ca. 1,1 -  1,5 km fra området. Ved 
etablering av ny skole vil område ha god 
skoledekning og grei skolevei.  

Barnehage x Barnehagebehov må sees i forhold til kommunen 
samlet. På nåværende tidspunkt er det god dekning i 
kommunen. Det er flere barnehagetomter i nærheten 
av området. 

Investering vei x Oppgradering av adkomst og gang- og sykkelveg 
langs Melsheiveien.  

Investering VAR x Koble området opp til det kommunale anlegget. 

Måloppnåelse 

Målene i KP x Området inngår ikke som en del av 
byutviklingsaksene i kommuneplanen i forhold til å 
styrke bruken av kollektiv, men ligger i tilknytting til et 
nytt boligområde og kan være med å styrke grunnlag 
for ny skole i området og etablering av nytt 
kollektivtilbud i området. (Gamle Ålgårdsveien er 
definert som hovedkollektivtrase, men avstanden til 
området er lang).  
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Regionalplan x Området inngår som en del av regional grønnstruktur 
og er ikke en del av byutviklingsaksene langs viktige 
kollektivtilbud.  

Samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging 

x Områdets plassering tilsier at det er mulighet for å 
benytte sykkel som transportmiddel. Området har 
lang gangavstand til nærmeste kollektivtilbud, det er 
dermed mindre sannsynlig at buss vil være et 
attraktivt transportvalg.  

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner 

Tema - 2 -  0 + +2 Kommentar 

Geologi x Området består av tykk morene og stedvis bart fjell. 
(Kilde: NGU.no). Ut fra dette vurderes 
grunnforholdene og være gode.  

Biologisk mangfold x Det er ikke registrert prioritert biologisk mangfold eller 
rødlistarter i området. Kilde: Miljøplan 2011 – 2030, 
kart 2.2 og 2.2.3.  

Sand og grus x Det er ikke registrert sand eller grus i området. 

Strandsone langs 
vassdrag 

x Ikke relevant 

Strandsone langs sjø x Ikke relevant 

Vilt- og fiskeforvaltning x Ikke relevant 

Vannforsyning x Ikke relevant 

Kulturminner x Det er registrert to kulturminner i den sørvestlige 
delen av området.  

Kultur- og naturlandskap x Området er ikke registrert som verdifullt 
naturlandskap (kilde miljøplan 2011-2030 kart 2.7). 

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft 

Radon x Området er markert som mulig risikoområde for 
radon (Kilde Miljøplan 2011-2030 kart 3.1/3.2). Dette 
må følges opp i tråd med TEK17.  

Forurenset grunn x Det er ikke kjennskap til forurenset grunn, miljøplan 
2011-2030.  

Miljøkvalitet i vann x Ikke relevant 

Vegtrafikkforurensing x Det er ikke tilgrensende veier med høy trafikk. 
Forurensning fra vei vurderes derfor som lav.  

Støy x Skytebanen er etablert med god avstand til forslått 
boligområde. Støyrapport som ble utarbeidet i 
forbindelse med plan for skytebanen viser at støyen 
brer seg stort sett mot øst og at støyforholdene er 
innenfor retningslinjene på den vestlige delen av 
rulleskianlegget. Området som foreslås til boligformål 
vurderes å være innenfor støykravene. Det er ikke 
tilgrensende veier med høy trafikk.  
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Elektromagnetiske felt x Eksisterende høyspentledning igjennom området må 
hensyntas.  

Avfall x 

Energi x 

Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet 

Regionale 
friluftsområder 

x Området som foreslås omdisponert ligger som 
regional grønnstruktur i Regionalplan.   

Friluftsliv i nærområdet x Området som foreslås omdisponert til 
boligbebyggelse ligger inne som viktig grøntområde 
til undervisning i miljøplan for Sandnes.  
Området er også en del av regional grønnstruktur, 
Melsheia, miljøplan 2011-2030 kart 4.  

OPPLEVELSE, REKREASJON OG FYSISK AKTIVITET 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Forhold til 
nabobebyggelse 

x Nabobebyggelse er bolig mot vest og rulleskiløype 
med skytebane mot øst. I tillegg grenser området til 
friluftsområder (Melsheia).  

Utbyggingen er en naturlig utvidelse av eksisterende 
boligbebyggelse og er dermed lite konfliktfylt. Det må 
sikres tilstrekkelig buffer mot rulleskianlegget i 
Melsheia.  

Barnetråkk barn og 
miljøvern 

x Det er ikke kjennskap til barnetråkk innenfor området. 

Sykkelbyen Sandnes x Det forutsettes at det ved utbygging etableres gang- 
og sykkelvei langs Melsheiveien. Området har da god 
tilkobling til overordnet sykkelnett og innbyr til bruk av 
sykkel for rekreasjon og transport.  

Helse 

Rettferdighet og 
likebehandling 

x 

Tilgjengelighet for alle x Området er bratt. Det er dermed krevende å få til 
universell utforming på hele området.  

Betydning for barn og 
eldre 

x Gode muligheter for utvikling av trygge bomiljø med 
god kvalitet.  

Fysisk aktivitet og aktiv 
livsstil 

x Nær sykkelruter og friluftsområde. 

Bomiljø x Gode muligheter for varierte boliger, ingen industri i 
nærheten, lite konflikt med tilliggende arealer, det må 
sikres god buffer mot rulleskianlegg, god luftkvalitet 
og gode solforhold  
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VEDLEGG 2 – RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  

 Konsekvenser for 
risiko og sårbarhet 

Kommentar 

NATURGRUNNLAG 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? Nei Det er ikke fare for steinsprang eller 
snøskred i området som foreslås 
omdisponert til utbyggingsformål. Et 
mindre område på Kodleberget er 
markert med fare for snøskred mot 
vest. (NVE sin kartdatabase).  

Dårlige grunnforhold?  Nei  Området består av tykk morene og 
stedvis bart fjell. (NGU, 
løsmassekart).   

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.)? 

Ja 
 

Området er i skrånet terreng. Det er 
dermed mulighet for at det er 
terrengformasjoner som utgjør fare. 
Dette må undersøkes nærmere.  

Er området utsatt for springflo/flom Nei   

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket 
bekk? 

Nei Det går en bekk igjennom området, 
denne må ivaretas i videre planer.  

Vil drenering fra området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 
 

Nei Det må sikres overvannshåndtering 
ved utbygging av området.  

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med 
spesiell fare for usikker i 
 

Nei  

LUFTFORURENSING 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.) utgjøre en risiko for området? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 
 

 
 
 
Nei 
Nei 

Området grenser ikke til 
industriområder.  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.) utgjøre en risiko for nærliggende områder? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 
 

 
 
 
Nei 
Nei 

Området grenser ikke til 
industriområder. 

SAMFUNNSSIKKERHET 

Vil tiltaket øke faren for uhell, skader og lignende som 
kan få store konsekvenser for naturen eller 
befolkningen (trafikk, utslipp, flom, skred, brann mv)? 
 

 
Nei 

 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en 
risiko for området 
 

 
Nei 
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Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 

- Til skole/barnehage 
- Til nærmiljøanlegg 
- Til forretning 
- Til busstopp 

Ja 
Dersom det sikres opparbeidelse av 
g/s-vei langs Melsheiveien vurderes 
myke trafikanter å være ivaretatt.  

Det interne vegnettet vil planlegges 
med intensjon om trafikksikre 
løsninger. 

Brannberedskap 
- Omfatter området spesielt farlige anlegg? 
- Har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning? 
- Har området bare en mulig adkomstrute for 

brannbil? 

Nei 

Området vil planlegges med god 
dekning for brannvann og 
tilfredsstillende adkomst 

Omfatter området spesielt farlige anlegg mht: 
- Eksplosjoner 
- Luftforurensing 
- Kjemikalier 

Nei 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomheter: 

- Militære anlegg; fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

- Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

Nei 

ANDRE FORHOLD 

Legger de tiltak som planlegges i området spesielle 
begrensninger mht hvilke tiltak/virksomheter som kan 
tillates i omgivelsene? 

Nei Ikke utover at det er noen typer 
næring som er dårlig forenelig med 
bolig med tanke på støy og 
forurensing 

Er det høyspentanlegg eller tilsvarende hensyn som 
må ivaretas?  

Ja Eksisterende høyspentlinje gjennom 
området må hensynstas. 
Høyspentledningen er foreslått som 
en del av en fremtidig grønnstruktur. 
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Dimensjon Rådgivning AS 

5  Konsekvensutredning  
Brattebø gård  
Dagens formål LNF  
Foreslått 
arealbruk og 
størrelse 

Bolig/offentlig formål (ca.227 dekar),  
Gravplass (ca.30 dekar) 

Dagens 
situasjon 

Området er disponert til LNF i gjeldende kommuneplan. 

Forslagsstillere Brattebø gård AS 

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 
Arealbruk 
Egnethet for 
utbygging (solforhold, 
bratthet) 

x  Området består både av relativt flatt 
terreng og skrånende terreng mot vest. 
Området er vurdert å ha gode solforhold 
og er ikke brattere enn 1 på 3. På grunn 
av terrenget er det vanskelig å oppfylle 
kravene til universell utforming på hele 
området.  

Transport 
Kollektivtilgjengelighet x  Store deler av området ligger innenfor 

influensområde til det som er definert som 
hovedrute for kollektivtrase i gjeldende 
kommuneplan, i Gamle Ålgårdsveien og 
Bogafjellveien.  

Sykkeltilgjengelighet x Området ligger langs grønn- og bydelsrute 
i Gamle Ålgårdsveien (Sykkelkart over 
Nord-Jæren, Statens vegvesen). Må 
opprette forbindelse til sykkelnettet. 

Adkomstveger x  Adkomst til området kan skje fra Gamle 
Ålgårdsveien og ny samlevei mot 
Kleivane.  

Kapasitet 
hovedvegnett 

x  Kø på E39 i rushtiden til og fra Forus, 
samme utfordring som sør for Sandnes 
mot Bogafjell.  

Trafikksikkerhet x  Må tilrettelegge adkomst for biler og myke 
trafikanter til området. 

Økt miljøvennlig 
reisefordeling 

x Området er relativt nær sentrum, 
kollektivtilbud og sykkelveger. Det er et 
område som legger til rette for samordnet 
areal- og transportplanlegging. 
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Dimensjon Rådgivning AS 

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 
Landbruk 
Fulldyrket/beite x  Dyrka mark og beite, miljøplan 2011-2030, 

kart 2.8. Området består av ca. 150 daa 
fulldyrka jord (temakart.no). Totalt foreslås 
ca. 257 daa omdisponert fra LNF til andre 
formål.  

Kjerneområdet 
landbruk 

x  Området ligger innenfor kjerneområde 
landbruk. 

Offentlig tjenestetilbud 
Skolekapasitet x  Det er anbefalt utvidelse av Bogafjell skole 

og ny ungdomsskole på Bogafjell. 
Bogafjell skole er planlagt utvidet til 645 
elever. Bogafjell skole har ikke kapasitet til 
større utbyggingsfelt i nærskoleområdet i 
de første årene på grunn av høyt antall 
barn på Bogafjell og Brattebø.  
(Skolebyggprogram 2012-2015, Sandnes 
kommune).  

Barnehage x  Barnehage behov må sees i forhold til 
kommunen samlet. På nåværende 
tidspunkt er det god dekning i kommunen. 
Det er flere barnehagetomter i nærheten 
av området.   

Investering vei x  Oppgradering av gamle Ålgårdsveien. 
Investering VAR x  Koble området opp til det kommunale 

anlegget. 
Måloppnåelse 
Målene i KP x  Fortetting av boligområder nær høyverdig 

kollektivtrase – krever mindre transport. 
Regionalplan x  Planområdet ligger inne som regional 

grønnstruktur. 
Samordnet bolig-, 
areal- og 
transportplanlegging 

x Området ligger i nærhet av planlagt 
høyverdig kollektivtrase og i sykkelavstand 
til Sandnes sentrum. I tråd med 
prinsippene i Fremtidens byer om å bygge 
tett for å redusere bilbruk og benytte 
kollektiv, gange og sykkel. 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 
Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner 
Geologi x  Ikke relevant, miljøplan 2011-2030, kart 

2.1 
Biologisk mangfold x  Alle elver er registrert som områder for 

Vågmarksfugl, kart 2.2.2, Høylandsåna 
som grenser mot området er dermed tatt 
med. Det er ikke prioritert biologisk 
mangfold eller rødlistearter i området. 
Miljøplan 2011-2030, kart 2.2 og 2.2.3. 
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Dimensjon Rådgivning AS   
 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE  
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 
Sand og grus   x   Det er ikke sand og grus innen området. 
Strandsone langs 
vassdrag 

  x   Ikke relevant. 

Strandsone langs sjø   x   Ikke relevant. 
Vilt- og 
fiskeforvaltning 

  x   Ikke relevant. 

Vannforsyning   x    
Kulturminner  x    Det er flere kulturminner innenfor området. 

Det er registrert ett bevaringsverdig bygg, 
gamle Ålgårdsveien 198.   

Kultur- og 
naturlandskap 

  x   Området ved Høyland kirke er markert 
som verdifullt naturlandskap, miljøplan 
2011-2030, kart 2.7. Området som 
foreslås til boligformål er ikke markert.  

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft 
Radon   x   Risikoområde for radon, miljøplan 2011-

2030, kart 3.1/3.2. 
Forurenset grunn   x   Det er ikke kjennskap til forurenset grunn, 

miljøplan 2011-2030. 
Miljøkvalitet i vann   x   Tilgrensende elv er markert med dårlig 

vannkvalitet, miljøplan 2011 – 2030, kart 
3.3 

Vegtrafikkforurensing  x    Økt forurensing fra økt trafikk. Området er 
i dag i nedre vurderingsterskel, miljøplan 
2011-2030, kart 3.4. 

Støy  x    Økt støy fra økt trafikk. Tilgrensende veier 
medfører noe støy, miljøplan 2011-2030, 
kart 3.5. 

Elektromagnetiske felt  x    Eksisterende høyspentledninger må 
hensynstas.  

Avfall   x    
Energi   x    
Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet 
Regionale 
friluftsområder 

  x   Området ligger som LNF i gjeldende 
kommuneplan, og som regional 
grønnstruktur i Regionalplan. Deler av 
området er i bruk som landbruk i dag. 

Friluftsliv i 
nærområdet 

 x    Deler av området som foreslås 
omdisponert til boligbebyggelse ligger inne 
som viktig grøntområde til undervisning, 
miljøplan 2011-2030, kart 5.2.   
Deler av området er en del av regional 
grønnstruktur, Melsheia, miljøplan 2011-
2030, kart 4.  
Ved utbygging av området kan 
tilgjengeligheten bedres til eksisterende 
friluftsområde.  
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Dimensjon Rådgivning AS 

OPPLEVELSE, REKREASJON OG FYSISK AKTIVITET  
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Forhold til 
nabobebyggelse 

x  Utbyggingen er en naturlig utvidelse av 
eksisterende boligbebyggelse og er 
dermed lite konfliktfylt.  

I område hvor det foreslås utvidelse av 
eksisterende gravplass er 
nabobebyggelsen bolig. Det er viktig med 
god buffer mellom formålene.  

Barnetråkk barn og 
miljøvern 

x  Akebakke sørøst for rundkjøring 
Bogafjellveien x Gamle Ålgårdsveien. Ved 
utbygging av området kan en se nærmere 
på om eksisterende akebakke kan flyttes 
til tilgrensende kolle eller videreføres.    

Sykkelbyen Sandnes x  Planområdet ligger nær sykkelruter og 
innbyr til bruk av sykkel for rekreasjon og 
transport.  

Helse 
Rettferdighet og 
likebehandling 

x 

Tilgjengelighet for alle x  Deler av området er bratt. Det er dermed 
krevende å få til universell utforming på 
hele området.  

Betydning for barn og 
eldre 

x Gode muligheter for utvikling av trygge 
bomiljø med god kvalitet. 

Fysisk aktivitet og 
aktiv livsstil 

x Nær sykkelruter og friluftsområde. 
Sentrumsnært som gjør området 
tilrettelagt for sykkel til arbeidsreiser. 

Bomiljø x  Gode muligheter for varierte boliger, ingen 
industri i nærheten, lite konflikt med 
tilliggende arealbruk, god luftkvalitet og 
gode solforhold. 



Innspill til kommuneplan _ Nye Brattebø Gård  Side 32 

Dimensjon Rådgivning AS 

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Konsekvenser 
for risiko og 
sårbarhet 

Kommentar 

NATURGRUNNLAG 
Er området utsatt for snø- eller steinskred? Ja Det er ikke fare for 

steinsprang eller 
snøskred i området som 
foreslås omdisponert til 
utbyggingsformål. Et 
mindre område på 
vodlafjellet er markert 
med fare for snøskred 
(NVE sin kartdatabase).  

Dårlige grunnforhold?  Ja Store deler av området 
består av tykk morene, 
men det er noen område 
som er markert med 
torv/myr. (NGU, 
løsmassekart).   

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.)? 

Ja 

Er området utsatt for springflo/flom Ja Høylandsånå inngår i 
planområdet. Åna og 
tilgrensende områder 
må utformes med tanke 
på flom, tilsvarende som 
tilgrensende områder. 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket 
bekk? 

Ja Høylandsånå inngår i 
planområdet. Åna og 
tilgrensende områder 
må utformes med tanke 
på flom, tilsvarende som 
tilgrensende områder.  

Vil drenering fra området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

Nei 

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med 
spesiell fare for usikker i 

Nei 

LUFTFORURENSING 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.) utgjøre en risiko for området? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 

Nei 
Nei 
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Dimensjon Rådgivning AS 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.) utgjøre en risiko for nærliggende områder? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 

Nei 
Nei 

SAMFUNNSSIKKERHET 
Vil tiltaket øke faren for uhell, skader og lignende som 
kan få store konsekvenser for naturen eller 
befolkningen (trafikk, utslipp, flom, skred, brann mv)? 

 
Nei 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en 
risiko for området 

Nei 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 

- Til skole/barnehage 
- Til nærmiljøanlegg 
- Til forretning 
- Til busstopp 

Nei 

Det interne vegnettet vil 
planlegges med 
intensjon om trafikksikre 
løsninger 

Brannberedskap 
- Omfatter området spesielt farlige anlegg? 
- Har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning? 
- Har området bare en mulig adkomstrute for 

brannbil? 

Nei 

Området vil planlegges 
med god dekning for 
brannvann og 
tilfredsstillende adkomst 

Omfatter området spesielt farlige anlegg mht: 
- Eksplosjoner 
- Luftforurensing 
- Kjemikalier 

Nei 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomheter: 

- Militære anlegg; fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

- Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

Nei 

ANDRE FORHOLD 
Legger de tiltak som planlegges i området spesielle 
begrensninger mht hvilke tiltak/virksomheter som kan 
tillates i omgivelsene? 

Nei Ikke utover at det er 
noen typer næring som 
er dårlig forenelig med 
bolig med tanke på støy 
og forurensing 

Er det høyspentanlegg eller tilsvarende hensyn som 
må ivaretas?  

Ja  Eksisterende 
høyspentlinje må 
hensynstas.  



Senterområde Figgjo og 

omkringliggende arealer  

Dagens formål 

1 Sentrumsformål  

 
2 Sentrumsformål  

 
3 Sentrumsformål  

 

Dagens formål 

1. Sentrumsformål  

2. Sentrumsformål  

      Gnr 29/bnr 13 

 

3. Sentrumsformål  

4. Bolig, næring og off.formål 

5. Næring  

 



 

 
4 Bolig, næring og offentlig formål  

 

 
5 Næring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagsstiller  Nytt forslag   

1 og 2 Sandnes eiendom  

3, 4 og 5 Rådmannen  

 

Foreslått arealbruk  

1. Offentlig tjenesteyting og        

grøntstruktur  

2. Grøntstruktur 

3. Næring   

4. Senterområde  

5. Bolig  

 

 

 

Sandnes eiendom 

foreslår endring til 

1) Offentlig formål  
2) Grøntstruktur  

Rådmannen foreslår endring til  

3) Næring 

4) Senterområde  

5) Bolig  

 



 
VURDERING AV KONSEKVENSER 

Figgjo 
Viktige miljø- og samfunnsverdier:  

Område for bolig, offentlig formål og næring endres til sentrumsformål. 
Forslaget legger til rette for nytt senterområde med konsentrert arealbruk i Figgjo sentrum og 

tett inntil senterområdet.  Det tas ikke landbruksjord i forslaget.  

 

Senterområdet er egnet for fortetting og ligger på en flate som etter hvert heller mot vest, og 

dermed har gode solforhold. Figgjo sentrum har kollektivtilbud via Figgenveien med 

avganger 4 ganger i timen. E39 passerer like ved Figgjo, og gir god biltilgjengelighet. Det 

pågår regulering av fortau langs Figgenveien som vil heve kvaliteten og legge bedre til rette 

for en gate for myke trafikanter.  

 

Landskap og naturkvaliteter styrkes langs Figgjoelva ved at senterområdet legges her og 

elvefronten tilrettelegges for allmenn tilgjengelighet.  

 

Figgjo får ny skole med ungdomsskoletrinn, noe som betyr at ungdommen slipper å reise til 

Høyland ungdomsskole. Den nye skolen har ledig kapasitet til å ta imot flere elever.  

 

Formålsendringen vurderes å bygge opp under strategi for lokalsenter og utvikling i alle deler 

av kommunen, samt bygger opp om miljøvennlig mobilitet med kollektiv, sykkel og gange.  

 

Område for næring endres til bolig 
Området ved DFU Figgjo, tidligere Figgjo Uldvarefabrikk endres fra næring til boligformål. 

Det historiske kulturmiljøet skal ivaretas, og planforslaget legger til rette for det. Landskap og 

naturkvaliteter styrkes langs Figgjoelva ved at det legges til rette for møteplass og forbindelse 

langs elven med allmenn tilgjengelighet. Formålsendringen forventes å bidra til sterkere 

gjennomførbarhet av utbygging her.  

 

Formålsendringen vurderes å bygge opp under strategi for lokalsenter og utvikling i alle deler 

av kommunen ved at det tillates tett utbygging av boliger her. Samtidig bygger 

formålsendringen opp om miljøvennlig mobilitet med kollektiv, sykkel og gange.  

 

 

Øvrige områder endres i samsvar med dagens reelle formål 
Figgjo AS endres fra senterformål til næring.  

Gjeldende senterområde sør for Figgjo AS endres til offentlig formål og grøntstruktur i 

samsvar med detaljregulering for Figgjo skole.  

Det vurderes 

Virkningen utbyggingen kan ha for miljø og samfunnsverdier:  
Det vurderes at det samla forslaget har positive konsekvenser for arealbruk og transport, samt 

bygger opp om naturverdier og kulturminner. Forslaget bygger opp målene i 

kommuneplanens samfunnsdel, og styrker lokalsenteret ut fra særpreg, kutlurmiljø og lokal 

identitet.  

 



Alternativt utbyggingsmønster:  
Alternativt utbyggingsmønster vil være feltutbygging av boliger utenfor senterområdet (på 

Rossåsen og Håland), noe som i mindre grad styrker lokalsenteret og heller legger til rette for 

økt personbiltrafikk. Spredt utbygging vil også svekke selve lokalsenteret og i mindre grad 

bidra til mer aktivitet og folkeliv langs Figgenveien.  

ROS 

Identifisert risikofylt hendelse og vurdering av hendelsen 

Flomfare i Figgjovassdraget:  
Sweco har kartlagt konsekvenser ved 200-års flom og evt dambrudd ved Storavatnet (Rapport 

128821-03 DBBB Storavatn).  Ved et dambrudd vil det medføre en dambruddsbølge som vil 

nå Figgjovassdraget, og oversvømme store deler av senterområdet mellom elva og 

Figgenveien. Konsekvensen vil da være alvorlig, men sannsynligheten vurderes som liten.  

Det er kun eldre flomberegninger for Figgjovassdraget utført for Gjesdal kommune. Tallene 

for flom og vannstand nedover Figgjovassdraget er det derfor knyttet usikkerhet knyttet til. 

Sandnes kommune bør sørge for oppdaterte beregninger av flom i dette vassdraget.   



Område:  Fi10, Møgedal 

Fi19 Dagens arealbruk. Rosa områder indikerer areal for 

råstoffutvinning.  

Fi9 

Nytt forslag. Grønne areal indikerer LNF- formål. 

Dagens formål Råstoffutvinning 

Foreslått 

arealbruk og 

størrelse 

LNF 

Dagens situasjon Området bler avsatt itl 

råstoffutvinning7 

masseuttak i forbindselse 

med planer om et større 

anlegg i Time kommune. 

Dette planarbeidet er 

skinlagt. Uttak av de 

minsre arealene som ligger 

i sandnes kommune anses 

ikke lengre som 

realistiske.  

Forslagstiller Sandnes kommune, 

samfunnsplan 



SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar* 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 

(Solforhold, bratthet) 

x Ingen endring 

Transport 

Transportarbeid X Omdisponering / tilbakeføring til LNF 

innebærer redusert transportarbeid.  

Landbruk 

Fulldyrket/beite X 

Kjerneområde landbruk X 

Offentlig tjenestetilbud 

Skolekapasitet X Ingen konsekvens i 

Barnehage X 

Investering vei X 

Investering VAR X 

Måloppnåelse 

Målene i KP X 

FDP-J X 

Framtidens byer X 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold 

og kulturminner 

X 

Geologi X 

Biologisk mangfold X 

Sand og grus X Omdisponering innebærer mindre mulighet 

for utnyttelse av av sand og grusressurs. Når 

området ikke omfattes av et større område i 

Tome kommune, vurderes det som 

urealistisk å utnytte denne ressursen.  

Strandsone langs vassdrag X 

Strandsone langs Sjø X 

Vilt- og fiskeforvaltning X 

Vannforsyning X 

Kulturminner X 

Kultur- og naturlandskap X 

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft 

Radon X 

Forurenset grunn X 

Miljøkvalitet i vann X 

Vegtrafikkforurensning X 

Støy X 

Elektromagnetiske felt X 

Avfall X 

Energi X 

Konsekvenser av klimaendringer X 

Havstigning 



VURDERING AV KONSEKVENSER: 
Tilbakeføring til landbruk/ LNF- formål innebærer stor overvekt av positive konsekvenser. 

Utnyttelse av sand og grusressursen vurderes i dag som urealistisk.  

ROS vurderinger 
Det er ikke registrert noe hendelser som medfører økt risko eller sårbarhet som følge av 

omdisponering fra råstoffutvinning til LNF.  

Flom X 

Skred X 

Ekstremvær- vind, nedbør, 

stormflo o.a. 

X 

Andre forhold X 

Opplevelse, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

Sandnesmarkå, regionale 

friluftsområder 

X 

Friluftsliv i nærområdet X 

Forhold til nabobebyggelse X 

Barnetråkk barn og miljøvern X 

Sykkelbyen Sandnes X 

Helse 

Rettferdighet og likebehandling X 

Tilgjengelighet for alle X 

Betydning for barn og eldre x 

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil X 

Bomiljø X 



Område: Ga20 Kvernelandsveien 

Ga20 Kvernelandsveien 
Dagens formål LNF 

Foreslått 

arealbruk og 

størrelse 

Boligformål 

Dagens 

situasjon 

Gnr. 48 bnr. 2. 

Forslagstiller Alf Sørdal 



SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar* 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 

(Solforhold, bratthet) 

x 

Kollektivtilgjengelighet x Dersom gang- og sykkelforbindelsene 

styrkes vil forholde bli ytterligere styrka 

Sykkeltilgjengelighet x Forholdene for syklende sentralt på Ganddal 

er svake.  

Adkomstveger x Vegforholdene på Ganddal er preget av mye 

tungtrafikk. 

Kapasitet hovedvegnett Fv44 ble utbygd fra Stangeland frem til 

Ganddal godsterminal. Ny tverrforbindelse 

mellom Fv44 til Foss-Eikeland og Bråstein 

vil gi bedre kapasitet og flytte bort 

tungtrafikk. Delvis under utbygging og 

planlegging. 

Trafikksikkerhet x Forholdene for myke trafikanter sentralt på 

Ganddal er svært svake. Skolevei blir 

utrygg. 

Økt miljøvennlig 

reisemiddelfordeling 

x Nær togstajon. Stort potensial, men svake 

gang- og sykkelforbindelser som kan utløse 

potensialet i flere miljøvennlige reiser. 

Fulldyrket/beite x Arealet som omdisponeres fra LNF er ikke 

fulldyrket men bebygget med enebolig 

Kjerneområde landbruk x Forslaget berører ikke kjerneområde 

landbruk. 

Offentlig tjenestetilbud 

Skolekapasitet x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Barnehage x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Investering vei x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Investering VAR x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Målene i KP x Positivt 

RP-J x Positivt 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold 

og kulturminner 

Geologi Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Biologisk mangfold Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Sand og grus Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Strandsone langs vassdrag Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Strandsone langs Sjø Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Vilt- og fiskeforvaltning Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Vannforsyning Ukjent, må avklares i reguleringsplan 



*I kommentarfeltet begrunnes vurderingene. At tema ikke er relevant må også begrunnes.  

Kulturminner   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Kultur- og naturlandskap   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft       

Radon   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Forurenset grunn   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Miljøkvalitet i vann   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Vegtrafikkforurensning   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Støy  x    Relativ nær industribebyggelse på andre 

siden av Kvernelandsvegen.  

Uvisst hvilke reguleringer på dette som 

ligger i plan 2010127 Vagle næringsområde 

Elektromagnetiske felt   x   Ukjent, bør avklares i reguleringsplan 

Avfall   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Energi   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Konsekvenser av klimaendringer       

Havstigning   x

x 
  Ukjent 

Flom   x   Ukjent 

Skred   x   Ukjent 

Ekstremvær- vind, nedbør, 

stormflo o.a. 

  x   Ukjent 

Andre forhold   x   Ukjent 

Opplevelse, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

      

Sandnesmarkå, regionale 

friluftsområder 

 x    Noe svak forbindelse til regionale 

friluftsområder 

Friluftsliv i nærområdet     x Gode og attraktive turområder i nærområdet 

Forhold til nabobebyggelse  x    Industribebyggelse over veien og eldre 

eneboligbebyggelse kan være utfordrende å 

oppnå god bokvalitet samtidig tetthet i tråd 

med KP/RP-J. 

Barnetråkk barn og miljøvern   x   Ikke oppdaterte barnetråkk i området. 

Sykkelbyen Sandnes x     Svake sykkelforbindelser og ikke planlagte 

planer eller investeringer i dette i 

nærområdet. 

Helse 

Rettferdighet og likebehandling   x   Ukjent 

Tilgjengelighet for alle   x   Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Betydning for barn og eldre    x  Ganske utrygge skoleveier i området. Men for 

øvrig nær de gode turområdene på Ganddal og 

dagligvarehandel samt togstasjon for 

hverdagsreiser uten privatbil.  

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil    x  Nær gode og attraktive turområder men svake 

gang- og sykkelforbindelser internt i 

bydelen/lokalsenteret. 

Bomiljø  x    Betinger varierte boligtyper (er tomta stor nok 

for varierte boligtyper?), gode gangforbindelser 

og tilfredsstillende støynivå 



Rådmannens samlede vurdering 

Forslaget fra Alf Sørdal innebærer en omdisponering av LNF til boligformål. Men området er 

et etablert boligfelt der Sørdals eiendom er satt som LNF. Området er i en grensesone mellom 

etablert boligområde ved Stokkelandsvannet og landbruksområde.  

Det er viktig at det tilrettelegges for flere boliger i attraktiv og nær avstand til togstasjoner på 

Jærbanen. På Ganddal er flere av gang- og sykkelforbindelsene nært til eksisterende 

biltrafikk, en bedring på dette vil ta tid. Fra området Ga20 er gang- og sykkelforbindelser mot 

nordvest og togstasjonen tilstede – men svake.  

Dette kan endre seg ved åpning av tverrforbindelsen på Fv 505, men tidspunktet for dette er 

ikke satt. Dagens tungtrafikk på Kvernelandsveien bli rutet inn fra sør og kan komme i 

konflikt med nye boliger på Ga20 før hele tverrforbindelsen mellom Ganddal og Bråstein er 

opparbeidet. 

Rådmannen mener etter en helhetlig vurdering at det er naturlig at formål bolig utvides til og 

med gnr 42 bnr 2 og det da kan fortettes og gi flere boliger på Ganddal i nærheten av 

togstasjonen. 



Område: Ga23 Kvernelandsveien 

Ga23 Kvernelandsveien 
Dagens formål LNF 

Foreslått 

arealbruk og 

størrelse 

Boligformål 

Dagens situasjon Kvernelandsveien 40, 42 og 44. 

Gnr 48 bnr 54, bnr 111 og 13. Jeg 

ble gjort oppmerksom på at 

tomteområdet vi er en del av langs 

Kvernelandsveien 38 - 44 på et 

tidspunkt har blitt endret fra 

boligbygging til Grønnstruktur, 

friområde. Vedlegger utsnitt av 

kommuneplan som viser ferdig 

opparbeidet boligområde markert 

med grønt. (Tidligere 

kommuneplan viser samme 

område med gult) Vedlegger også 

utsnitt av gjeldende 

reguleringsplan 77140, som viser 

gult for boligformål. Her mener vi 

at noen har foretatt en vurdering 

som ikke stemmer med hva som er 

opparbeidet for dette område idag, 

og ber om at dette blir omgjort til 

boligformål i den pågående 

revisjon av kommuneplan. Ønsker 

også at vi blir orientert om det 

videre arbeidet 

Forslagstiller Jostein Hølland m.fl. 



SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar* 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 

(Solforhold, bratthet) 

x 

Kollektivtilgjengelighet x Dersom gang- og sykkelforbindelsene 

styrkes vil forholde bli ytterligere styrka 

Sykkeltilgjengelighet x Forholdene for syklende sentralt på Ganddal 

er svake.  

Adkomstveger x Vegforholdene på Ganddal er preget av mye 

tungtrafikk. 

Kapasitet hovedvegnett Fv44 ble utbygd fra Stangeland frem til 

Ganddal godsterminal. Ny tverrforbindelse 

mellom Fv44 til Foss-Eikeland og Bråstein 

vil gi bedre kapasitet og flytte bort 

tungtrafikk. Delvis under utbygging og 

planlegging. 

Trafikksikkerhet x Forholdene for myke trafikanter sentralt på 

Ganddal er svært svake. Skolevei blir 

utrygg. 

Økt miljøvennlig 

reisemiddelfordeling 

x Nær togstajon. Stort potensial, men svake 

gang- og sykkelforbindelser som kan utløse 

potensialet i flere miljøvennlige reiser. 

Fulldyrket/beite x Arealet som omdisponeres fra LNF er ikke 

fulldyrket men bebygget med enebolig 

Kjerneområde landbruk x Forslaget berører ikke kjerneområde 

landbruk. 

Offentlig tjenestetilbud 

Skolekapasitet x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Barnehage x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Investering vei x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Investering VAR x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Målene i KP x Positivt 

RP-J x Positivt 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold 

og kulturminner 

Geologi Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Biologisk mangfold Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Sand og grus Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Strandsone langs vassdrag Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Strandsone langs Sjø Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Vilt- og fiskeforvaltning Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Vannforsyning Ukjent, må avklares i reguleringsplan 



*I kommentarfeltet begrunnes vurderingene. At tema ikke er relevant må også begrunnes.

Kulturminner x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Kultur- og naturlandskap x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft 

Radon x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Forurenset grunn x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Miljøkvalitet i vann x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Vegtrafikkforurensning x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Støy x Relativ nær industribebyggelse på andre 

siden av Kvernelandsvegen.  

Uvisst hvilke reguleringer på dette som 

ligger i plan 2010127 Vagle næringsområde 

Elektromagnetiske felt x Ukjent, bør avklares i reguleringsplan 

Avfall x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Energi x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Konsekvenser av klimaendringer 

Havstigning x

x 

Ukjent 

Flom x Ukjent 

Skred x Ukjent 

Ekstremvær- vind, nedbør, 

stormflo o.a. 

x Ukjent 

Andre forhold x Ukjent 

Opplevelse, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

Sandnesmarkå, regionale 

friluftsområder 

x Noe svak forbindelse til regionale 

friluftsområder 

Friluftsliv i nærområdet x Gode og attraktive turområder i nærområdet 

Forhold til nabobebyggelse x Industribebyggelse over veien og eldre 

eneboligbebyggelse kan være utfordrende å 

oppnå god bokvalitet samtidig tetthet i tråd 

med KP/RP-J. 

Barnetråkk barn og miljøvern x Ikke oppdaterte barnetråkk i området. 

Sykkelbyen Sandnes x Svake sykkelforbindelser og ikke planlagte 

planer eller investeringer i dette i 

nærområdet. 

Helse 

Rettferdighet og likebehandling x Ukjent 

Tilgjengelighet for alle x Ukjent, må avklares i reguleringsplan 

Betydning for barn og eldre x Ganske utrygge skoleveier i området. Men for 

øvrig nær de gode turområdene på Ganddal og 

dagligvarehandel samt togstasjon for 

hverdagsreiser uten privatbil.  

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil x Nær gode og attraktive turområder men svake 

gang- og sykkelforbindelser internt i 

bydelen/lokalsenteret. 

Bomiljø x Betinger varierte boligtyper (er tomta stor nok 

for varierte boligtyper?), gode gangforbindelser 

og tilfredsstillende støynivå 



Rådmannens samlede vurdering 

Forslaget fra Jostein Hølland m.fl. innebærer en omdisponering av LNF til boligformål. 

Forslagsstiller viser til reguleringsplan og tidligere kommuneplan der eiendommen ikke var 

satt som LNF. 

Området er (som ved Ga20) et etablert boligfelt der Høllands (m.fl.) eiendom er satt som 

LNF. Vis-a-vis ligger næringsområdet på Kvål/Vagle.  

Det er viktig at det tilrettelegges for flere boliger i attraktiv og nær avstand til togstasjoner på 

Jærbanen. På Ganddal er flere av gang- og sykkelforbindelsene nært til eksisterende 

biltrafikk, en bedring på dette vil ta tid. Fra området Ga23 er gang- og sykkelforbindelser mot 

nordvest og togstasjonen tilstede – men svake.  

Dette kan endre seg ved åpning av tverrforbindelsen på Fv 505, men tidspunktet for dette er 

ikke satt. Dagens tungtrafikk på Kvernelandsveien bli rutet inn fra sør og kan komme i 

konflikt med nye boliger på Ga23 før hele tverrforbindelsen mellom Ganddal og Bråstein er 

opparbeidet. 

Rådmannen mener etter en helhetlig vurdering at det er naturlig at formål bolig utvides til og 

med gnr x og det da kan fortettes og gi flere boliger på Ganddal i nærheten av togstasjonen. 



Konsekvensvurdering Ga24/Ga30 

Lunde 

Dagens formål 1. Idrettsanlegg
2. Grønnstruktur
3. Tjenesteyting

Foreslått formål 
og størrelse 

Dagens 
situasjon 

1. Tjenesteyting, ca. 4
dekar

2. Tjenesteyting, ca. 2
daa

3. Grønnstruktur, ca.
3 daa

Området ligger 
tilgrensende 
boligområde og er i 
bruk til skoler, idrett og 
bolig- og 
aktivitetssenter. 



SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Arealbruk 
Egnethet for utbygging 
(solforhold, bratthet) 

x Området er godt egnet for utbygging. Det er 
forslag til utvidelse av eksisterende bolig- og 
aktivitetssenter. 

Transport 
Kollektivtilgjengelighet x Ligger ca. 250 meter fra nærmeste 

holdeplass. Området er betjent av rutene 25 
og X40. 

Sykkeltilgjengelighet x Området ligger i tilgrensende 
hovedsykkelruten Hoveruta og bydelsrute og 
har dermed god mulighet for bruk av sykkel 
(Sykkelkart over Nord-Jæren, Statens 
vegvesen). 

Adkomstveger x Adkomst er fra Haugen via Hoveveien. 

Kapasitet hovedvegnett x Det er god kapasitet på veien i dag. 

Trafikksikkerhet x Det er tilfredsstillende trafikksikkerhet innenfor 
området i dag. Med foreslått relokalisering av 
bilparkeringsplass blir denne forbedret. 

Økt miljøvennlig 
reisefordeling 

x Bussholdeplass er nært, med god 
kollektivdekning. Nærhet til sykkelrute gjør det 
mulig å benytte sykkel for transport. 

Offentlig tjenestetilbud 
Skolekapasitet x Ikke relevant 

Barnehage x Ikke relevant. 

Investering vei x Ikke relevant. 

Investering VAR x Ikke relevant. 

Måloppnåelse 
Målene i KP x Det legges til rette for utvidelse av eksiterende 

bolig- og aktivitetssenter. 

Regionalplan x Planområdet ligger som allerede utbygd. 

Samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging 

x Forslaget legger til rette for utvidelse av bolig- 
og aktivitetssenter. Området ligger godt til 
rette for bruk av kollektiv, gåing og sykkel. 

Landbruk 
Fulldyrket/beite x Ikke relevant. 

Kjerneområdet landbruk x Ikke relevant. 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner 
Geologi x Området er registrert med tykk morene og 

over marin grense (temakart.no). 

Biologisk mangfold x Det er ikke registrert spesielt biologisk 
mangfold innenfor området (temakart.no). 

Sand og grus x Ikke kjennskap til forekomster av sand og grus 
innen området. 

Strandsone langs 
vassdrag 

x Ikke relevant. 



KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 
Radon x Mulig risikoområde for radon, miljøplan 2011- 

2030, kart 3.1/3.2. 

Forurenset grunn x Det er ikke kjennskap til forurenset grunn 
(Temakart). 

Miljøkvalitet i vann x Ikke relevant 

Vegtrafikkforurensing x Området er i dag registrert med lav 
luftforurensing (Miljøplan 2011-2030, kart 3.4). 
Forslag til utvidelse av bolig- og 
aktivitetssenter kan gi noe økt trafikk. 

Støy x Området er ikke registrert med 
støyproblematikk (Miljøplan 2011-2030, kart 
3.5). Økt utbygging vil kunne gi noe mer støy 
ved bilbruk. 

Elektromagnetiske felt x 

Avfall x 

Energi x Ikke relevant 

Annet x 

OPPLEVELSE, REKREASJON OG FYSISK AKTIVITET 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Regionale friluftsområder x Området er ikke del av regionalt 
friluftsområde. 

Markaområde x Utenfor markaområdet. 

Friluftsliv i nærområdet x Stokkelandsvatnet ligger i nærhet til området. 

Barnetråkk barn og 
miljøvern 

x Området ligger som en del av skoler og idrett. 
Det er således mange barn som benytter 
området. Det vurderes ikke at tiltaket vil gi 
negative virkninger på barns bruk av området. 

Sykkelbyen Sandnes x Nærhet til sykkelrute gjør området tilrettelagt 
for bruk av sykkel til arbeidsreiser. 

Forhold til 
nabobebyggelse 

x Forslag til omdisponering vurderes ikke å ha 
særlig innvirkning på eksisterende 
nabobebyggelse. 

Helse 

Strandsone langs sjø x Ikke relevant. 

Vilt- og fiskeforvaltning x Ikke relevant 

Vannforsyning x 

Kulturminner x Det er ikke registrert kulturminner innenfor 
området. 

Kultur- og naturlandskap x Planområdet er ikke registrert som kultur- eller 
naturlandskap. 



Rettferdighet og x 
likebehandling 

Tilgjengelighet for alle x Området vil tilrettelegges med prinsippene for 
universell utforming. 

Betydning for barn og 
eldre 

Fysisk aktivitet og aktiv 
livsstil 

x Foreslått tiltak vil kunne gi mulighet for at flere 
eldre får tilbud om å klare seg selv lengre, 
samtidig som de blir del av et fellesskap. 

x Nærhet til sykkelrute og sikre traséer for myke 
trafikanter gjør området tilrettelagt for bruk av 
sykkel. Nærhet til grønstruktur inviterer til 
bruk. 

Bomiljø x Utvidelse av området vurderes ikke å gi 
virkning på eksisterende boligområde. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

NATURGRUNNLAG 

Konsekvenser 
for risiko og 
sårbarhet 

Kommentar 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? Nei Det er ikke registrert at 
området er utsatt for snø- 
eller steinskredfare. 

Dårlige grunnforhold? Nei Hele området er registrert 
med morene. 

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei 

Er området utsatt for springflo/flom Nei 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Nei 

Vil drenering fra området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med spesiell 
fare for usikker is 

LUFTFORURENSING 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en 
risiko for området? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 

Nei 

Nei 

Nei 
Nei 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en 
risiko for nærliggende områder? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 

SAMFUNNSSIKKERHET 
Vil tiltaket øke faren for uhell, skader og lignende som kan 

få store konsekvenser for naturen eller befolkningen 
(trafikk, utslipp, flom, skred, brann mv)? 



 
 
 

Nei Nei 
 
 
 
 
 

Nei 



Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området Nei 
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett 
for gående, syklende og kjørende innenfor området? 

- Til skole/barnehage 
- Til nærmiljøanlegg 
- Til forretning 
- Til busstopp 

Brannberedskap 
- Omfatter området spesielt farlige anlegg? 
- Har området utilstrekkelig brannvannforsyning? 
- Har området bare en mulig adkomstrute for 

brannbil? 

Omfatter området spesielt farlige anlegg mht: 
- Eksplosjoner 
- Luftforurensing 
- Kjemikalier 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter: 
- Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer 

etc. 
- Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering 

ANDRE FORHOLD 
Legger de tiltak som planlegges i området spesielle 
begrensninger mht hvilke tiltak/virksomheter som kan 
tillates i omgivelsene? 

Er det høyspentanlegg eller tilsvarende hensyn som må 
ivaretas? 

Nei 
 
 
 
 
 

Nei 
 
 
 
 
 

Nei 
 
 
 
 

Nei 
 

 
 

Nei 
 

 
 

Nei 
 
 
 

Rådmannens samlede vurdering 
 
Vurdering 
Forslaget innebærer omdisponering av arealer fra idrett til tjenesteyting og et «makebytte» mellom grønnstruktur og 
tjenesteyting for å flytte bilparkeringsplass. Tomten innehar skoler, bolig- og fritidsaktivitet og idrettsbane i form av grusbane i 
dag. Området er avsatt til tjenesteyting, idrett og grøntstruktur i kommuneplanen. 
 
Følgende vurderes å tale imot en fremtidig omdisponering: 

• Omdisponeringen gir et noe mindre areal til idrettsformål.  
• Området som foreslås omdisponert er ikke i aktiv bruk i dag,    

men ligger som en gressplen som kan nyttes til frilek. Foreslått parkering kan være negativt for tilstøtende 
boligområder. I dag er omsøkte område buffer mot offentlige formål og dagens bruk av området. Avbøtende tiltak kan 
være krav om beplantning i gjenstående grøntområde og mot boliger i sør. 

 
Følgende vurderes å tale for en fremtidig omdisponering: 

 
• Det gir et større sammenhengende grøntdrag. 
• Biltrafikk blir ikke ført langs skolegård, men biler parkeres før skolen. 
• Eksisterende bolig- og aktivitetssenter kan utvides. 
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INNSPILL TIL NY KOMMUNEPLAN  -  STOKKELAND

Innledning

Det vises til kommunens invitasjon om arealinnspill, med frist 01.11.17

Stokkeland Utvikling AS ønsker å fremme et arealinnspill på Stokkeland. Vårt innspill er de

områder som  i  arbeidet med IKDP for bybåndet sør, ble benevnt 881 og 882. Områdene er

totalt ca. 350 daa stort.

Det vises i den forbindelse til utarbeidet KU og ROS for områdene, som lå vedlagt

planbehandlingen av IKDP. Vi har ikke bearbeidet disse dokumentene, da vi mener de fortsatt

dokumenterer konsekvensene på en god og balansert måte, samtidig som den konkluderer

med at en utbygging kan skje forutsatt avklaring av noen gitte utfordringer.

Vi vil i det følgende redegjøre for våre argumenter for en utbygging i området, samt vurdere

utfordringer og vår anbefaling av videre prosess.

Om gjeldende byutviklingsstrategi

Det går fram av gjeldende kommuneplan for

Sandnes hva som er gjeldende

byutviklingstrategi:

ltillegg til transformasjon og ny vekst

innenfor høyverdig kollektivakse, er det

prioritert å vektlegge transformasjon og ny

vekst innenfor hovedkollektivaksene. Her

nevnes Sandnes sør/sø røst spesielt.

Området på Stokkeland ligger innenfor

hovedrute kollektiv fra sentrum til Bybåndet

sør.

Figur  1  Temakart for kollektivakser med inf/uensområder (kommuneplan sandnes  2015-2030
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Om  Sandnes  sør/  sørøst  - Stokkelandsområdet

Stokkeland Utvikling AS er et selskap eid av Øster Hus Gruppen AS og Block Watne AS.

Målsettingen til selskapet er å utvikle Stokkeland til et boligområde, og selskapet har inngått

avtaler med flere grunneiere i det aktuelle området.

Området på Stokkeland var vurdert som et utbyggingsområde i IKDP for bybåndet sør, men ble

i vedtatt plan disponert til LNF pga. av innsigelse knyttet til uavklart Risiko og sårbarhet i forhold

til kraftstasjonen i området. lretningslinjene til vedtatt plan ble derfor følgende formulering for

framtidig disponering til boligområde tatt inn;

«Før endelig avgrensning av området kan foretas, må det gjennomføres ROS og

støyvurderinger som avklarer forholdet til Stokke/and kraftstasjon.  »

Stokkeland Utvikling AS har i tiden etter vedtatt IKDP for bybåndet sør, forsøkt å få identifisert

og avklart Risiko og sårbarhet i området. Støysituasjonen er en del av dette bildet. En har først

og fremst søkt en avklaring med anleggseier Lyse, men dessverre uten at Lyse har kunnet

konkretisere risikoen ved en boligetablering i området.

Stokkeland Utvikling AS har også innhentet risikofaglig konsulenthjelp, representert av BDO AS,

som har vurdert ROS i området. Resultatet av dette arbeidet konkluderer med at kjent

informasjon om anlegget, ikke utelukker det som et framtidig boligområde. En utbygging i

kombinasjon med nødvendige avbøtende tiltak, vil trolig kunne håndtere

interessemotsetningene og området kan dermed utvikles. Det vises for øvrig til eget notat, som

vedlegg til saken.

Om behovet for nye boligområder

Siden forrige revisjon av kommuneplanen har det oppstått en situasjon som setter utvikling i

Sandnes øst på vent i uoverskuelig tid. Nord-Jæren utvikling AS er avviklet og alle

grunneieravtaler i området er sagt opp. Dette området har vært en svært viktig arealreserve i

Sandnes kommune, og det er nå store usikkerheter knyttet til om og når området kan utvikles

videre.

Dette bør utløse arealplanmessige behov for nye områder som kan utvikles i en kortere

tidshorisont enn det som nå kan se ut til å bli fremdriften for Sandnes øst. Innenfor kommunens

vedtatte byutviklingsstrategi, er det etter vår vurdering vårt område på Stokkeland som best kan

gi forutsigbar tilgang på nye større utbyggingsarealer, utover de transformasjonsområder som

ligger i de definerte utviklingsaksene.

Oppsummering

Området ligger i tilknytning til vedtatt byutviklingstrategi, og er bla. i lys av utfordringer  i

Sandnes øst, svært aktuelt som et framtidig boligområde.
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Det vises til vedlagt konsekvensutredning og Ros analyse som ble utarbeidet under

planarbeidet med lKDP. Det vises også til vedlagt notat om ROS, utarbeidet av BDO AS.

Denne dokumentasjonen viser at området har gode kvaliteter som boligområde, og at

utfordringene knyttet til bla. ROS trolig kan håndteres, gjennom samarbeid og dialog med

anleggseier og ansvarlig myndighet.

Å vurdere ROS i området, kan kun avklares gjennom dialog med anleggseier, og vi vurderer at

denne dialogen må tvinges fram ved at området tas inn i utkast til kommuneplanen, der

ansvarlig myndighet må reagere og diskutere konkrete tiltak for å håndtere krav til risiko og

sårbarhet.

Vennlig hilsen
Stokkeland Utvikling AS

" éi. (W .ai/[

 

Stig Har d Nese "  Arild Sie
Daglig le er Styreleder

Vedlegg:

0 Notat BDO, datert 23.10.17

. KU og Ros for Stokkeland (Sandnes kommune)
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Notat

Innspill til arbeid med kommunedelplan

for Stokkeland

Oslo, 23.10.2017

Kontaktperson: dag.liljedahl(a)bdo.no

Notatet er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som

med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for

oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig

IBDO
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BDO Notat — Innspill til arbeid med kommunedelplan for Stokkeland BDO AS

1. Introduksjon og bakgrunn

Øster Hus og Block Watne har etablert selskapet Stokkeland Utvikling AS (heretter kalt SU) som

besitter utbyggingsrettigheter på Stokkeland. Rettighetene er i hovedsak konsentrert innenfor det

areal som kommunene Sandnes, Klepp og Time foreslo som boligområde i arbeidet med

interkommunal kommunedelplan for bybåndet sør. Før bybåndet sør sin sluttbehandling ble det

derimot tatt ut av planen som følge av mulig terrorfare mot eksisterende transformatorstasjon. SU

ønsker at området på Stokkeland skal omhandles i den nye kommuneplanen, og dette notatet er

vedlegg til innspill til planen.

SU har benyttet fagkompetanse i rådgivningsfirmaet BDO AS til undersøkelser og vurderinger

vedrørende eventuelle sikkerhetsmessige forhold som vil kunne få innvirkning på planprosessen og

utnyttelse av området.

BDO har et stort fagmiljø innen sikkerhet og beredskap som består av konsulenter med betydelig

kompetanse og erfaring på virksomhets-, sektorielt-, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Avdelingen Sikkerhet og beredskap har i dag 18 konsulenter med variert bakgrunn fra blant annet

Forsvaret, Politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST),

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og private virksomheter.

BDO har en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap, som spenner fra sikkerhetsstyring og

forebygging til krise- og hendelseshåndtering. Den helhetlige tilnærmingen til sikkerhets- og

beredskapsarbeid gjenspeiles i den brede fagkompetansen og den balanserte blandingen av taktisk,

operativ og strategisk erfaring våre konsulenter besitter.

2. Våre vurderinger

Status og kritisk infrastruktur i området

SU og andre interessenter har inngått kontrakter med respektive grunneiere av områdene på

Stokkeland med henblikk på å utvikle området til boliger, næring og/eller samfunnsnyttige

institusjoner. Utfordringen med bebyggelse i nærheten av trafostasjoner og andre deler av kritisk

infrastruktur er velkjent i nasjonal sammenheng, og det finnes en rekke eksempler på både god og

dårlig håndtering av dette. Spesielt i attraktive områder med flere kryssende interesser har det

vært store utfordringeri å finne gode løsninger som tar hensyn til flest mulig av interessentene.

En gjennomgang av noen lignende tilgjengelige saker tyder på at en god planprosess hvor alle

interessenter har fått anledning til å medvirke har ført til de beste løsningene. En god planprosess

vil bidra til konstruktive løsninger og mindre sannsynlighet for unødvendige forsinkelser.

Etter BDO sin vurdering er flere sentrale problemstillinger allerede avklart i tidligere reguleringssak.

Dette er:

-  Anleggene på Stokkeland er ikke skjermingsverdige objekter i henhold til Sikkerhetsloven og

objektforskriften.

- Rådgivere som kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse kan bistå interessentene i

planprosessen. Verken fylkesmannen eller plansjefen i Sandnes kommune stiller krav til

hvem som skal utføre ROS-analyse utover at de er fagkyndige innen sitt felt. Den aktuelle

konsulenten som velges må imidlertid selv sørge for at de de har de aktuelle autorisasjoner
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som kreves i denne saken, og må sørge for at dette avklares med de aktuelle myndigheter

som er involvert  i  saken‘.

Samfunnsviktige objekter skal beskyttes etter politilovens § 2. Politimesteren i Rogaland er

positiv til å bidra til å beskrive tiltak som anses nødvendige fra deres ståsted jfr. uttalelse

ifm. med utbygging av Tronsholen.

HV 08 er positiv til å bidra til å beskrive eventuelle tiltak som de anser er nødvendige, jfr.

uttalelse ifm. med utbygging av Tronsholen.

SU aksepterer at de grunnet anleggenes samfunnsviktige funksjon må gjennomføre tiltak for

å sikre denne viktige samfunnsfunksjonen.

Det er dog helt avgjørende for SU at LYSE og evt. Statnett beskriver det de anser som nødvendige

tiltak for sikring av respektive anlegg på Stokkeland.

Vesentlige infrastrukturprosjekter og aktiviteter i området som vil kunne påvirke den videre

utviklingen av området

På Stokkeland eier LYSE en trafostasjon som i dag er en del av det nasjonale distribusjonsnettet.

Dette gjør det til et viktig objekt (men ikke skjermingsverdig iht. objektforskriften). Statnett bygger

ny overføringslinje fra Lysefjorden med trafo på Fagrafjell som skal ta over for trafoen på

Stokkeland og være del av det nasjonale nettet. Trafoen på Stokkeland vil da få redusert verdi og

foreløpige signaler fra Statnett er at denne trafoen vil bli en del av et redundant regionalnett som

skal opereres av LYSE.

Statnett har i tillegg til etablering av den nye overføringslinjen fra Lysefjorden store pågående

arbeider i dette området som vil kunne medføre anbefalinger og mulige krav til utnyttelse av

området rundt eksisterende anlegg. Dette har fremkommet i samtaler med beredskapskoordinator i

Statnett SF Kjetil Sørli og prosjektleder for Statnetts prosjekt «Nettforsterkning Rogaland» Steinar

Bygdås. Endelig beslutning om eierforhold og mulige krav til sikringstiltak vil bli utformet på senere

tidspunkt, men Bygdås har uttalt på generelt grunnlag at tidligere erfaring tilsier at nye boliger ikke

bør etableres for nært slike anlegg grunnet eventuell støy og mulig stråling. Hvor nært er ikke

beskrevet, heller ikke hvilke eventuelle kompenserende tiltak som kan og bør iverksettes for

utbygging i slike områder.

SU har forståelse for at aktørene som eier denne infrastrukturen vil stille krav om tilpasning for å

ivareta sikkerheten knyttet til disse anleggene. For at SU skal kunne imøtekomme krav fra disse

aktørene er SU avhengig av tilgang til informasjon fra disse partene.

3. Veien videre

Det bør igangsettes arbeid med en utredning for området Stokkeland som innspill til planlegging

etter plan- og bygningsloven som har fokus på interessenter og behov. Dette vil etter BDOs

vurdering bidra til utvikling av områdene på en samfunnsmessig god måte som;

- medvirker til at Sandnes kommune oppfyller sin plikt til å utvikle og forvalte arealer i

kommunen til samfunnets beste,

- gir SU og øvrige interessenter mulighet til å videreutvikle selskapene og bidra til vekst i

regionen,

- gir en effektiv utvikling av området (sette døra på gløtt for kompromisser og løsninger og

hvor reelle motforestillinger fremkommer og dokumenteres),

1Fremkommer i e-post fra samfunnsplanlegger Ragnhild Njå i Sandnes kommune 25. februar 2015.

Side 4 av 5



BDO Notat — Innspill til arbeid med kommunedelplan for Stokkeland BDO AS

vil  ivareta  samfunnets krav til sikring av samfunnsviktige funksjoner,

ivaretar LYSE og Statnett sine krav til sikring av sine anlegg i henhold til lovkrav innen

kraftforsyningen,

unngår at saken beslaglegger tid og ressurser på feil grunnlag hos Lyse, planmyndigheter,

grunneiere, utbyggere etc.

ldenne sammenhengen er det avgjørende at LYSE og andre aktører gjør relevant informasjon

tilgjengelig for alle involverte parter, slik at kravene til sikring av kritisk infrastruktur blir ivaretatt

på en måte som er tilstrekkelig sikkerhetsmessig, samtidig som utbyggerne kan foreslå tiltak som

både ivaretar sikkerheten og sikrer en effektiv og lønnsom utbygging av de aktuelle områdene.

4. Avsluttende kommentar

SU vil sterkt oppfordre Sandnes kommune til å sikre at prosessen blir så effektiv som mulig og være

en pådriver for at LYSE og andre aktører gjør informasjon tilgjengelig på en effektiv og sikker måte.

SU er innforstått med at deler av informasjonen i seg selv er underlagt begrensninger og vil ivareta

konfidensialitet og eventuelle krav om sikkerhetsklarering i prosessen.

Sandnes kommune som planmyndighet i saken og stor eier i LYSE bør legge til rette for en effektiv

prosess for alle parter som ivaretar alle behov på en best mulig måte.

SU har tillit til at Sandnes kommune er sitt ansvar (og sine roller) bevisst i denne saken.

Side 5 av 5



17

Stokkeland KU og ROS (fra arbeidet med bybåndet sør 2012) 

Områder i prinsipplan 

som inngår 

SB1 (173daa) og SB2 (154 daa) 

Beskrivelse av 

delområde og 

planforslag 

Område sør for Ganddal og Stokkelandsvatnet. 

Det er avgrenset av Ålgårdbanen og fv 505 

Kvernelandsvegen. Området heller slakt mot øst 

og ned mot Stokkelandsvatnet. Mot øst 

avgrenses landskapsrommet tydelig mot 

Bogafjell som ligger vesentlig høyere. Det er noe 

spredt bebyggelse i området, men hovedbruken 

er jordbruk. Adkomst mot vest fra fv 505. 

Kollektivbetjening er rute 22 på fv 505 som har 1 

avgang i timen (2 i rushtiden). Ålgårdbanen ligger 

mot øst, men er ikke i bruk. Mot øst ligger en 

større transformatorstasjon og en 300 kV 

kraftlinje går gjennom midtre del i 

skjæringspunktet mellom SB1 og SB2. Langs fv 

505 går en mindre kraftlinje 22 kV. 

Gjeldende planer  Området er vist som LNF i gjeldende 

kommuneplan. Et mindre område er vist som 

bolig sør‐øst i området opp mot Ålgårdbanen, 

samt et turdrag langs adkomstvegen til dette 

boligfeltet. Området er i sin helhet vist som 

framtidig utbyggingsområde i FDP‐J som del av 

utviklingsretningen bybåndet sør. Området er 

uregulert. 
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Vurdering av konsekvenser 

Tema  Vurdering  ‐2  ‐1  0  +1  +2 

Måloppnåelse  Generelt god måloppnåelse til prosjektmålene. Området er 

spesielt godt lokalisert i forhold til mål om redusert 

transportarbeid (lokalisering i regionen og delvis tilgang på 

jernbanetilbud). Kollektivtilgjengeligheten gir også gode 

muligheter for effektiv arealutnyttelse. Områdets 

beliggenhet ift regional grønnstruktur gir et godt 

utgangspunkt for godt bomiljø. Utbygging i området gir 

målkonflikt ift vern av matjord. 

X 

Fysisk egnethet for 

utbygging 

Slakt nordøstvendt terreng gir god byggegrunn og middels 

solforhold. 300 kV krafttrase gjennom området legger 

tunge føringer på arealdisponeringene i arealet. 

X 

Offentlig tjenestetilbud  Utbygging av området krever god avstemming mot 

utbyggingsprogrammet for å kunne utnytte eksisterende 

skolekapasitet i Ganddal bydel. Areal til barnehager må 

innpasses i boligområdet ved omdisponering på 

kommuneplannivå. Deler av området har dårlig 

kollektivdekning i dag og planforslaget forutsetter økt 

ressursbruk til kollektivdrift for området. Kabling av 

krafttrase er sterkt ønskelig, men er svært kostbart. Kabling 

er under alle omstendigheter ikke mulig uten alternativ 

hovedlinje til Nord‐Jæren av hensyn til 

elforsyningssikkerhet. 

X 

Senterutvikling  Stort omfang av boliger (særlig SB1) i nært Ganddal senter 

antas å gi positive virkninger for senterutviklingen. 

X 

Forurensning  Utbygging i området antas å gi utslipp av klimagasser på et 

middelnivå, sammenlignet med øvrige soner i regionen. 

Det er ikke registrerte forurensningskilder i området. 

X 

Transportbehov  Utbygging i området genererer et middels omfang av 

transportarbeid sammenlignet med øvrige soner i regionen. 

Generert ny trafikk i området bør ikke i sin helhet 

kanaliseres gjennom Ganddal sentrum, som allerede har 

stor trafikkbelastning gjennom senterområdet. 

Adkomstløsning over Vagleområdet via ny fv 505 fra 

Skjæveland til Foss‐Eikeland bør vurderes nærmere. 

Kollektivtilgjengeligheten varierer i området. SB1 har i dag 

god kollektivdekning fra jernbanetilbudet på Jærbanen. SB2 

har i dag dårlig kollektivdekning (1avg/t), men forutsettes å 

få god kollektivtilgjengelighet fra busway‐tilbud på dagens 

fv505. 

Området har god sykkeltilgjengelighet med dagens 

hovedrute på fv505. Ved etablering av ny fv 505 fra 

Skjæveland til Foss‐Eikeland med G/S‐tilbud vil området 

også få god forbindelse mot vest. 

X 
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Kulturvern  I området er det registrert 3 SEFRAK‐bygninger. Det er også 

kartlagt potensial for ikke‐registrerte kulturminnefunn og 

denne viser middels potensial i vestre del av SB1 og nordre 

del av SB2. 

Bevaring av SEFRAK‐bygningene i en utbyggingsituasjon bør 

være mulig. Skjerming av eventuelle freda kulturminner vil 

avhenge av omfang. 

X 

Naturmangfold  Ingen kjente registreringer innenfor analyseområdet, men 

området grenser mot naturregistreringer mot nord i 

tilknytning til Stokkelandsvatnet. Stokkelandsvatnet er 

kategorisert som naturtype rik kulturlandskapssjø 

(BN00008282) verdisatt som B (viktig) og registrert som 

beiteområde for andefugl med viltvekt 3. Området nyttes 

også av mange ulike ande‐, rikse og måkefugler, også 

rødlistearter (se fagrapport). Utbygging i området vil trolig 

medføre et press på naturområdet både i form av den 

fysiske utbyggingen og knyttet til økt aktivitet. Samtidig 

adskilles områdene av Ålgårdbanen og naturområdene er 

eksplisitt avgrenset mot banetraseen. Dette antas å dempe 

virkningen av utbyggingen. 

X 

Landskap  Landskap med middels‐stor verdi. Utbygging vil redusere

landskapsverdien til liten. 

X 

Landbruk  Området er i bruk som landbruksareal og er i sin helhet 

pekt på som svært viktig jordbruksareal i fagrapport 

landbruk. Forslaget innebærer omdisponering av 206 daa 

fulldyrket mark. 

X 

Folkehelse  Nærhet til kraftledninger og kraftstasjon kan ha negative 

virkninger for folkehelse og hvor mye av området som er 

trygt å bygge ut må avklares i den videre planleggingen. 

Støy fra eksisterende fv505 vil kunne være en 

problemstilling i deler av området. Støyskjerming eller 

støyskjermende plassering av bebyggelsen forutsettes. 

Nærhet til større områder med regional grønnstruktur vil 

være positivt og området har god sykkeltilgjengelighet. 

Nærhet til næringsareal på Vagle behandles under 

nærmiljø. 

X 

Nærmiljø og friluftsliv  Nærmiljø: Nærhet til eksisterende næringsbebyggelse er en 

problemstilling i ved utbygging av boliger i SB1. 

Eksisterende kraftstasjon og kraftledning gjennom området 

kan potensielt ha vesentlig negativ virkning for nærmiljø og 

forholdet til denne infrastrukturen er derfor forutsatt 

nærmere utredet før områder kan omdisponeres. 

Friluftsliv: Berører ikke registrerte friluftsområder. Men 

Stokkeland 

X 

Kriminalitetsforebygging  Virkningene av planforslaget vurderes som nøytrale.  X 

Barn og unges 

interesser 

Barnetråkkregistreringer i SB1 (akebakke, snarveg,

klatretrær). Flere av registreringene har utgangspunkt i 

X 
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bruk av nærområdene til Stokkelandsvatnet, men 

inkluderer områder innenfor SB1. I søndre del av 

Stokkelandområdet (SB2) finnes registrering av akebakke 

og naturlig lekested (gjømmelekplass). Mulighetene for 

skjerming av de aktuelle områdene som friområder eller 

lignende må vurderes i det videre planarbeidet. 

Virkningene av planforslaget vurderes som negative uten 

slik skjerming og nøytral med slik skjerming. 

Samlet vurdering 

Alternativer  En samlet utnyttelse av området strengt i tråd med FDP Jæren på 3,5 boliger pr daa er 

vurdert. Utnyttelseskravet i FDP Jæren er 4,5 boliger pr daa 500 m fra banestopp og kravet 

er ikke økt i utkast til revidert plan. Området i sin helhet ligger mer enn 500 m fra Ganddal 

stasjon. SB1 ligger likevel innenfor i hovedsak innenfor 1000 m fra Ganddal stasjon og det 

er derfor rimelig å anta at området har en brukbar kollektivdekning med tog som forsvarer 

en høyere utnyttelse. I planforslaget er derfor retningsgivende grad av utnytting for SB1 

satt til 4,5 boliger pr daa. 

Endelig avgrensning av utbyggbart areal krever grundige vurderinger av støy og RoS i 

forhold til kraftstasjon og kraftledninger. Det har vært vurdert å ta ut de delene av arealet i 

FDP Jæren som mest sannsynlig vil måtte utgå. Det er likevel konkludert at det ikke er 

ønskelig å forskuttere konklusjoner fra disse vurderingene og fylkesdelplanens arealer i sin 

helhet er derfor fortsatt vist. Planen inneholder forslag til rekkefølgekrav om slike 

utredninger før nytt areal i området kan omdisponeres til utbygging. 

Samvirke  Samvirke mellom konsekvenser er vurdert for planen samlet. Det er ikke funnet særskilte 

konsekvenssammenhenger for dette delområdet. 

Anbefalinger  Områdets sentrale beliggenhet og prioritering i fylkesdelplanen gjør det naturlig å 

prioritere utbygging i området på tross av negative virkninger på ulike deltema. 

Negative virkninger for kulturvern og barn/unge antas å kunne avbøtes ved integrering av 

de aktuelle arealene i utbyggingsområdet. Naturinteressene er primært utenfor det 

aktuelle området og den klare avgrensningen som utgjøres av Ålgårdbanen antas å dempe 

de negative virkningene for naturmangfoldet. RoS‐analyse og mer grundige utredninger 

forutsettes å gi avgrensninger av utbyggingsområde som minimerer negative virkninger for 

nærmiljø og folkehelse. Virkningene for landbruksinteressene kan midlertidig avbøtes ved 

at utbyggingen skjer i etapper, men langsiktig avvikling av landbruk i området vil ikke være 

forenlig med utbygging. Virkninger for landskap kan vanskelig avbøtes. 

Momenter pekt på i RoS‐analyse antas i hovedsak å kunne ivaretas gjennom den videre 

planleggingen. Forhold knyttet til ivaretakelse og hensyn til kraftinfrastrukturen må 

avklares før videre omdisponering. Retningslinje rekkefølgekrav innarbeidet i planforslag. 

Risiko og sårbarhetsvurderinger 

Hendelse  Relevant  Sannsynlighet  Konsekvens  Risiko  Kommentar 

Natur‐ og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for , eller kan planen medføre risiko for: 
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1. Ekstremvær/nedbør Nei 

2. Flom Ja  3  3  6  Storånavassdraget er 

sårbart for mer 

overvann. 

3. Grunnforhold (byggegrunn) Nei 

4. Geotekniske utfordringer 

(ras og utglidning)

Nei 

5. Jorderosjon Nei 

6. Skogbrann Nei 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan tiltaket få konsekvenser for: 

7. Veg, bru, knutepunkt Ja  4  2  6  Utbygging medfører 

problematisk 

trafikkøkning 

gjennom Ganddal 

senter. Ny fv 505 fra 

Skjæveland til Foss‐ 

Eikeland forutsettes. 

8. Vann og avløp Ja  1  2  3  Hovedvannledning 

gjennom området. 

Må sikres med 

byggeforbudssoner 

ved regulering. 

9. Kraftforsyning Ja  3  4  7  Kraftstasjon på 

Stokkeland sårbart 

anlegg. 

Hovedkraftledning 

gjennom området. 

Sikkerhet må 

ivaretas. Krav om 

detaljert RoS for å 

avklare aktuelt 

utbyggingsområde. 

10. Annen infrastruktur (Gass

med mer) 

Ja  1  2  3  Gassledning gjennom 

søndre del av SB2. 

Ledningsbrudd og 

eksplosjon. Må sikres 

med byggeforbuds‐ 

soner. 

Forurensningskilder som er tilstede i dag og som berører området: 

11. Permanent forurensning Nei 

12. Akutt forurensning Nei 
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13. Elektromagnetiske felt Ja  5  3  8  Trafostasjon og

kraftledning. Må 

unngås i 

reguleringsplan. 

14. Støv og støy Ja  4  1  5  Støy fra fv505 og 

Stokkeland 

transformatorstasjon. 

Støyberegninger må 

gjennomføres. 

15. Risikofylt virksomhet Ja  3  4  7  Nedlagt 

sprengstofflager i 

området. Status 

usikker. 

Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 

16. Fare for akutt forurensning Nei 

17. Permanent forurensning Nei 

18. Støy og støv Nei 

19. Risikofylt virksomhet Nei 

Transport. Er det risiko for: 

20. Ulykke med farlig gods Nei 

21. Vær/føre begrenser 

tilgjengeligheten til

området

Nei 

22. Trafikkulykker Ja  3  3  6  Trygg skoleveg må

sikres. 

Sårbarhet. Er området særskilt sårbart med henblikk på: 

23. Sikker energiforsyning Ja  3  4  7  Se pkt 9. 

24. Sikker vannforsyning Ja  1  2  3  Hovedvannledning 

gjennom området. 

Ledningsbrudd med 

virkninger for et 

større område. 

25. Tilgjengelighet for

nødetater

Nei 

26. Sårbare naboer Nei 

Risiko. Inneholder området spesielle risikoer eller medfører tiltaket spesielle risikoer: 

27. Sabotasje‐/terrormål i

området eller i nærheten 

Ja  1  4  5  Trafostasjonen mulig 

mål. Utbygging 

påvirker neppe 
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sannsynlighet. 

28. Regulerte vannmagasiner  Nei 

29. Naturlige terrengforhold Nei 

Andre forhold. 

30. Folkehelse Nei 

31. Kriminalitet Nei 

32. Ulykker Nei 

33. Annet  Nei 

Vurdering  Momenter pekt på i RoS‐analyse antas i hovedsak å kunne ivaretas gjennom den 

videre planleggingen. Forhold knyttet til ivaretakelse og hensyn til 

kraftinfrastrukturen må avklares før videre omdisponering. 

Rådmannens tilleggskommentar 25.5.18: 
KU og ROS er utarbeidet med utgangspunkt i formålsendring til bolig på hele området. Bystyret har 
vedtatt at området sør for kraftlinjene skal legges ut som formål næring. Det vurderes at de store 
konfliktene likevel er belyst gjennom KU og ROS over.   
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4 Oppsummering 

Følgende vurderes å tale imot en fremtidig omdisponering: 

• Omdisponeringen er i konflikt med overordnede arealprioriteringer i regional- og kommuneplan.

• Næringsaktivitet på området kan komme i konflikt med friluftslivet nord og øst, samt med

eksisterende boliger i øst.

Følgende vurderes å tale for en fremtidig omdisponering: 

• Området ligger inntil eksisterende område som er avsatt til regionalt næringsområde for

allsidig/plasskrevende næring i regionalplan for Jæren.

• Eksisterende næring på Foss-Eikeland er allerede etablert med nødvendig infrastruktur.

• Området inneholder sand og grus som kan utnyttes som en ressurs

• Området vil ligge tett inntil en fremtidig tverrforbindelse mellom Skjæveland og E39 Bråstein.

5 Konsekvensvurdering 

Eikeland, gnr 50 bnr 16 i Sandnes kommune 

Dagens formål LNF 

Foreslått formål 
og størrelse 

Næring (ca.55 dekar) 

Dagens situasjon Området er disponert til 
LNF med hensynssone 
friluftsliv og båndlegging 
for regulering i gjeldende 
kommuneplan. 
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SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 
(solforhold, bratthet) 

x Området består av et høydedrag som står 
igjen etter avsluttet masseuttak. Masser må 
transporteres bort (en ressurs).  

Transport 

Kollektivtilgjengelighet x Nærmeste bussholdeplass er ca 500 m fra 
området (i luftlinje). Holdeplassen betjenes av 
rute 22.  

Sykkeltilgjengelighet x Kvernelandsruta ligger ca. 500 meter fra 
området. 

Adkomstveger x Adkomst til området er fra Kvernelandsveien 
(505) og samleveg på eksisterende 
industriområde. Ny atkomstvei til det nye 
området påkrevd. 

Kapasitet hovedvegnett x Det er god kapasitet på Kvernelandsveien i 
dag. Det er videre planlagt ny tverrforbindelse 
som vil gi god tilgjengelighet til E39. 

Trafikksikkerhet x Det foreslås å tilrettelegge for næring. Det må 
tilrettelegges for myke trafikanter innenfor 
planområdet. 

Økt miljøvennlig 
reisefordeling 

x Eiendommens avstand til bussholdeplass 
inviterer delvis til bruk av buss. Sykkelrute 
ligger 500 m fra området. Området er 
tilrettelagt for plasskrevende næring og ikke 
ansattintensiv næring.  

Offentlig tjenestetilbud 

Skolekapasitet x Ikke relevant 

Barnehage x Ikke relevant 

Investering vei x Ikke relevant 

Investering VAR x Ikke relevant 

Måloppnåelse 

Målene i KP x Tilrettelegging for arealkrevende næring 
utenfor sentrumsområdene. Gir mulighet for at 
næringer som er lokalisert mer sentrumsnært 
kan flytte hit og frigjøre sentrumsnære arealer. 
Omdisponert friluftsområde. 

Regionalplan x Planområdet ligger inne som regional 
grønnstruktur. 

Samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging 

x Området legger til rette for bruk av bil, 
samtidig som det ikke tilrettelegges for 
ansattintensiv næring. Områdets lokasjon 
inviterer delvis til bruk av sykkel, gange eller 
buss for arbeidsreisen. 
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NATURLIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Landbruk 

Fulldyrket/beite x Det er ikke registrert fulldyrka jord eller  
innmarksbeite innenfor området, men noe 
åpen fastmark og skog. 

Kjerneområdet landbruk x Området ligger utenfor kjerneområde 
landbruk. 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner 

Geologi x Området er en moreneavsetning med gode 
sand og grusmasser.  

Biologisk mangfold x Det er ikke registrert spesielt biologisk 
mangfold innenfor området (temakart.no). 

Sand og grus x Området inneholder velkjente sand og grus 
forekomster.  

Strandsone langs 
vassdrag 

x Planområdet ligger rett nord for Figgjoelva 
som er del av vernet vassdrag. 

Strandsone langs sjø x Ikke relevant. 

Vilt- og fiskeforvaltning x Det er elvemusling i Figgjoelva. Elven er 
registrert med moderat tilstand. Området er 
ikke i direkte tilknytning til elven, men det er 
viktig å sikre at det ikke forekommer avrenning 
til vassdraget – både i anleggsperioden og 
ved drift. 

Det er registrert viltområde nord for 
planområdet. Dette ligger så langt fra området 
at det antas at tiltaket ikke vil ha noe 
konsekvens for viltlivet. 

Vannforsyning x 

Kulturminner x Det er registrert to kulturminner innenfor 
foreslått område.  

Kultur- og naturlandskap x Planområdet er ikke registrert som kultur- eller 
naturlandskap. 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft 

Radon x Mulig risikoområde for radon (Miljøplan 2011-
2030, kart 3.1/3.2). 

Forurenset grunn x Det er ikke kjennskap til forurenset grunn 
(Miljøplan 2011-2030). 

Miljøkvalitet i vann x Elv i nærheten (sør) er markert med dårlig 
vannkvalitet (Miljøplan 2011 – 2030, kart 3.3). 
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Vegtrafikkforurensing x Økt forurensing fra økt trafikk. Området er i 
dag registrert med svært lav luftforurensing 
(Miljøplan 2011-2030, kart 3.4) 

Støy x Økt støy fra økt trafikk og aktivitet. Området 
ligger delvis innenfor område som er avsatt 
som stilleområde, Lden <45-50 dB (Miljøplan 
2011-2030, kart 3.5). 

Elektromagnetiske felt x Det går høyspentledninger over eiendommen i 
øst. Høyspentlinjen forutsettes lagt i bakken. 

Avfall x 

Energi x Ikke relevant 

Annet 

OPPLEVELSE, REKREASJON OG FYSISK AKTIVITET 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Regionale friluftsområder x Området ligger som LNF i gjeldende 
kommuneplan, og tilgrensende regionalt 
friluftsområde i Regionalplan.  

Markaområde x Området ligger innenfor markaområde. 

Friluftsliv i nærområdet x Området ligger innenfor markaområde og som 
en del av et eksisterende friluftsområde som 
er i aktiv bruk. Næring vil kunne gi 
konsekvenser for friluftsliv-opplevelsen. Det er 
viktig med god buffer mellom formålene. 

Barnetråkk barn og 
miljøvern 

x Ikke kjennskap til barnetråkk innenfor 
området.    

Sykkelbyen Sandnes x Planområdet ligger delvis (500 m) med nærhet 
til sykkelnett. 

Forhold til 
nabobebyggelse 

x Det ligger tre boliger øst for området. Disse 
har i dag landbruk som nabo i øst og vil få 
næring i vest ved omdisponering. 

Helse 

Rettferdighet og 
likebehandling 

x Ikke relevant 

Tilgjengelighet for alle x Som del av tiltaket vil hele området bli 
tilrettelagt for næring.  

Betydning for barn og 
eldre 

x Foreslått tiltak vil ikke ha direkte betydning for 
barn og eldre.  

Fysisk aktivitet og aktiv 
livsstil 

x Plassering innbyr ikke til bruk av 
helsefremmende transportformer for 
arbeidsreisen. 

Bomiljø x Det foreslås ikke boliger innenfor 
planområdet. 
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6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Konsekvenser 
for risiko og 
sårbarhet 

Kommentar 

NATURGRUNNLAG 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? Nei Det er ikke registrert at 
området er utsatt for snø- 
eller steinskredfare. 

Dårlige grunnforhold? Nei Området er registrert som 
sand og grusforekomst. 

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Ja Området har en større 
skråning i dag. Ved 
utbygging vil området bli 
flatt med en ny skråning 
mot eksisterende terreng. 

Er området utsatt for springflo/flom Nei Figgjoelva ligger sør for 
området. Eiendommen er 
ikke registrert med flomfare 
i kommunens kart.  

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Nei Figgjoelva ligger sør for 
området.  

Vil drenering fra området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

Nei Figgjoelva ligger sør for 
området. Denne er del av 
vernet vassdrag og det må 
sikres tiltak som ikke gir 
avrenning fra området til 
Figgjoelva i 
anleggsperioden eller ved 
drift. 

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med spesiell 
fare for usikker is 

Nei 

LUFTFORURENSING 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en 
risiko for området? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 

Nei 
Nei 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en 
risiko for nærliggende områder? 

- Utslipp av giftige gasser/væsker 
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker? 

Nei 
Nei 

SAMFUNNSSIKKERHET 
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Vil tiltaket øke faren for uhell, skader og lignende som kan 
få store konsekvenser for naturen eller befolkningen 
(trafikk, utslipp, flom, skred, brann mv)? 

Nei 
I utgangspunktet ikke. Det 
er usikkert hvilken type 
næring som vil etablere 
seg. Enhver næring må 
forholde seg til gjeldende 
regelverk og ha interne 
risiko- og 
sårbarhetsanalyser og 
tiltak. 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området Nei 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett 
for gående, syklende og kjørende innenfor området? 

- Til skole/barnehage 
- Til nærmiljøanlegg 
- Til forretning 
- Til busstopp 

Nei 

Det interne vegnettet vil 
planlegges med intensjon 
om trafikksikre løsninger. 
Området ligger nær boliger 
i øst. Det foreslås å 
anlegge ny vei for å 
beskytte boliger for ny 
trafikk.  

Brannberedskap 
- Omfatter området spesielt farlige anlegg? 
- Har området utilstrekkelig brannvannforsyning? 
- Har området bare en mulig adkomstrute for 

brannbil? 

Nei 

Området vil planlegges 
med tilfredsstillende 
adkomst 

Omfatter området spesielt farlige anlegg mht: 
- Eksplosjoner 
- Luftforurensing 
- Kjemikalier 

Nei 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter: 
- Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer 

etc. 
- Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering 

Ja 

Området har vært en del 
av et masseuttak. 
Masseuttaket er avsluttet 
med en skråning mot 
eksisterende terreng. 

ANDRE FORHOLD 

Legger de tiltak som planlegges i området spesielle 
begrensninger mht hvilke tiltak/virksomheter som kan 
tillates i omgivelsene? 

Nei Ikke utover at det er noen 
typer næring som er dårlig 
forenelig med bolig med 
tanke på støy og 
forurensing. 

Er det høyspentanlegg eller tilsvarende hensyn som må 
ivaretas?  

Ja Det er høyspentledninger i 
området. Disse forutsettes 
lagt i bakken.  



Område: Foss/Eikeland, Ganddal 

Ga38, Småhus, Gnr. 50/44 
Dagens formål Næringsformål 

Foreslått 

arealbruk og 

størrelse 

Boligformål, 2,7 da 

Dagens situasjon Del av næringsområdet på 

Foss/Eikeland. 

Tilgrensende et mindre 

boligområde. 

Forslagstiller Sandnes tomteselskap KF 



 
 
 

Hendelse Relevans Sanns Kons Risiko Merknad 

Natur – og miljøforhold 

Ras/ skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1.Havnivåstigning Nei     

2.Ekstremvær / nedbør Nei     

3.Flom Ja 3 2 5 Nærhet til Figgjovassdraget, lite 

sannsynlig med flom 

4.Grunnforhold Nei     

5.Geoteknisk utfordring er (ras 

og utglidning) 

Nei     

6.Jorderosjon Nei     

7.Skogbrann Nei     

8.Veg, bru,knutepunkt Ja 4 1 5 Nærhet til fv505 som må krysses for å 

komme til G/S. Eller dersom man 

kommer med buss fra Sandnes sentrum. 

Ikke fotgjengerfelt over veien i dag, 

men oversiktlig veistrekning. 

9. Vann og avløp Nei     

10. Kraftforsyning Nei 3 3 6  

11. Annen infrastruktur (gass 

med mer) 

Nei     

12. Permanent forurensning Nei     

13.Akutt forurensning Nei     

14.Elektromagnetiske felt Ja 4 1 5 Høyspentledning i området 

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar* 

Arealbruk                                                                                 x Godt egnet, planert og gode solforhold 

Transport                                                                             x    Nærhet til fv505, som har et lavfrekvent 

busstilbud, 1/t. Umiddelbar nærhet til 

busstopp. Kollektivtilbud avgjørende for de 

som skal bo her. Kan benytte eksisterende 

adkomst med bil. G/S-vei på motsatt side av 

fylkesveien  

Landbruk                                                                                       x Berører ikke landbruksområder 

Offentlig tjenestetilbud   x   Ikke relevant med skole/barnehage. 

Vei/VAR etablert. Langt til andre offentlige 

tjenestetilbud/helse 

Måloppnåelse                                                                               x    Utenfor prioritert byutviklingsakse. Nært et 

boligområde, men plasseres i utkanten i tråd 

med vedtatt prinsipp for småhusetablering. 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk 

mangfold og kulturminner 

    x Ingen registrerte konflikter 

Miljøkvaliteter i jord, vann og 

luft 

  x   Næringsvirksomhet i umiddelbar nærhet, må 

avklares nærmere støy og forurensning  

Konsekvenser av klimaendringer     x Berøres ikke særskilt av konsekvenser av 

klimaendringer 

Opplevelse, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

 x    I et næringsområde, men med nærhet til 

grønt.  

Helse                                                                                             x    Lite tilgjengelig for målgruppa, med 

lavfrekvent kollektiv.  



15. Støv og støy (veg, industri) Ja 4 1 5 Nærhet til fv 505 og industri. 

Støyberegninger må gjennomføres 

16.Risikofylt industri med mer

(kjemikalier/eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Nei 

Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 

17. Fare for akutt forurensning Nei 

18. Permanent forurensning Nei 

19. Støy og støv Nei 

20 Risikofylt industri med mer 

(kjemikalier/eksplosive osv) 

Nei 

Transport. Er det risiko for: 

21. Ulykker med farlig gods Nei 

22.Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei 

23. Trafikkulykker Ja 3 2 5 FV 505 må krysses for å komme til G/S 

eller busstopp for buss fra Sandnes. 

Fotgjengerfelt bør vurderes 

Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 

24. Sikker energiforsyning Nei 

25. Sikker vannforsyning (også

avløp) 

Nei 

26. Tilgjengelighet  for

nødetater 

Nei 

27 Sårbare naboer Nei 

Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer: 

28. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje-/terrormål? 

Nei 

29. Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

Nei 

30. Regulert vannmagasiner,

med fare for usikker is, 

endringer i vannstand med mer. 

Nei 

31. Naturlige

terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare ( stup osv.) 

Nei 

32. Folkehelse (Helse og

trivsel) 

Nei 

33. Kriminalitet Ja 3 2 5 Beboerne får kommunal oppfølging. 

Kommunenes erfaringer med 

eksisterende småhus/robuste boliger er 

gode. 

34. Ulykker Ja 4 2 6 En sannsynlighet for branntilløp. Stilles 

krav om brannsikker avfallsbeholder til 

hver boenhet. Alle småhus har 

sprinkelanlegg med direkte varsling til 

brannvesenet. 

35. Annet Nei 

VURDERING AV KONSEKVENSER: 
Foreslått plassering ligger langt fra tjeneste og servicetilbud, men betjenes av lavfrekvent 

bussrute, men holdeplass i umiddelbar nærhet trekker noe opp. Dette er i ytterkanten av 



etablerte boliger, grensende opp mot næringsvirksomhet. Det anses lite konfliktfylt mot 

naturmangfold siden det er et allerede opparbeidet område. Nærheten til fv505 og 

næringsvirksomhet kan gi støy og forurensning. Dette må avklare nærmere gjennom 

reguleringsplan. 

 

Langt fra offentlige tjenester og dagligvarehandel anses negativt for målgruppen da de ikke 

benytter bil. 2,3 km til Ganddal sentrum 
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Ganddal (Ga39) 

Endret senteravgrensning, endring av formål fra sentrum til kombinert formål og bolig 
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2 

Ganddal lokalsenter 

Gjeldende kommuneplan 

Nytt forslag 

Dagens formål Senterområde 

Næring  

Foreslått arealbruk Det foreslås ett 

senterområde på Ganddal. 

Ganddal sentrum 

konsentreres og utvides ved 

togstopp og ved kryssene 

Hoveveien, 

Kvernelandsveien og 

Lundegeilen. Området ved 

Sandnes friskole inngår i 

senterformålet.  

Senterområdet langs 

Jærveien endres til 

kombinert formål.  

Område langs 

Kvernelandsveien endres fra 

sentrumsformål til 

boligformål.  

Det er søkt om å utvide 

butikkarealet til Coop, noe 

rådmannen er positiv til.  

Dagens situasjon To senterområder har gitt et 

utydelig sentrum i Ganddal, 

og Kvernelandsveien som 

går mellom de to områdene 

er i dag svært 

trafikkbelastet. 

Det drar ut med avklaring i 

forhold til dobbeltspor, men 

det skal etableres vendespor 

på Ganddal innen få år. Det 

er nødvendig med avklaring 

på arealbruken nå, men 

nødvendig å ivareta hensyn 

for fremtidig 

jernbanevirksomhet.  
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VURDERING AV KONSEKVENSER 

Ganddal 

Viktige miljø- og samfunnsverdier: 

Endret senteravgrensning   
Forslaget legger til rette for ett område for sentrumsformål på Ganddal. Det valgte området trekkes 

fram av innbyggerne i Ganddal gjennom medvirkning og i mulighetsstudier fra eksterne konsulenter. 

Senterområdet bygger opp om lokal identitet, stedets historie og grønne kvaliteter i nærmiljøet.  

Senterområdet utvikles med konsentrert arealbruk ved togstasjonen, på COOP`s og 

jernbanedirektoratets areal, samt langs Kvernelandsveien og Lundegeilen.  

Området ligger i nærhet til skoler og barnehager. Skolekapasitet i inntaksområdet må vurderes i 

forbindelse med reguleringsplaner. Området ligger tett inntil attraktive friluftsområder som 

Stokkelandsvannet og Sandvedparken.  

Målene i samfunnsdelen ivaretas i fht utvikling av lokalsenter og alle bydeler i Sandnes, samt i fht å 

støtte opp om kollektivtransport, sykling og gåing.  

Endring av formål fra sentrum til kombinert formål 
Sentrumsformålet ved Jærveien endres til kombinert formål. Dette for å hindre ytterligere spredning 

av senterfunksjoner, noe som bidrar til å svekke attraktiviteten til lokalsenteret.  

Endring av formål sentrum til bolig  
Det prioriteres fortettet boligutbygging langs Kvernelandsveien for utvikle varierte boligtyper som 

legger til rette for ulike aldersgrupper og familiesituasjoner.  

Virkningen utbyggingen kan ha for disse miljø og samfunnsverdiene  
Det samla planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for arealbruk og transport, samt bygger 

opp om naturverdier og kulturminner i Ganddal. Det vurderes som positivt at utviklingsmuligheter på 

COOP`s tomt kan bidra til å forsterke de grønne forbindelsene mellom Stokkelandsvannet og 

Sandvedparken.  Økt boligtetthet og varierte boligtyper vurderes å gi et større mangfold og legger til 

rette å kunne skifte bolig innenfor samme bydel.  

Alternativt utbyggingsmønster:  
Alternativt utbyggingsmønster vil være feltutbygging av boliger utenfor senterområdet på Ganddal 

noe som i mindre grad styrker lokalsenteret og heller legger til rette for økt personbiltrafikk.  

ROS: 

Identifisert risikofylt hendelse og vurdering av hendelsen: 

Trafikksikkerhet  
Det vurderes å være betydelig risiko for ulykker langs Jærveien og Kvernelandsveien før ferdigstillelse 

av tverrforbindelsen til Foss-Eikeland. Skolebarn går på smalt fortau langs denne veien til Ganddal 

Forslagstiller Rådmannen 
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skole. Tungtrafikk går gjennom de sentrumsområdet, og det er ikke tilrettelagt trafikk i dette 

omfanget og type kjøretøy.  

Tverrforbindelsen til Foss-Eikeland skal være ferdigstilt høsten 2019. Det bør umiddelbart etter dette 

starte en prosess med å omgjøre Kvernelandsveien for mye trafikanter. Dette er avgjørende for at 

det er realistisk å få på plass et attraktivt lokalsenter på Ganddal.  

Avbøtende tiltak 
Det er iverksatt midlertidig, avbøtende tiltak frem til tverrforbindelsen er på plass. Dette er skilting 

og personlig assistanse ved kryssing av veien.  



Område:  Ga40, Grønnstruktur Ganddal 

Maudland skole 
Gjeldende kommuneplan 

Foreslått endring 

Dagens formål Byggeområder ( ulike 

formål) 

Foreslått 

arealbruk og 

størrelse 

Grønnstruktur 

Dagens situasjon Områdene ligger nær 

Storånavassdraget. 

Helhetlig tiltaksplan for 

Storånavassdraget viser at 

arealene inngår i 

flomsonen for vassdraget. 

Forslagstiller Samfunnsplan 



Samfunnsmessige forhold 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar* 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 

(Solforhold, bratthet) 

X     Utbygging vil medføre fare for flom, og 

redusert flomkapasitet for vassdraget.  

Transport  

Kollektivtilgjengelighet   X   Transport er ikke vurdert som relevant i 

forhold til forslaget om omdisponering.  

 
Sykkeltilgjengelighet   X   

Adkomstveger    X   

Kapasitet hovedvegnett   X   

Trafikksikkerhet   X   

Økt miljøvennlig 

reisemiddelfordeling 

  X   

Landbruk 

Fulldyrket/beite   X    Ikke relevant 

Kjerneområde landbruk   X   

Offentlig tjenestetilbud       

Skolekapasitet   X   Ikke relevant 

  Barnehage   X   

Investering vei   X   

Investering VAR   X   

Måloppnåelse 

Målene i KP     X Omdisponering innebærer at kommunen er 

bedre rustet ved klimaendringer FDP-J   X   

Framtidens byer   X   

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold 

og kulturminner 

      

Geologi   X    Omdisponering innebærer at areal langs 

vassdraget beholdes som grøntareal eller 

tilbakeføres som kantsone langs vassdrag. 
Biologisk mangfold    X  

Sand og grus   X   

Strandsone langs vassdrag     X 

Strandsone langs Sjø   X   

Vilt- og fiskeforvaltning    X  

Vannforsyning   X   

Kulturminner   X   

Kultur- og naturlandskap    X  

Miljøkvaliteter i jord, vann og luft       

Radon   X   Omdisponering innebærer forutsetninger for 

bedre vannkvalitet i Storånavassdraget.  

 

 

Forurenset grunn   X   

Miljøkvalitet i vann     X 

Vegtrafikkforurensning   X   

Støy   X   

Elektromagnetiske felt   X   

Avfall   X   

Energi   X   



 

ROS ANALYSE  

Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av 

nye områder i kommuneplanen.   

Skjematikken er i henhold til sjekkliste basert på “Veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (1994) og “Systematisk samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid i kommunene” (2001) fra DSB (Direktorat for Samfunnssikkerhet og 

Beredskap), og veiledere knyttet til ny Plan og bygningslov. 

 

Det bes at det gis en kort kommentar til alle relevante temaer som bakgrunn for den konkrete 

vurderingen.  

 

Formålet med analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor områder 

foreslått omdisponert. De forskjellige risikoene klassifiseres i forhold til sannsynlighet og 

konsekvens for den enkelte hendelse. 

 

Konsekvenser av klimaendringer       

Havstigning   X   Omdisponering anses som nødvendig for å 

ivareta flomkapasiteten i vassdraget. Tiltaket 

gjennomføres for å ta høyde for forventede 

klimaendringer.  

Flom     X 

Skred   X   

Ekstremvær- vind, nedbør, 

stormflo o.a. 

    X 

Andre forhold   X   

Opplevelse, rekreasjon og fysisk 

aktivitet 

      

Sandnesmarkå, regionale 

friluftsområder 

  X    

Friluftsliv i nærområdet     X Tiltaket innebærerer styrket grønnstruktur 

og mulighet for opparbeiding av attraktive 

grønne areal langs vassdrag.  

Forhold til nabobebyggelse  x    Omdisponering innebærer reduserte 

byggeområder, og reduserte 

utviklingsmuligheter på tilgrensa areal.  

Barnetråkk barn og miljøvern    X  Grønnstruktur styrkes 

Sykkelbyen Sandnes   X   Ikke relevant 

Helse 

Rettferdighet og likebehandling   X   Ikke relevant 

Tilgjengelighet for alle   X   Ikke relevant 

Betydning for barn og eldre    x  Styrket grønnstruktur 

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil    X   

Bomiljø    X   



 

 
  



Hendelse Relevans Sanns Kons Risiko Merknad 

Natur – og miljøforhold 

Ras/ skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1.Havnivåstigning nei     

2.Ekstremvær / nedbør  5 1  Formålet innebærer at områdene ikke 

bebygges. Konsekvens av flom er 

derrmed akseptabvel.  

3.Flom ja 5 1  Områdene er utsatt for flom, og avsettes 

for å håndtere flomrisiko 

4.Grunnforhold  4 1  Det er dårlige grunnforhold, men 

formålet innebærer ikke tiltak. 

5.Geoteknisk utfordring er (ras 

og utglidning) 

Nei     

6.Jorderosjon Nei     

7.Skogbrann Nei     

8.Veg, bru,knutepunkt Nei     

9. Vann og avløp Nei     

10. Kraftforsyning Nei     

11. Annen infrastruktur (gass 

med mer) 

Nei     

12. Permanent forurensning Nei     

13.Akutt forurensning Nei     

14.Elektromagnetiske felt Nei     

15. Støv og støy (veg, industri) Nei     

16.Risikofylt industri med mer 

(kjemikalier/eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

 

Nei     

Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 

17. Fare for akutt forurensning Nei     

18. Permanent forurensning Nei   

 

  

nei 

19. Støy og støv Nei     

20 Risikofylt industri med mer 

(kjemikalier/eksplosive osv) 

nei     

Transport. Er det risiko for: 

21. Ulykker med farlig gods Nei     

22.Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

23. Trafikkulykker nei     

Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 

24. Sikker energiforsyning Nei     

25. Sikker vannforsyning (også 

avløp) 

Nei     

26. Tilgjengelighet  for 

nødetater 

Nei     

27 Sårbare naboer      

Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer: 

28. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

Nei     

29. Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

Nei     

30. Regulert vannmagasiner, 

med fare for usikker is, 

endringer i vannstand med mer. 

Nei     

31. Naturlige 

terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare ( stup osv.) 

Nei     

32. Folkehelse (Helse og 

trivsel) 

Nei     

33. Kriminalitet Nei     

34. Ulykker Nei     

35. Annet 

 

nei     



 
VURDERING AV KONSEKVENSER: 
 

Områdene omdisponeres fordi de ligger innenfor kartlagt flomsone i Storåna. Massiv 

utbygging i nedslagsfeltet har medført økt fare for flom i nedre del av vassdraget. Disse 

områdene vurderes ikke som aktuelle for utbygging fordi de ligger i flomsonen, og fordi de er 

viktige å bevare for å ivareta vassdragets flomkapasitet. Dersom områdene beholdes som 

byggeområder og bygges ut, vil det kunne medføre økt flomrisiko lengre nede i vassdraget.  

 

Konsekvensen av arealendring vil være reduserte muligheter for utbygging og utvikling av 

den enkelte eiendom.  
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