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Innledning  
Temarapporter for kommuneplan for Sandnes 2015-2030 er en oppsamling av 
delrapporter som danner grunnlag for anbefalinger i form av planløsninger i kart og 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Temarapportene er en oppfølging av 
utredningsoppdrag fra planprogrammet.  

Rapporten redegjør for faglige og strategiske vurderinger innenfor ulike tema som 
håndteres i kommuneplanen, beskrivelse av plangrep som foreslås i kommunens 
regi, blant annet KDP Forus og Sandnes Øst, og administrasjonens forslag til 
omdisponering av enkeltområder i tråd med prinsipper for arealbruk slik den fremgår 
av arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel og nasjonale/ regionale føringer. 
Konsekvensutredningene og ROS for enkeltområder ligger som vedlegg til rapporten. 

Vurdering av private endringsforslag fremgår av de enkelte delrapportene. 
Rådmannen har i utgangspunktet kun vurdert private forslag om nye 
utbyggingsområder som fikk to stjerner i forbindelse med kommuneplankomiteens 
siling av samtlige private forslag i juni 2013. Disse områdene ble kategorisert som 
arealer som inngår i de strategiske områder som videre utredes i forbindelse med 
kommuneplanforslaget. 

Områder som ble kategorisert med 1, 3 og 4 stjerner ble satt til side i rådmannens 
videre planutarbeidelse, basert på kommuneplankomiteens gjennomgang og 
behandling av samtlige enkeltinnspill i politisk møte 17. juni. Disse områdene 
omfatter: 

- Selvstendige tiltak av mindre omfang og som foreslås gjennomført umiddelbart 
(justeringer/ feilrettinger) 

- Innspill som er aktuelle for vurdering ved neste kommuneplanrevisjon eller seinere. 

- Innspill som vurderes som uaktuelle både på kort og lang sikt. 

Basert på konkret etterspørsel fra KPK i forbindelse med orienteringssaker om 
foreløpige anbefalinger har også rådmannen vurdert noen områder i delrapportene 
som opprinnelig fikk 3 eller 4 stjerner. Disse gjennomgås noe grundigere i 
delrapporten etter forespørsel fra komiteen.  

Det vektlegges at rådmannen i noen tilfeller har anbefalt deler av området og foretatt 
noen justeringer på opprinnelig forslag. Videre vektlegges det at innholdet i 
planløsningene for de endringsforslagene ikke blir vurdert på kommuneplannivå. 
Endringsforslagene er kun vurdert som formålsendringer i kommuneplanen. 
Innholdet i planforslaget må vurderes i lys av kommuneplanens generelle 
bestemmelser.  

Planforslaget kjennetegnes for øvrig av en betydelig andel nye utbyggingsarealer 
som legges frem i kommunens regi. Dette omfatter en stor andel nye 
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utbyggingsområder i Sandnes Øst, lokalisering av ny stadion, oppstart av 
kommunedelplan for Forus/ Lura (som avklares nærmere i egen sak) og forslag om 
formålsendring fra næring til bolig/næring som nye transformasjonsområder vest for 
Lura bydelssenter og Forussletta øst for RV 44. 

 

1. Grunnlag for samlet anbefaling  

1.1 Strategiske, interkommunale og regionale forhold 

Nasjonal politikk for vår region er utformet og konkretisert gjennom revidert 
Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren (RP-J). Her fastlegges prioriteringer 
og plangrep om fremtidig byutvikling/byomforming samordnet med 
transportinfrastruktur, herunder hovedkollektivakser, regionale næringsarealer, 
regional grønnstruktur, langsiktig grense mot landbruket, og senterstruktur og 
handelslokalisering i et langsiktig perspektiv. Videre fastsettes krav til bokvalitet og 
byggetetthet i byområder med ulik tilknytning til senterstruktur og kollektivtransport. 

Overordnete føringer og målene er nedfelt i Planstrategien og Planprogrammet. For 
revisjonen av arealdelen gjelder spesielt:  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt i kongelig 
resolusjon 24.06.2011.  

• Fremtidens byer – klima og energi 
o Begrense klimautslippene med framtidsrettede areal og 

transportløsninger – oppfølging av Klimaforliket 
• By- og tettstedsutvikling 

o Tilrettelegge for miljøvennlig transport, inkl tiltak som begrenser 
biltrafikken i byene = samordnet areal- og transportplanlegging 

o Fortetting først og fremst rundt kollektivknutepunkt og langs 
kollektivårer for å hindre byspredning og nedbygging av landbruks-, 
natur- og friluftsområder. 

o Byutviklingsretningen i FDP-J (RP-J) skal videreføres med grunnlag i et 
høyverdig kollektivtransportsystem og vise sunn byutvikling der 
prinsippene i Framtidens byer er framtredende. 

• Samferdsel og infrastruktur 
o Krav til klima- og miljøvennlige areal- og transportløsninger 
o Være offensiv ift å hente ut miljøgevinsten ved gode 

samferdselsløsninger 
• Verdiskapning og næringsutvikling 

o Balansert næringsliv, herunder landbruk og landbruksbasert 
foredlingsvirksomhet 

• Natur, kulturmiljø og landskap  
o Begrenset avgang av de mest verdifulle jordbruksarealer 
o Redusere oppsplitting av viktige arealer 
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o Aktiv forvaltning av jordbrukets arealer og kulturlandskap basert på 
bærekraftig ressursbruk 

• Helse, livskvalitet og oppvekstvilkår 
o Oppdatert støykart  
o Egen støyvurdering fra Forsvarets virksomhet og kdp Sandnes øst 

• Felles storbyutfordringer 
o Boliger og vekstutfordringer i storbyområdet 
o Strategier for regionale næringsområder 

Forutsetninger 
Samlet bygger kommuneplanens arealstrategi på kommunens egne målsetninger for 
fremtidig samfunnsutvikling, Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren, 
interkommunalt plansamarbeid, regionale temaplaner, intensjonene i Framtidens 
byer og nasjonale forventninger som f.eks. rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal og transport og hensyn til barn og unge i planleggingen. Videre er det et 
planpremiss at Sandnes følger opp sin forpliktelse i belønningsordningen om at all 
vekst i persontransporten i byområdet skal skje med kollektiv, gange og sykkel jamfør 
klimaforliket og Nasjonal transportplan. 

Utover regionale og interkommunale plansamarbeid har Sandnes kommune påtatt 
seg forpliktelser gjennom partneravtalen i Framtidens byer. Her forutsettes reduksjon 
i klimagassutslipp og gode bymiljø gjennom blant annet utbyggingsmønster, 
transportplanlegging og krav til energiløsninger gjennom kommuneplan. Fremtidens 
byer og øvrige målsetninger for klima - og miljøarbeidet omtales nærmere i 
kommunens miljøplan. I tillegg har kommunen en forpliktende samarbeidsavtale med 
Husbanken knyttet til boligsosial utbygging. Her forutsettes reduksjon i venteliste for 
bolig både mht vanskeligstilte og personer med behov for omsorgsboliger, samt 
reduksjon av bostedsløse.  

Satsingsområder fastsatt i planprogram 

Innsatsen skal konsentreres om analyse, utredninger og forslag knyttet til arealdelen 
av kommuneplanen med tanke på avsetting av tilstrekkelig nye utbyggingsområder 
for fremtiden.  

Føringer som har spesielt fokus i revisjonen av arealdelen er:  

• Omfanget av nye, fortettede og transformerte arealer skal gi en solid 
samfunnsøkonomisk gevinst og et utbyggingsøkonomisk fundament for at 
arealer kan realiseres innenfor kommuneplanperioden. Byvekstmodellen krav 
til revisjonen av arealdelen: 

o Helhetlig planutvikling sammenholdt med konkret utbyggingsstrategi og 
samhandling mellom kommunen og tiltakshavere er sentralt. 

o Styring av rekkefølge, tempo og boligsammensetning har størst 
betydning for omfanget av sosial infrastruktur som må på plass og mål 
om samtidighet. 
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o Av hensyn til kommunens økonomiske evne, legge til rette for en 
moderat vekst og jevn årlig boligproduksjon. Dette styringsprinsippet 
legger til rette for utbygging i ulike bydeler samtidig for å oppnå en 
spredning av veksten i behovet for sosial infrastruktur, gir langsiktig og 
kostnadseffektiv løsning. 

o Bestemmelsene skal gi klare plankrav til gjennomføring, rekkefølge og 
utbyggingstempo.  

• Prinsipper for arealbruken 
o Oppdatere arealkart og bestemmelser iht regionale planer og 

styringsdokumenter, bla; RP-J, KVU for transportsystemet på Jæren og 
Bybåndet sør. 

o Tilrettelegge for nye bolig-, nærings- og offentlige arealer samt 
senterstrukturen. 

o Viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk 
o Angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for 

hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt viktige 
hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. 

o Sandnes øst og Sandnes sør skal dekke regionalt behov for nye bolig 
og næringsarealer. 

• Utredningstema 
o Utarbeide arealregnskap og status for alle disponerte byggeområder i 

kommunen. 
 Vise mulig økt utnyttelse, endret arealbruk og arrondering for økt 

arealeffektivitet 
 Avklare kriterier for lokalisering 
 Beregne behovet for boliger, arbeidsplasser – avklare 

arealbehov  
o Utrede sammenhengen mellom krav som stilles til regional vekst og 

utøvelse av jordvernhensyn 
o Utarbeide bestemmelser knyttet til utleiehytter 

 

Kommunens mål for arealforvaltning  

De viktigste føringene i denne kommuneplanrevisjonen er: 

• Fortetting, transformasjon og kollektiv- og senterbasert byutvikling med høy 
områdekvalitet. 

• Universell utforming som en strategi for å utvikle en by der hele befolkningen 
skal ha likestilte muligheter for livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse. 

• Klimaforlikets forutsetning om nullvekst i personbiltrafikken i byområdet. 
• Sikre effektiv og konsentrert byvekst i områder med god tilgjengelighet til fots, 

på sykkel og med kollektiv.  
• Tilrettelegge for økt andel reisende med kollektiv, gange og sykkel. 
• Sikre gode vekstbetingelser for Sandnes sentrum som et attraktivt og 

funksjonelt knutepunkt i kommunen og regionen. 
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• Sikre gode byutviklingsbetingelser for Forus/Lura , Sandnes sentrum,Sandnes 
Øst og jernbanestopp.  

• Legge til rette for attraktiv tettstedsutvikling og moderat vekst i Hommersåk og 
de mindre tettstedene.  

• Tilrettelegge nødvendig kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur i prioriterte 
utbyggingsretninger. 

• Tilrettelegge og videreutvikle attraktive og varierte næringsarealer. Sikre 
hensiktsmessig lokalisering av ulike næringskategorier ut fra tilgjengelighet. 

• Videreutvikle lokalsenterområdene som attraktive og funksjonelle møtesteder 
for bosatte i nærområdet, med variert funksjonssammensetning, 
samlokalisering av arbeidsplasser, handel, kulturinstitusjoner og kommunale 
tjenester på bydelsnivå. 

• Utvikle en sammenhengende, allment tilgjengelig grønnstruktur i eksisterende 
og fremtidige byggesoner og til overordnete tur- og rekreasjonsområder, samt 
legge til rette for urbant friluftsliv. Sikre tilstrekkelige, funksjonelle og attraktive 
friområder.  

• Sikre langsiktig grense mot landbruket og kjerneområder landbruk. 
 

 
Byutviklingsgrepet kommuneplan 2015-2030 

Generelt 
Målsetninger om en attraktiv kollektiv- og senterbasert byutvikling ligger til grunn for 
arealutviklingen i kommuneplan 2015-2030. Byutviklingsstrategien er basert på mål 
om forsterket samordnet areal og transportplanlegging, attraktiv stedsutvikling, 
inkluderende byutvikling og miljøvennlige transportformer. 

Byutviklingsstrategien betyr at arealutviklingen skal prioriteres og styres inn i 
byutviklingsaksen til høyverdig kollektivsystem og sikre kvalitet og gjennomførbarhet 
for byutviklingsområdene Forus/Lura, Sandnes sentrum og Vatnekrossen som første 
fasen av Sandnes Øst, og øvrige to faser på lengre sikt. Samtidig prioriteres 
knutepunktsutvikling i tilknytning til Jærbanens holdeplasser.  
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Figur 1: Prioritert byutviklingsakse. Arealstrategien viser en prioritering av 
byutviklingsaksen Forus/ Lura, Sandnes sentrum og Sandnes øst. Samtidig 
prioriteres byutvikling tilknyttet Jærbanens holdeplasser. Kartet er ikke juridisk 
bindende, men vil være retningsgivende for prioritert byutvikling i 
kommuneplanperioden. 
Samtidig prioriteres byutvikling knyttet til jernbanestopp gjennom transformasjon og 
områdeutvikling. Det vektlegges at Sandnes sentrum og Ganddal har viktig 
koblingspunkt mellom jernbane og øvrig kollektivtransport og gode muligheter for å 
betjene kollektivreisende, også fra Sør- Jæren. Plangrepet sikrer gode muligheter for 
at Sandnes på denne måten bidrar til å nå regionale målsetninger om endret 
reisemiddelbruk i tråd med målsetninger i klimaforliket og Nasjonal transportplan. 
 
Den prioriterte byutviklingsstrategien utløser behov for byomforming/transformasjon 
og fortetting i tråd med intensjonene som fremgår av ny regionalplan for langsiktig 
byutvikling. Her legges det opp til at minst 50 % av kommunens fremtidige 
arealbehov skaffes gjennom transformasjon og fortetting av eksisterende tettsteder 
og gjennom ny utbygging i byområder med tilrettelagt og/ eller planlagt senterstruktur 
og høyverdig kollektivtransporttilbud.  

Forusområdet og Sandnes sentrum fremheves som viktige transformasjonsområder. 
Samtidig utvikles og planlegges Sandnes Øst som et attraktivt regionalt byområde 
med planløsninger som er bærekraftige for både regionen og kommunen. Felles for 
de prioriterte byutviklingsområdene er at alle disse bygger opp under høyverdig 
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kollektivtransporttrase og senterstrukturen slik den er lokalisert og dimensjonert 
gjennom kommuneplanen, med Sandnes sentrum som hovedsenter. Dimensjonene 
som byutviklingsretning Sandnes øst representerer krever at gjennomføringen skjer i 
faser. Samtidig må dette regionale plangrepet realiseres med grunnlag i et 
samordnet arealbehov for regionens og kommunens behov på sikt. I denne 
planperioden prioriteres første fasen – Vatnekrossen, og på den måten sikres at 
åpningen av Sandnes øst får nødvendig samordning med busway 2020. Mer detaljert 
beskrivelse av langsiktige utvikling av Sandnes Øst omtales i neste kapittel. Det 
vektlegges at både transformasjon og ny byvekst skal bidra til økt områdekvalitet og 
gode byrom.  

For å tydeliggjøre en prioritering av kollektivbasert byutvikling fastsettes en 
overordnet rekkefølge av utbygging i kommuneplanens bestemmelser, som gir 
føringer for blant annet økonomiplan og utbyggingsprogram. Denne bestemmelsen 
sikrer ytterligere vektlegging av arealutvikling med nødvendig teknisk og sosial 
infrastruktur i byutviklingsaksen Forus/Lura, Sandnes sentrum, Sandnes øst og 
senterområdet på Ganddal med grunnlag i togstopp på Jærbanen i 
kommuneplanperioden 2015-2030. Oppsummert prioriteres fremtidig byvekst i 
kommuneplanperioden med følgene overordnede rekkefølge i utbygging: 

 

1. Transformasjon og ny vekst innenfor høyverdig kollektivakse 
a. Høyverdig kollektivakse Forus – Sandnes sentrum – Sandnes Øst  
b. Holdeplasser langs Jærbanen 

 

2. Transformasjon og ny vekst innenfor hovedkollektivaksene  
a. Sandnes Nord 
b. Sandnes sør/sørøst 

 

3. Moderat vekst 
a. Hommersåk 
b. De mindre tettstedene 

 
 
For å sikre at bolig- og næringsområder utenfor prioritert byakse også videreutvikles i 
tråd med målsettingene om konsentrert byvekst, fastsettes krav til generell økt 
utnyttelse i tilknytning i hovedkollektivakse i Sandnes sør, med tilhørende krav til bo- 
og områdekvaliteter.  Kartet nedenfor illustrerer kollektivaksene for buss med 
influensområdene. 
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Figur 2: Kollektivakser med influensområde byvekst. 
 

Når det gjelder de øvrige tettstedene i kommunen er det en målsetning å sikre 
attraktive tettstedsutvikling og moderate vekstmuligheter.  Hommersåk skal sikres 
vekstmuligheter som bidrar til en attraktiv tettstedsutvikling. Tilsvarende skal det 
sikres at de mindre tettstedene som Figgjo, Malmheim og Høle gis en moderat 
vekstmulighet innenfor de arealene som er allerede er frigitt til utbyggingsformål. 

Bolig 

Ny boligvekst lokaliseres i hovedsak i kollektivaksene og definert senterstruktur. Å 
synliggjøre arealbehov for bolig er et viktig virkemiddel for å imøtekomme 
etterspørsel, sikre kvalitet og forutsigbarhet i planløsningene. Arealregnskapet 
sammen med økonomiplan gir informasjon om hvorvidt det er/er planlagt tiltak for å 
sikre kapasitet i sosial og teknisk infrastruktur i områder som foreslås utviklet 
gjennom transformasjon og ny utbygging. Samtidig vil prioriteringer i ny 
kommuneplan gi føringer for behov om nye investeringer som er nødvendige. For å 
ivareta hensynet til bokvalitet i en situasjon hvor tetthet og utnyttelse tillegges et økt 
fokus innføres oppdaterte bestemmelser om kvalitet og størrelse på felles – lek og 
uteoppholdsarealer. Bystyrets mål om 700 boliger per år, definerer behovet for 
boligarealet kommuneplan skal legge til rette for.  
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Næring 
Næringsområder lokaliseres i byområdet basert på behov, funksjon og tilgjengelighet, 
jf kart i Figur 2: Kollektivakser med influensområde byvekst, for å sikre forutsigbarhet 
og optimalisering av infrastruktur. Arealutviklingen skal styres med grunnlag i 
regionalplan for Jærens tre definerte næringsarealkategorier. Disse er basert på en 
lokaliseringsstyring ut fra kollektivtilgjengelighet for å sikre fleksibilitet og muligheter 
for transformasjon. Arbeidsplassintensive virksomheter med høy arealutnyttelse og 
lav parkeringsdekning, for eksempel kontor, lokaliseres til områder med høyverdig 
kollektivtilgjengelighet eller i sentrum/øvrige sentre.  Industri- og lagervirksomheter 
med lav arbeidsplassintensivitet skal tilsvarende lokaliseres i områder som i større 
grad er egnet for godstransport, med god biltilgjengelighet. Etablering av 
logistikkbasert næring bør skje i nærheten av godsterminalen.  

Det er et mål for Sandnes å tilby varierte næringsarealer. For å oppnå dette  må det 
sikres muligheter for relokalisering av eksisterende næringsvirksomheter i 
byomformings- og transformasjonsområdene. Å utforme en slik samlet og langsiktig 
lokaliseringsstrategi blir en viktig oppgave frem mot neste kommuneplanrevisjon. I 
denne kommuneplan foreslås ikke store nye næringsarealer, men de eksisterende 
sikres gode rammevilkår for utvikling.   I tillegg prioriteres at Sandnes sentrum 
videreutvikles som et attraktivt og funksjonelt knutepunkt for både handel, kultur, 
sosiale møter og kunnskapsintensive næringsvirksomhet, slik at sentrum blir det 
regionale senteret som regionalplan for Jæren legger opp til.  

Senterstruktur 

Sentrum behandles særskilt gjennom en egen kommunedelplan. Forslag til arealbruk 
skal sikre best mulige utviklingsbetingelser for Sandnes Sentrum som et attraktivt og 
funksjonelt kommunesenter for beboere, næringsaktører og andre brukere.  Samtidig 
tydeliggjøres en senterstruktur som bygger opp under Sandnes sentrum og hvor 
bydelssentrene tillegges funksjoner for å ivareta behovet for daglige gjøremål, lokal 
service og handel, og sosiale møteplasser i bydelene.  

For byutviklingsretningen Sandnes øst er det i tillegg definert en egen senterstruktur 
som bygger på kommunens felles prinsipper, men som i tillegg vektlegger 
nødvendige holdeplassfunksjoner knyttet til en arealutvikling fundamentert på 
høyverdig kollektivsystem som det arealstrukturerende.  

Tjenestetilbud 

Samtidighet i planlegging og gjennomføring av teknisk og sosial infrastruktur er 
innarbeidet som en viktig forutsetning for fremtidig byutvikling i Sandnes. Behovet for 
tiltak og mulige løsninger vurderes på kort sikt ut fra dagens situasjon. Nye 
forutsetninger som følge av planlagt utbygging i planperioden er deretter vurdert. 
Nærmere omtale er gitt i kapittelet om kommunale tjenester og bolig. I 
kommuneplanens arealdel inkl. bestemmelser er nødvendigheten av samtidighet 
mellom utbygging og teknisk/sosial infrastruktur innarbeidet. Byutviklingsgrepet i 
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kommuneplan utgjør med dette et grunnlag for fremtidige prioriteringer i 
tjenesteområdenes fagplaner, økonomiplan og revisjon av utbyggingsprogrammet.   

Transportinfrastruktur 

Revidert kommuneplan 2015-2030 tilrettelegger for nullvekst i personbiltransport i 
storbyområdet gjennom konsentrert byvekst og økt tetthet i prioritert byutviklingsakse 
i kollektivaksene (inkl. sykkel og gange) og senterstrukturen. For å skape attraktive, 
effektive og funksjonelle byer som har god mobilitet må det utvikles et 
kollektivtransporttilbud med stor kapasitet, høy kvalitet og gode løsninger for gående 
og syklende. Det er det en forutsetning for å lykkes med en kollektivbasert byutvikling 
at arealbruken bygger opp om byutvikling med høy arealutnyttelse i kollektivaksene. 
Samtidig er det en målsetning å ivareta næringstransport gjennom rett lokalisering av 
næringsvirksomheter og tilrettelegging av nødvendig overordnet veiinfrastruktur.  

Kollektivbasert byutvikling er prioritert gjennom en særskilt vektlegging av byaksen 
Forus/Lura, Sandnes sentrum og Sandnes Øst, i tillegg til knutepunktsutvikling langs 
Jærbanen.  I tillegg definerer kommuneplanen høyverdig kollektivtrase og 
hovedkollektiver med tilhørende krav til arealutnyttelse, næringskategori, 
uteoppholdsareal og parkering.  Bestemmelsene sikrer mest mulig effektiv arealbruk 
og områdekvalitet i kollektivbaserte områder som er frigitt til byutviklingsformål. For 
øvrig stilles krav til bedret tilrettelegging for gående og syklende gjennom gode 
tilkoblinger til kollektivholdeplasser. Dette er et premiss for å bygge videre opp under 
styrking av kollektivtransporttilbudet og målet om endret reisemiddelfordeling. 

Sandnes kommune følger opp omforente mål for reisemiddelfordelingen slik de 
fremgår av Regionalplan for langsiktig byutvikling for Jæren og konseptvalgutredning 
for Jæren, hvor målet er en kollektivandelen på minst 15 % i 2040 for planområdet 
som helhet. Målet skal nås med høyere andeler for de meste sentrale, urbane 
områdene. Videre er det et mål at det skal etableres god fremkommelighet for gange 
og transportsykling i et sammenhengende regionalt gang- og sykkelvegnett. 
Regionalplanens mål er at gang og sykkeltrafikken skal være over 25 % i 
planområdet Jæren i 2020.  Sykkelandelen alene skal i byområdet være over 12 % 
innen 2020. Sandnes har ansvaret for gjennom sine byutviklingsgrep å tilrettelegger 
for at kommunen når sin andel av den regionale måloppnåelsen gjennom bedret 
utnyttelse av allerede frigitte byområder og konsentrert byvekst i fremtidige 
byområder. 

 
Universell utforming 
Fysiske omgivelser som ikke stenger noen ute er en viktig for at alle kan delta og få 
felles opplevelser som skaper tilhørighet og tilknytning til byen. Sandnes kommune vil 
derfor satse på universell utforming som en strategi for å utvikle en by der hele 
befolkningen skal ha likestilte muligheter for livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse. 
Universell utforming er også en indikator på moderne byutvikling preget av mangfold 
og inkludering. 
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Grøntstruktur 
Sandnes er tildelt en sentral rolle i å videreføre og bygge opp under verdifulle, 
sammenhengende friluftsområder og kulturlandskap i kommunen. Det er en viktig 
målsetning å sikre videreføring av disse verdiene. Regional grøntstruktur skal 
forvaltes i samsvar med hensynssonen og for Sandnesmarka videreføres 
forvaltningsstrategien fra gjeldende kommuneplan. Kommunen skal også sikre 
ivaretakelsen av biologisk mangfold, som til betyr en forvaltning som dels er avhengig 
av områder med lav bruksintensitet og til dels større, sammenhengende områder 
uten stor grad av menneskelig aktivitet. Kommunens mål- og strategier er nærmere 
redegjort for i underlagsdokumentet Miljøplan for Sandnes 2015-2030. 
 
Landbruk og jordvern 
Arealforvaltningen i denne kommuneplanrevisjonen bygger opp under regionalplan 
for Jærens langsiktige grense kjerneområde landbruk i vest, og de definerte 
kjerneområdene landbruk hhv. Jødestad og Bråstein/Tjessem i gjeldende 
kommuneplan. Innenfor disse områdene skal arealforvaltningen sikre at 
ressursgrunnlaget gir grunnlag for et bærekraftig landbruk. Det er under utarbeidelse 
en egen kommunedelplan Landbruk for Sandnes. Den vil konkretisere strategier og 
tiltak knyttet til en bærekraftig arealforvaltning og praktisering av nasjonale krav mht 
vern av matjorda i LNF-områdene i Sandnes. Byutviklingsaksen som prioriteres i 
denne kommuneplan bygger opp under disse prinsippene.    
 
Strandsoneforvaltning 
Sandnes komme har utarbeidet en verdikartlegging av hele strandsonen fra 
Dyrnesvis på Gramstad til Gjesdal grense. Kystlinjen er delt inn i 8 soner som alle er 
kartlagt mht dagens bruk og grad av bygningspåvirkning. Klasse C er områder som 
kjennetegnes av store inngrep i dag og bygningstetthet er det dominerende. C-
områder tilstrebes derfor å «rydde i» og videreutvikle. Klasse A er områder er minst 
bygningspåvirket, godt tilgjengelige, har vesentlige registreringer innenfor landskap, 
natur, friluftsliv og kulturmiljø. A-områder bør det tilstrebes å forvalte uten nye tiltak. 
Av verdikartleggingen fremgår at ca 60 % av kommunens kystlinje er 
bygningspåvirket, og det allment tilgjengelige arealet for opphold i strandsonen, dvs. i 
100 m-beltet langs sjø utenfor byggeområder/tettsteder, er i underkant av 10 
%..Statlige planretningslinjer for forvaltningen av strandsonen i Norge definerer 
Sandnes i «pressområde». Det betyr at Sandnes må ha en helhetlig og bærekraftig 
forvaltning av strandsonen, der ulike brukergrupper sine interesser håndteres og der 
naturmangfold, kulturlandskap og stedsutvikling ligger til grunn for arealforvaltningen. 
I denne kommuneplanen foreslås utforming av en strategi basert på disse 
rammebetingelsene. 
 
Fritidsbebyggelse 
Befolkningen i Sandnes med 71.900 innbyggere og i regionen (rundt 300.000 
innbyggere) er i sterk vekst, og denne utviklingen forventes å fortsette. 
Arealpolitikken legger til grunn at minimum 50 % av nye boligarealer skal fremskaffes 
gjennom byomforming og fortetting. Boliger og boområde forventes å få et mer 
urbant preget uttrykk og kravene til arealutnyttelse er økt. Dette betyr at en stadig 
større del av LNF-områdene vil få økt betydning for allmennhetens utøvelse av fysisk 
aktivitet og friluftsinteresser. Samtidig er det ønskelig å øke befolkningens tilgang til 
og bruk av hytter i kommunen, og legge til rette for allmennhetens utøvelse av fysisk 
aktivitet som helsefremmende tiltak for alle. Sandnes har i dag ca 2.500 hytter og det 
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er avsatt totalt 16 områder til fritidsbebyggelse. Knyttet til områdene er det avsatt 
områder til småbåthavner og det er ca 7 slike anlegg i dag. I tillegg til å være 
lokalisert langs kystsonen er det en stor andel hytter i LNF-områder langs 
vassdragene, med Ims-Lutsi som det største.  
 
Den statlige hyttepolitikken stiller krav om en mer miljøtilpasset utbygging av 
fritidsbebyggelse der langsiktig kommunal planlegging, er basert på en politikk som 
omfatter både omfang, miljøkriterier og lokalpolitiske mål. Det er utformet rammer for 
å lage en langsiktig arealstrategi for fritidsbebyggelse i Sandnes. Arbeidet vil bli 
prioritert slik at strategien kan brukes i kommende kommuneplanrevisjon og i 
arealforvaltningen for øvrig. Den skal ta for seg både områder i strandsonen, i 
vassdragsområder og nye områder, i tillegg få frem enkle kvalitetskrav både mht 
selve fritidsbebyggelsen og område/stedskvalitet for fritidsbebyggelse.  
 
 

2. Metodikk for konsekvensutredning 

Rådmannen fremlegger en samlet anbefaling for fremtidig arealbruk i denne 
rapporten, basert kommunale samfunnsmål, regionale/ nasjonale føringer og 
virkninger for miljø og samfunn. Videre fremgår en fullstedig konsekvensutredning og 
ROS vurdering for hvert av enkeltområder som blir anbefalt i vedlagt rapport. Behov 
for oppfølging og avbøtende tiltak ifm utleggelse av nye områder legges til grunn for 
arrondering av nye utbyggingsområder og tilhørende bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. 

Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. 

Kommuneplanen med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging omfattes av 
kravet om konsekvensutredning (KU) i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 jfr. 
forskrift om konsekvensutredning § 2. Konsekvensutredningen skal utarbeides på 
grunnlag av fastsatt planprogram og gi en beskrivelse og vurdering av planens 
konsekvenser for miljø og samfunn, herunder av de aktuelle alternativene som har 
vært vurdert. Konsekvensutredningen skal være tilpasset plannivået og være 
relevant i forhold til de beslutninger som skal tas jfr. KU-forskriften § 9. Hensikten 
med KU er å bidra til at vesentlige konsekvenser av ulike valg er godt belyst i løpet 
av prosessen, ved høring av planforslag og ved planvedtak.  

Planprogrammets omtale av KU 

Konsekvensutredning er en integrert del av planarbeidet, og det er behov for å 
tydeliggjøre og kommunisere hvordan hensyn til miljø og samfunn er ivaretatt i 
planleggingen. Denne rapporten redegjør for de overordnede 
konsekvensvurderingene og som ligger til grunn for anbefalingene.  



14 
 

Temarapport: Bolig – behov og lokalisering 
 

I dette kapitlet gis en samlet vurdering av boligbehov og lokalisering av nye 
boligområder i kommuneplanperioden 2015-2030. Det henvises til rammer og 
føringer for endret arealbruk generelt og bolig spesifikt. Videre gis en oversikt over 
dagens situasjon og behov for nye boliger sett i lys av forventet befolkningsutvikling, 
måloppnåelse regionalt/lokalt, kapasitet infrastruktur, behov for planinnretting, 
suksesskriterier for opparbeidelse av nye byutviklingsområder mm. Behov for 
utvidelse av kapasitet i tjenester som barnehage, skole, idrett og hensynet til 
boligsosiale behov mv. basert på dagens boligsituasjon og som følge av anbefalinger 
om nye boligområder, behandles i kapitel om offentlig/privat tjenesteyting. 

Vurderingsgrunnlag – overordnete rammer og forutsetninger 

Rådmannen henviser til rammer og føringer for endret arealbruk generelt som er 
beskrevet i rapportens innledningskapittel. Det forutsettes i kommunens overordnede 
målsetninger for samfunnsutviklingen og av nasjonale/ regionale føringer at det i 
kommuneplanen legges opp til arealøkonomisering konsentrasjon om utvikling som 
sikrer samordnete areal- og transportløsninger og byomforming/fortetting i 
influensområder til hovedkollektivtraseer. Samtidig skal kommuneplanen sikre 
områdekvalitet og gode bo- og oppvekstvilkår. Det legges til grunn at minst 
halvparten av arealbehovet i planperioden bør gjennom fortetting og/eller 
transformasjon og at framtidig arealbruk legger til rette for økt andel miljøvennlige 
reisevaner (gange, sykkel, kollektiv). Samtidig vurderes det at behovet for 
planmessige avklaringer og forberedelse av videre byutvikling i Sandnes Øst på 
lengre sikt forutsetter utleggelse av en større andel nye boligområder i denne 
kommuneplanrevisjonen.  

Byutviklingsgrep 

Revidert kommuneplan for Sandnes 2015-2030 er konsentrert om byutviklingsaksen 
Forus/ Lura, Sandnes sentrum og Sandnes Øst, i tillegg til knutepunktsutvikling langs 
Jærbanens holdeplasser. Bakgrunnen for valg av byutviklingsakse er nærmere 
beskrevet og begrunnet i kommuneplanens samfunnsdel. I hovedsak er denne 
foreslått for å sikre konsentrert byvekst med høy arealutnyttelse i kollektivbetjente 
byområder, og gode utviklingsbetingelse for Forus/ Lura, Sandnes sentrum og 
Sandnes Øst og Utvikling knyttet Jernbanens holdeplasser. Prioritert byutvikling i 
Forus/ Lura- Sandnes sentrum- Sandnes Øst skal sikre en dreining mot konsentrert 
byvekst der høyverdig kollektivakse og senterstrukturen gis en strukturerende rolle. 
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Figur 3: Prioritert byutviklingsakse. Arealstrategien innebærer en prioritering av byutviklingsaksen 
Forus/ Lura, Sandnes sentrum og Sandnes øst. I tillegg vektlegges byutvikling tilknyttet Jærbanens 
holdeplasser. Kartet er ikke juridisk bindende, men vil være retningsgivende for prioritert byutvikling i 
denne og kommende kommuneplanperioder. 

 

Prioritert byutviklingsakse ligger blant annet til grunn for utvelgelse av nye 
utbyggingsområder og bestemmelser om overordnet rekkefølge i utbygging i 
kommuneplanens bestemmelser. Det har vært en intensjon å sikre at Forus/Lura, 
Sandnes sentrum og Sandnes Øst og utvikling tilknyttet jernbanestoppene gis høyest 
prioritet, blant annet gjennom rekkefølgekrav som sikrer aksen prioritering gjennom 
utbyggingsprogram og økonomiplan 

I tillegg til Forus/ Lura og Sandnes Øst er Sandnes sentrum en viktig adresse for 
regional næringsutvikling, handel, bolig, service og tjenesteyting. Sentrum behandles 
i en egen kommunedelplan, men utgjør samtidig en hovedprioritet i kommuneplan for 
Sandnes som kommunens hovedsenter og knutepunkt. Her fokuseres på fortetting 
og transformasjon og kvalitet i tråd med kommunale og regionale målsetninger.  

Utover byutviklingsaksen og byutvikling knyttet til jernbaneholdeplassene er det gjort 
vurderinger av Sandnes sør/ sørøst for å se på alternativer for lokalisering av nye 
boliger. Det anbefales noen nye områder her for å bygge opp under eksisterende 
kollektivakser, bydelssenter og skolekapasiteten. Det anbefales imidlertid at 
boligveksten utviklingen i denne aksen hovedsaklig prioriteres gjennom 
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bestemmelser om økt tetthet og utnyttelse i allerede frigitt og regulert arealer tilknyttet 
hovedkollektivakse, i stedet for nye boligfelt. 

I ytre bydeler og bygdene legges det opp til moderat vekst i samsvar med delmålet 
om å sikre livskraftige bydeler. Gjeldende kommuneplans måltall for årlig 
boligproduksjon i Hommersåk, Figgjo, Høle og Malmheim videreføres i 
kommuneplan. Detaljert styring av årsproduksjon, jfr kapasitet i sosial infrastruktur, 
skjer gjennom utbyggingsprogrammet.  

Oppsummert anbefaler rådmannen at fremtidig byvekst i kommuneplanperioden 
prioriteres til høyverdige kollektivakser med følgene overordnede rekkefølge i 
utbygging: 

4. Transformasjon og ny vekst  

a. Kollektivaksen Forus – Sandnes sentrum – Sandnes Øst  

b. Holdeplasser langs Jærbanen 

5. Transformasjon og økt tetthet innenfor hovedkollektivaksene  

a. Sandnes sentrum  

b. Sandnes sør/sørøst 

6. Moderat vekst 

a. Hommersåk 

b. De mindre tettstedene 

Utbyggingstakt styres ut fra overordnet rekkefølge i utbygging og kapasitet i sosial 
infrastruktur. 

 

Behov for boliger og hvor skal boligveksten skje 

Boligbehov 

Bystyrets målsetting om en jevn årlig boligproduksjon på 700 boliger er nedfelt i 
planprogrammet. Det tilsvarer 10.500 boliger i perioden 2015 og 15 år frem til 2030. I 
samme periode viser fremskrevet befolkningsmengde (foreløpig prognose ifm felles 
boligstrategi) en vekst på 26.500 personer. 

Arealregnskapet ved utgangen av 2013 viser en restkapasitet på om lag 9.000 
boliger i gjeldende kommuneplan. For å nå målsettingen om 700 boliger per år må 
Kommuneplanen for 2015-2030, inkl kdp for sentrum, tilrettelegge for nye 
boligarealer til minimum 1.500 nye boliger i perioden 2015-2030.  

Beregningen ovenfor viser at det lokale behovet for nye boligareal er begrenset.  
Rådmannen vurderer imidlertid at målsetningen om å bygge opp under mål om en 
senter- og kollektivbasert byutvikling forutsetter utleggelse av nye boligarealer 
innenfor prioritert byakse slik den fremgår av kommuneplanens samfunnsdel.  Figur 2 
viser lokaliseringen av boligområder med restkapasitet, med planstatus vedtatt 
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regulering og disponert i kommuneplan per mai 2013. En grovberegning av av 
ubebygd areal viser ca. 7000 boliger i restkapasitet utenom sentrum og generelt 
fortettingspotensiale . Ettersom en vesentlig andel av disse er lokalisering utenfor 
prioritert byutviklingsakse, er det vurdert et behov for å tilrettelegge nye arealer i 
prioritert byakse, samtidig som byvekst i prioritert akse gis prioritet gjennom 
kommuneplanens bestemmelser. 

 
Figur 4: Skisse over områder med arealreserver.  

 

Arealregnskapet viser at det i Sandnes sør/sørøst er et boligpotensial  på ca 4.800 i 
gjeldende kommuneplan, hvorav vel 3.700 er forventet utbygd fra 2016 og fremover. 
Dette er i stor grad større områder hvor delfelt er under utbygging for eksempel 
Sørbø Hove, Kleivane, Aase gård. Slik rådmannen vurderer det gir gjeldende 
kommuneplan muligheter for boligutbygging og økt utnyttelse. Samtidig er det en 
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vurdering at en ensidig utbygging i disse områdene kan komme til hinder for oppstart 
og innretting av transformasjon og kollektivbasert byutvikling  innenfor den prioriterte 
byaksen Forus/ Lura, Sandnes sentrum og Sandnes Øst. For å sikre en dreining av 
fremtidig byvekst mot byaksen Forus/ Lura, Sandnes sentrum og Sandnes Øst 
foreslår rådmannen på dette grunnlaget å legge ut en betydelig andel nye 
boligarealer i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 innenfor prioritert 
byutviklingsakse, da særlig innenfor Sandnes Øst, selv om det eksisterer tilgjengelige 
arealer i andre deler av kommunen. 

Utover det generelle forslaget om å tilrettelegge nye utbyggingsområder innenfor 
kollektivaksene og senterstrukturen for å dreie utviklingen mot konsentrert byvekst i 
kollektivaksene anbefaler rådmannen å legge inn hele byutviklingsretningen Sandnes 
Øst i denne kommuneplanrevisjonen for å sikre planlegging av helhetlige 
planløsninger og attraktiv by- og stedsutvikling i god til før utbygging.  

 

Prioriterte utbyggingsakser/-områder 

Nylig vedtatte RP-J forutsetter en prioritering av Sandnes sentralt og nord i perioden 
2010-2020.  Denne prioriteringen følges i hovedsak opp gjennom forslag om nye 
transformasjonsområder med potensiale for utvikling per i dag og oppstart av en 
interkommunal plan for Forus/ Lura som skal avklare nødvendige plangrep som kan 
bygge opp under attraktiv videreutvikling av næringsområdet, med et særskilt fokus 
på økt arealutnyttelse og funksjonsblanding.   

I tillegg til ovennevnte prioritering av Sandnes sentralt og nord i perioden 2010-2020 
forutsettes en tydelig oppstart i Sandnes øst i neste 10-årsperiode 2020-2030. Denne 
prioriteringen følges opp gjennom forslag om å innarbeide hele byutviklingsretningen 
i kommuneplan for Sandnes Øst i kommuneplan for Sandnes 2015-2030. 
Vatnekrossen er i hovedsak foreslått for å bygge opp under bussway 2020 og som 
grunnlag for videreføring av byutviklingsretning Sandnes Øst på lengre sikt.  I tillegg 
vurderes det som nødvendig å synliggjøre fremtidige byutviklingsområder utover 
Vatnekrossen i denne perioden, blant annet for å sikre attraktive/ helhetlige 
planløsninger i form av stedsutvikling og bokvalitet i god til før selve utbyggingen 
finner sted. Videre er dette vurdert som nødvendig å synliggjøre hele 
utviklingsretningen for å sikre et grunnlag for planlegging og finansiering av intern og 
ekstern infrastruktur, blant annet ift vei, VA og sosial infrastruktur. Det er store 
økonomiske forpliktelser som må innrettes i økonomiplanarbeidet og i dialog med 
aktuelle aktører, for eksempel innen VA, allerede i nær fremtid. Planløsningen (antall 
boliger, senterstruktur, arbeidsplasser, nærservice osv) som legges frem for hele 
utviklingsretningen Sandnes Øst, skal sikre driftsgrunnlag for investeringer og 
implementering av høyverdig kollektivtilbud. Det er ikke aktuelt å starte utbygging 
utover Vatnekrossen før dette er avklart.  Videre forutsettes det ytterligere detaljering 
av områdene ift stedsutvikling, fordeling bolig/ næring, tjenestebehov osv gjennom 
påfølgende kommuneplanrulleringer og områdeplaner. 
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For å kunne oppnå en ønsket utvikling og vellykket første etappe av Sandnes øst, 
med hensyn kvalitet, gjennomførbarhet, finansiering og kapasitet, vil det være 
avgjørende at det ikke legges ut nye større boligområder, for eksempel Dale eller 
Gramstad, eller en stor andel nye boligområder i Sandnes sør og sørøst, i denne 
planperioden. Dersom områder utenfor hovedsatsningsområdene legges ut, må det 
fremkomme tydelig av kommuneplanens bestemmelser at områdene i prioritert 
byutviklingsakse gis prioritet før øvrige utbyggingsområder utenfor byaksen.  

 

Hvorfor forslag til omdisponering er større enn teoretisk behov for boligareal 

For å sikre muligheten for å kunne ta helhetlige, robuste grep innenfor 
hovedkollektivaksen og byutviklingsretning Sandnes øst, foreslår rådmannen at det 
legges til rette for et større boligpotensial enn beregnet i denne 
kommuneplanperioden. Dette gjøres for å sikre en enhetlig og tydelig satsing på 
Forus/ Lura og oppstart av Sandnes øst ift mål om attraktiv oppstart av 
byutviklingsretningen med tilstrekkelig volum, kollektiv- og senterbasert byutvikling og 
for å sikre en forutsigbarhet ift de store investeringene i ekstern infrastruktur som må 
gjøres. Det er behov for grundige, veloverveide og helhetlige plangrep for oppstart av 
Forus/Lura og Sandnes øst. Videre er det ønskelig å planlegge for større områder 
samlet for å sikre helhetlige og attraktive planløsninger.  

Sandnes kommune har allerede en del boligareal i kommuneplanen, disse gis en 
tydeligere styring ift forutsatt tetthet, næringskategori og parkering. I tillegg foreslås 
nye områder fordi; 

a) Forus/Lura bygger opp om satsing på transformasjon og høyverdig kollektiv  

b) Sandnes øst skal dekke et regionalt behov løst gjennom høy arealeffektivitet 
og med senterstruktur og høyverdig kollektivtrasé som de arealstrukturerende 
element. 

Momentene ovenfor ligger til grunn for anbefalinger av nye boligfelt som overstiger 
det kommunale behovet i planperioden. Samtidig vektlegger rådmannen at 
utbyggingsvolumet må begrenses i andre deler av kommunen som følge av et høyt 
boligvolum innenfor Forus/ Lura og Sandnes Øst.  En robust oppstart av nevnte 
byutviklingsretninger forutsetter etterspørsel og interesse i større byutviklingsområder 
som gis prioritering oppstart i kommuneplanperioden.

Bestemmelser om overordnet rekkefølge av utbygging vil for øvrig prioritere 
byutvilking gjennom vektlegging av reguleringsplanarbeid i aksen gjennom 
utbyggingsprogram og økonomiplan. 

 Som en konsekvens av dette 
har rådmannen i stor grad foreslått å holde tilbake forslag om nye boligområder 
utenom Forus/ Lura, Sandnes Øst og kollektivaksene i denne 
kommuneplanrevisjonen.  
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Transformasjon og fortetting 

Kommuneplanen legger til rette for arealøkonomisering innenfor eksisterende 
tettstedsareal gjennom nye bestemmelser som sikrer transformasjon og fortetting 
nær senterområdene og langs kollektivaksene. De viktigste 
transformasjonsområdene er: 

• Sentrum 
• Norestraen – Trones/sentrum 
• Lura bydelssenter 
• Prinsensvei/Eventyrveien/Gamleveien – Lura 
• Åsedalen – Sandved 
• Hana Sanz – Hana 
• Langs hovedkollektivårene Forus/Lura – Smeaheia- sentrum – Vatnekrossen 
• Vatnekrossen bydelssenter – Hana 
• Område øst for Forussletta 
• Mindre områder som foreslås omdisponert i denne revisjonen: Hana gartneri, 

Lura gartneri 
• Andre områder som foreslås omdisponert i denne revisjonen: Hove 

planteutsalg (Hoveveien) og Sven Kvias område på Lura 
 

Flesteparten av områdene nevnt ovenfor ligger i eller i nærheten av senterområde 
eller langs hovedkollektivårer (eksisterende og planlagte). Totalt kan 
transformasjon/fortetting utgjøre et potensial på om lag 4.500-5.000 boliger. 
Flesteparten er definert som egne områder i plankartet. I tillegg forventes at den 
interkommunale planprosessen for Forus-/Luraområdet vil utløse en boligproduksjon 
på ca 1000 boliger. Eksakt antall boliger og potensialet utover kommuneplanperioden 
vil avhenge av planløsninger som avklares gjennom den interkommunal 
planprosessen. Dette avklares nærmere til neste kommuneplanrevisjon. 

Anbefaling av nytt boligareal i delområder 

Rådmannen gir en beskrivelse av plangrep i  ulike delområder i kommunen i det 
følgende. Beregninger av antatt boligpotensiale innefor transformasjonsområder og 
nye boligområder er basert på foreløpige beregninger.  

Sandnes øst  

Byutviklingsaksen Sandnes øst strekker seg fra Sandnes sentrum til Sviland. 
Fremtidige utbyggingsområder internt i Sandnes Øst ligger mellom Vatnekrossen og 
Sviland. I dette kapitlet vurderes også områder mellom sentrum og Vatnekrossen. 

Sandnes øst er et prioritert utbyggingsområde i RPJ for regionens fremtidige behov 
for utbyggingsarealer med tilknytning til høyverdig kollektivtransporttilbud, Sandnes 
Øst og øvrig senterstruktur. Rådmannen anbefaler at hele utviklingsaksen 
synliggjøres for å tydeliggjøre en prioritering av byutviklingsretningen på lengre sikt. 
Utbyggingstakt og rekkefølge vil være styrt av flere eksterne faktorer, blant annet 
innfasing av trase for høyverdig kollektivtilbud, tilførsel av veikapasitet, ekstern VA+E 
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infrastruktur, i tillegg til selvfølgelig konjunkturendringer som kan endre 
regionalutvikling mht næringsliv, arbeidsinnvandring og tilflytting. Ved å legge inn 
arealene i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 gis imidlertid grunnlag for å jobbe 
frem løsninger og planlegge utviklingen av byområdet på lengre sikt.  

Utredninger som er gjort av hele byutviklingsretningen, viser et potensiale for 18.000 
boliger og omlag 38.000 nye innbyggere. Krav om tetthet, kvalitet og løsninger for 
senterstruktur og høyverdig kollektivtrasé, samt regional avklaring om kollektivandel 
som skal legges til grunn i planleggingen fremover, vil være bestemmende elementer 
for endelig utbyggingsvolum innenfor Sandnes øst.  

Utbygging av Sandnes øst vil kreve store investeringer innenfor vei, vann, avløp, 
skoler, barnehager, idrettsanlegg, BOAS og andre offentlige tjenesteområder. 
Tilsvarende vil det være betydelige driftsutgifter forbundet med å tilrettelegge for et  
attraktivt kollektivtilbud.  Utbyggingen vil derfor kreve store økonomiske bidrag fra 
staten, fylket og kommunen. Framdriften vil i stor grad avhenge av at det er et felles 
ønske fra alle om å prioritere denne utbyggingsaksen, fra plan til realisering. Det må 
tilføres statlige midler til å løse de største infrastrukturoppgavene. Etablering av 
intern infrastruktur (VVA) fordrer investeringsvilje og økonomisk gjennomføringsevne 
i kommunen. Fylkeskommunen må prioritere drifting av kollektivtilbudet. I følge 
vedtatt utbyggingsprogram1

I det regionale transportplansamarbeidet arbeides det med fremføring av høyverdig 
kollektivtrasé busway 2020 fra sentrum til Vatnekrossen. Kommunedelplan for 
kollektivtraseén er under arbeid og ventes lagt ut på høring samtidig med 
Kommuneplanen. For å bygge opp om best mulig passasjergrunnlag for høyverdig 
kollektivløsning på denne strekningen, er det lagt inn bestemmelser om tetthet, 
næringskategorisering og parkering, generelt lags hovedkollektivakse tilsvarende 
som for den øvrige høyverdige kollektivaksen. Vatnekrossen bydelssenter har per i 
dag en lav utnyttelse, her forventes at fortetting og transformasjon vil starte opp i 
denne perioden, dels som følge av senterets lokalisering i forhold til busway 2020 og 
dels som følge av videreutvikling av Sandnes øst. Rådmannen foreslår å ta inn 
bestemmelser om områderegulering av denne 1. etappen av Sandnes øst med ca 
1000-1500 boliger (som da vil komme i tillegg til HA 07/ 08)

 pågår det planarbeid/utbygging for om lag 1.080 boliger 
fra sentrum til Vatnekrossen, 650 av ligger innenfor HA07/08, 350 forventes som 
følge av transformasjon av Havanna, 80 gjelder Sanz som er under oppføring, ellers 
noen mindre områder. På Sviland pågår utbygging av nordre felt med om lag 150 
boliger. Felt sør er ikke planlagt.  Flere av de frigitte områdene ligger i randsonen til 
sentrum og skjer som transformasjon/fortetting i tråd med overordnete føring og 
prinsipper for mer effektiv og miljøvennlig byutvikling. Disse vil bygge opp om 
passasjergrunnlaget til det høyverdige kollektivtilbudet fra sentrum mot Sandnes øst.  

                                                           
1 KPK-sak  

. Skolekapasiteten er et 
av de styrende elementene for innfasing av boliger innenfor dette området. 
Gjennomføringene følges opp i reguleringsplanlegging og de styrende elementer vil 
være tema i forhandlinger om utbyggingsavtaler. 
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Det er innkommet ett privat forslag til omdisponering innenfor denne delen av 
kollektivaksen.  

NR Område, adr., 
gnr/bnr 

Søker Beskrivelse 

P4 Gartneritomt, 
Hana 

Andreas Hauge v/ 
Prosjektil Areal, gnr. 
38/30 

Fra LNF/gartneri til bolig, 
8,099 daa. 
 

 

 

Figur 5: Innspill til omdisponering til bolig i aksen sentrum- Vatnekrossen-Sandnes øst  

Gartneritomta P4 anses å oppfølge intensjonene for prioritert byvekst i revisjonen, 
som bygger opp om utbyggingsakse fra sentrum mot Sandnes øst og kommunale og 
regionale målsetninger om transformasjon/fortetting innenfor høyverdig kollektivakse. 
I tillegg ligger området i gangavstand til sentrum og har derfor større muligheter for å 
oppnå mer miljøvennlige reisevaner.  

Området er omkranset av boligbebyggelse og vil kunne tilpasses eksisterende 
bebyggelse. Eiendommen grenser mot offentlig veier, gangveier og lekeplass og 
ligger nær Hana barneskole og Øygard ungdomsskole. Det må sikres god tilknytning 
til overordnet veinett både for bil, gående og syklende. Det bør vurderes å sette av 
deler av arealet til grøntstruktur. Potensialet er 32-64 boliger avhengig av tettheten. 
Områdets utnyttelse må avpasses områdets karakter. Området anbefales 
omdisponert og tidspunkt for realisering på kort sikt fastsettes i bestemmelsene 
innenfor rammene av skolekapasiteten slik den er vedtatt i økonomiplan 2014-2017  
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KU og ROS for Vatnekrossen og byutviklingsretningen Sandnes Øst samlet fremgår 
av eget vedlegg.  

Foreløpig anbefaling om omdisponering innenfor kollektivaksen fra sentrum til 
Vatnekrossen og i Sandnes øst 

Rådmannen anbefaler at Sandnes øst innarbeides med Vatnekrossen frigitt til 
utbygging, og at gartneritomta P4 omdisponeres til bolig. Forventet ny 
boligproduksjon er vist i tabellen.  

Område Nye arealer 
Antall boliger 

Transformasjon/fortetting 
Antall boliger 

Sandnes øst etappe 1   1.000-1.500 

Gartneritomta P4  32-64 
Sum   1.032-1.564 

 
Dale, Gramstad, Vatnefjell 

Områdene Gramstad og Dale vil i seinere kommuneplanrevisjoner, jf rekkefølgekrav i 
RP-J, dekke en større del av boligbehovet i Sandnes. I denne revisjonen vurderes 
muligheten for utleggelse av enkeltområder for optimalisering av eksisterende skole- 
og barnehagetilbud.  

I samsvar med arealstatus for gjeldende kommuneplan ligger det potensial for om lag 
220 boliger fra Rovikatil Dale. PIMES-prosjektet på Dale utgjør 150 fordelt på 
fortetting og nye områder, og 70 boliger ventes å komme på Nuten.  

Ved utløpet av fristen for innspill til kommuneplanrevisjon forelå det flere forslag til 
omdisponering langs denne aksen, blant annet Vatnefjell. Arealer som ikke er 
omfattet av arealdelen i RPJ og /eller som er konflikt med langsiktig grense landbruk 
mv, er ikke prioriterte i denne revisjonen. Etter Kommuneplankomiteen sin 
behandling av alle innkomne innspill i juni 2013, gjenstod to områder til videre 
vurdering i retningen Rovika - Dale. Disse er: 

 

P28 Dale eiendom Dale 
Eiendomsutvikling 
AS 

Omdisponering av Dale til utbyggingsformål 
og et mindre område på Gramstad til 
boligformål. 
Søknad om Dale fremmet ved forrige 
revisjon. 

I 1m Gramstaddalen Sandnes 
tomteselskap KF v/ 
Asplan Viak 
Grunneiere: 
Sandnes kom. m.fl. 

Fra LNF til utbyggingsformål 
Gramstaddalen ca 405 daa 
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Figur 6: Innspill til omdisponering på Dale, Gramstad og Vatnefjell 

Rådmannen mener at denne aksen vil bidra til å oppfylle kommunens behov for 
boligareal på lenger sikt. 

 

For å sikre full fokus på innfasing av prioritert 
byutviklingsakse Forus/Lura- Sandnes sentrum og Sandnes Øst, og grunnlaget for 
oppstart i Sandnes øst i denne perioden, frarår rådmannen omdisponering av store 
arealer langs Daleveien i denne revisjonen. 

Langs hovedkollektivakse fra Lura/Forus – Sandnes sentrum 

For å nå målet om bærekraftig byutvikling, arealøkonomisering, samordnet areal og 
transport, miljøvennlige reiser og endrete reisevaner, er det nødvendig å legge til 
rette for en bedre samordning mellom arealbruk og transport. Derfor prioriteres i 
denne perioden utvikling av områdene langs den sentrale og definerte høyverdige 
kollektivaksen fra grensen mot Stavanger i nord til sentrum og fra sentrum via 
Vatnekrossen til Sviland. Det vil bli igangsatt et interkommunalt plansamarbeid 
mellom Stavanger, Sandnes og Sola for å vurdere muligheter for et økt innslag av 
funksjonsblanding og transformasjon i Forus/Lura nord området. Dette planarbeidet 
tar utgangspunkt i vedtatt RPJ og vil bl.a. vurdere muligheter for økt tetthet, kvalitet 
for ulike arealformål, muligheter for byomforming og fortetting, 
arealformål/lokaliseringer innen området og i bunn ligger fremskaffelse av løsninger 
som styrker grunnlaget for høyverdig kollektivtilbud i området og til/fra området. 
Området huser et av landets viktigste næringsområder. En del av formålet med 
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arbeidet er å sikre fortsatt gode utviklingsmuligheter og attraktivitet for næringslivet, 
samtidig som det tilrettelegges for en større grad av funksjonsblanding i området.  

Hovedgrepet for håndtering av Forus/ Lura som et prioritert byutviklingsområde er å 
definere området som et byomformingsområde gjennom hensynssonen «felles plan/ 
byfornyelse». I bestemmelsene stilles krav om en interkommunal plan som skal 
utrede muligheter og avklare potensiale for framtidig arealbruk. Rådmannen 
vektlegger behovet for helhetlige planløsninger og avklaringer på f.eks. fordelingen 
næring/ bolig før området kan videreutvikles.  Store deler av de aktuelle arealene er i 
dag bebygd, potensialet ligger i første rekke som transformasjon, spesielt av eldre 
næringsbebyggelse nord i området. Området har knapphet på tilgang til 
grøntområder. Det er også begrensete grønne forbindelser mot de 
sammenhengende turområder vest for E39. Slike kvaliteter må sikres før en storstilt 
omdisponering og transformasjon kan påbegynnes. Stedskvalitet vil være et sentralt 
plantema. I løpet av 2014 vil arbeidet med en interkommunal kommunedelplan starte. 
Denne vil legge premisser for videreutvikling av den sentrale delen av Forus/Lura; 
blant annet vil Forus-/Luraområdets rolle som næringsområde og som del av 
storbyområdet på Jæren bli avklart. Langsiktige mål for området vil bli drøftet og 
rammer for området og framtidig byutvikling avklares. Samtidig blir også behovet for 
evnt. senterområder, handelstilbud og trafikale løsninger avklart i ovennevnte 
planarbeid. 

 

Figur 7: Rød strek viser sammenhengende hovedkollektivtrase fra Forus/Lura til sentrum og 
Sandnes Øst.  

Potensialet for nye kollektivreisende er større i disse områdene enn langs andre 
deler av kollektivnettet. For å bygge opp om mulighetene for økt passasjergrunnlag, 
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foreslår rådmannen at det tilrettelegges for transformasjon/omdisponering og høy 
utnyttelse i områder langs denne korridoren før den interkommunale 
kommunedelplanen er på plass. Dette gjelder et område vest for Lura bydelssenter 
og et areal øst for RV 44 Forussletta. hvor rådmannen mener det er tilrådelig å 
vurdere kombinert formål bolig/ næring uten at dette kommer til hindrer for helhetlige 
planløsninger i Forusområdet på lengre sikt. Dette er i tråd med intensjonene i bla 
RP-J og rådmannens anbefaling om prioritering av prioritert byutviklingsakse i denne 
revisjonen.  

For å sikre prioritering av kommunedelplan for Forus/ Lura i kommuneplanperioden 
foreslås en omtrentlig boligproduksjon på ca. 1000 boliger i Forus/ Lura området i 
kommuneplanperioden 2015-2030, selv om antall boliger ikke er fastsatt. Eksakt 
potensialet utover kommuneplanperioden vil avhenge av valgte planløsninger. Dette 
avklares nærmere gjennom interkommunal kommunedelplan for Forusområdet. Det 
vurderes likevel som nødvendig at denne kommuneplanen prioriterer utvikling i 
Forus/Lura området gjennom områdeutvikling i deler av influensområde for fremtidig 
bussvei. I tillegg til planavklaring og boligproduksjon som ligger til den interkommunal 
kommunedelplanen for Forus/ Lura har det kommet inn flere private forslag om 
utbygging langs denne aksen til kommuneplanrevisjonen. Etter 
Kommuneplankomiteens behandling i juni 2013, gjenstod følgende fire områder til 
videre vurdering: 

 

P3 Gartneritomt, 
Lura 

Trond J. Vik 
v/Klepp 
Prosjektering. 
Gnr. 69/359 

Fra næring/gartneri til bolig. 4 daa  
 

P9 Lura, 
Prinsens vei 1 

Karl J. 
Raugstad, 
Prinsens vei 
1, Gnr 69 bnr 
157 

Omdisponering fra næringsformål til bolig og 
bolig/allmennyttig formål. 
 

P21 Lura nord, 
Gamlevn 87 

MK 
Gamleveien 
87 
AS v/ Martin 
Kvalbein. 
Gnr. 69 bnr. 
1447 

Omdisponering fra næring til kombinert formål 
bolig/forretning/ kontor.   

P25 Luramyrvn. 75, 
Lura nord 

IKM Eiendom 
AS v/Plank  
Arkitekter AS 

Omdisponering/transformasjon/fortetting - 
kontor, bolig, handel 
 

P40 Somaveien 1,  Somaveien 1 
AS, Sven 
Kvia AS v/ 
Rambøll 

Omdisponering fra næring til bolig, kontor, 
annen servicevirksomhet 
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Figur 8: Forslag til omdisponering langs hovedkollektivåre fra sentrum til Forus 

Rådmannen forutsetter at helhetlige løsninger vil fremkomme av det felles 
kommunedelplanarbeidet - og det er viktig av hensyn til endelig resultat at endringer 
på kort og lang sikt skjer utfra totale vurderinger innenfor området slik at det er de 
mest bærekraftige løsningene som velges for byutviklingen av Forus/Lura nord. 
Rådmannen tilrår allikevel at det tas høyde for realisering av noen enkeltprosjekter 
utenom den interkommunale kommunedelplanen, i tillegg til øvrige 
fortettingsprosjekter på reguleringsplannivå, for å bygge opp under konsentrert 
byvekst og fremføring av høyverdig kollektivtrase i perioden frem mot bussvei 2020. 
Med dette som utgangspunkt har rådmannen vurdert at det kan tilrådes noe 
omdisponering fra næring til kombinert bolig/ næring i områder som ligger i tilknytning 
til allerede etablerte transformasjonsområder eller boligfelt. Forslag om 
omdisponeringer til bolig/ bebyggelse og anlegg i mindre områder innenfor større 
delfelt som i dag er avsatt til næring frarådes ettersom eventuelle omdisponeringer 
må håndteres for delfeltet samlet. Eksempelvis gjelder dette for Lura Nord.  

Det gjøres følgende vurderinger av enkeltinnspill: 
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Gartneritomta P 3 ligger i nedslagsfeltet til den høyverdige kollektivtraséen langs 
Forussletta. Siden området ligger omkranset av boligbebyggelse vurderer 
rådmannen at omdisponering egner seg til for bolig. Det er derfor ikke nødvendig å 
avvente overordnet avklaring. Rådmannen anbefaler at området transformeres til 
boligområde og at premisser om tettheter og kvaliteter kommuneplanen ivaretas. KU 
og ROS som er oversendt av forslagstiller vurderes som dekkende for beskrivelse av 
konsekvenser ved foreslått formålsendring fra næring til bolig. Adkomstforholdene 
må løses ved regulering.  

P25 ligger innenfor Lura nord næringsområde i nedslagsfeltet til høyverdig 
kollektivtrasé. I påvente av prinsippavklaring i den interkommunale 
kommunedelplanen for Forus, vurderer rådmannen at omdisponering fra næring til 
kombinert næring/ bolig på mindre enkelttomter bør avventes. Integrering av boliger 
innenfor større etablerte næringsområdet krever en mer inngående og prinsipiell 
vurdering. Rådmannen frarår omdisponering i denne revisjonen. Framtidig arealbruk 
bør avklares i den interkommunale kommunedelplanen. Tilsvarende fraråder 
rådmannen omdisponering av områdene P21 og P9, fordi det innebærer 
omdisponering av enkeltområder innefor større delfelt som i dager er i bruk til næring 
av ulike kategiroer. Det anbefales at helhetlige vurderinger av egnet formål vurderes 
gjennom interkommunal kommunedelplan for Forus/ Lura.  

P40 område vest for Lura bydelssenter tilrådes omdisponert til kombinert formål 
bolig/ næring for å tilrettelegge for transformasjon og fuksjonsblanding i nedslagsfelt 
for høyverdig kollektivtrase Bussvei 2020.

I tillegg til P40 Svein Kvia foreslår rådmannen at Forussletta øst for RV 44 gis en 
formålsendring fra næring til kombinert bolig/ næring for å tilrettelegge for 
transformasjon og funksjonsblanding i nedslagsfelt for høyverdig kollektivtrase 
Bussway 2020.  

 Det anbefales at nærliggende 
næringsområder inngår i formålsendringen fra næring til kombinert formål bolig/ 
næring forå sikre helhetlig i et større delområde. Området vurderes som et egnet og 
attraktivt transformasjonsområde i et sentralt byutviklingsområde med nær tilknytning 
til Lura bydelssenter.  

Foreslåtte transformasjonsområder vurderes som aktuelle bolig før avklaringer i 
interkommunal kommunedelplan fordi de har en naturlig tilknytning til øvrige 
boligområder og har en størrelse som muliggjør helhetlige planløsninger internt i 
planområdet. Gjennom foreslått formålsendringer gis signaler om en påbegynt 
transformasjon på Forus/ Lura til noen definerte og egnede områder for å sikre økt 
arealutnyttelse og funksjonsblanding langs høyverdig kollektivtrase. Samtidig gis det 
signaler i kommuneplanens bestemmelser at øvrig formålsendring fra næring til 
kombinert formål bolig/ næring må avventes i påvente av helhetlige planløsninger og 
avklaringer i interkommunal kommunedelplan.  
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Foreløpig anbefaling om omdisponering langs kollektivtraséen fra Forus/Lura 
via Varatun/stadion til sentrum 

Hovedgrepet i planområdet langs kollektivtraséen fra Forus/Lura via stadion til 
sentrum ligger i oppstart av en interkommunal kommunedelplan for Forus Lura, 
forslag om to nye transformasjonsområder, området vest for Lura bydelssenter og 
arealet øst for RV 44 Forussletta og generelle tetthetskrav knyttet til høyverdig 
kollektivakse og hovedkollektivakse. Forslag om omdisponering fra næring til 
kombinert bolig/ næring på enkelttomter innenfor større eksiterende næringsområder 
frarådes. Rådmannen har ikke gitt en endelig vurdering av områdene, men de 
frarådes i denne planrevisjonen fordi innhold, utnyttelse og formål skal vurderes 
nærmere innenfor interkommunal kommunedelplan for Forus/ Lura.  

Generelt anbefaler rådmannen at det legges til rette for et boligpotensial på 1000 
boliger i aksen Forus/Lura via stadion til sentrum i denne planrevisjonen, inkludert 
Gartneritomt P3 på Lura og kombinert bolig/næring på P40 øst for bydelssenteret og 
arealet øst for RV44 Forussletta.   Interkommunal kommunedelplan gir nærmere 
avklaringer ift transformasjon – og boligpotensiale på lengre sikt når denne er vedtatt. 
Foreløpig forslag til ny boligproduksjon er vist i tabellen.  

 

Område Nye arealer 
Antall boliger 

Transformasjon/fortetting 
Antall boliger 

Langs høyverdig kollektivåre 
inkludert Forussletta øst for 
RV44 

 1.000  

Gartneritomt P3  64 
P40  100  
Sum   1.164 – 1.664 

 

Sandnes sør/sørøst 2

Arealregnskapet viser at det fortsatt er mye ledig kapasitet til boligbygging langs 
Rv44 mellom Stangeland og Skjæveland, Ganddal sentralt, på Sørbø-Hove, Hove, 
Bogafjell, Austrått, Høyland og i Skaarlia/Kleivane jfr fig 2. Samtidig tilrettelegges 
muligheter for økt tetthet og utnyttelse innenfor allerede frigitte områder i tilknytning til 
hovedkollektivaksene gjennom kommuneplanens bestemmelser. På dette grunnlaget 
vurderer rådmannen at behovet for nye boligområder i Sandnes Sør øg Sørøst i 
denne revisjonen er begrenset.  

 

Når intensjonene er å vri den framtidige arealbruken mot Forus/Lura nord- sentrum - 
Sandnes øst og arealbruken langs høyverdige kollektivtraséer, og restkapasiteten 
sør og sørøst for sentrum er relativt stor, anbefaler rådmannen begrenset 
omdisponering.  Forslag til omdisponeringer prioriteres primært der det kan styrke 

                                                           
2 Austrått, Ganddal og Bogafjell 
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grunnlaget for eksisterende kollektivtraséer og der det bidrar til god disponering av 
utbygd sosial infrastruktur.   

Det kom inn flere forslag til omdisponering langs denne aksen. Etter 
Kommuneplankomiteens behandling i juni 2012, gjenstod fire områder til videre 
vurdering: 

 

P15 Austrått, 
Høyland 
tidligere Au24 

Jan M Monsen v/ 
Veidekke Eiendom 
AS, Gnr 33 bnr 7 

Fra LNF til bolig, 64 daa  
 

P23 Hove Plantesalg, 
Hoveveien 

Jadarhus AS og 
Teambygg AS v/ Hove 
utbyggingsselskap AS 
Gnr 44, bnr 8 og 55 

Fra LNF-handelsgartner til bolig og kombinert 
formål bolig/kontor/forretning, ca 32 daa 

I1a Tronsholen Sandnes Tomteselskap 
KF 

Fra LNFR til bolig/næring, ca 47 daa. 

I 1e Bogafjell felt 
G4 og G5 

Sandnes tomteselskap 
KF v/ Asplan Viak 
Grunneier Sandnes 
kommune, gnr. 51/63 

Endring av felt G4 og G5 pga kraftlinjer, fra 50 til 31 
daa 
 

P65 Hogstad Gnr 105 bnr 15 Leif LArsen. LNF til bustad. 65 dekar. 

 
 

 
Figur 9: Innspill til kommuneplanen 

I slutten av perioden ventes presset på skolekapasitet på Sørbø å jevne seg ut.  
Rådmannen foreslår at P23 Hove plantesalg omdisponeres. Det vil bygge opp om 
hovedtraséen for kollektiv i tråd med målsetningene om kollektivbasert utbygging. I 
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bestemmelsene fastsettes tidspunkt for mulig oppstart jfr. disponering av utbygd 
sosial infrastruktur. 

Rådmannen anbefaler videre omdisponering av AU24 med oppstart når 
skolekapasitet og øvrig behov ift masseutskifting, flomhåndtering og øvrig teknisk/ 
sosial infrastruktur er løst. Videre tilrås justering av felt G4 og G5 i Bogafjell og 
kombinert formål bolig/ næring for Tronsholen. Samlet virkning av endringene i G-
feltene er at opprinnelig areal reduseres, men samtidig gir løsningen mulighet for 
utvikling av de to omdisponerte områdene. KU og ROS med tilfredsstillende 
vurderingsgrunnlag for planforslagene er vedlagt. En mer detaljert gjennomgang av 
KU og ROS og behov for evnt. særskilte bestemmelser og justeringer i plankartet vil 
foreligge til kommuneplankomiteen 22.april. 

 

Foreløpig anbefaling om omdisponering i Sandnes sør og sørøst 

 

Område Nye arealer 
Antall boliger 

Transformasjon/fortetting 
Antall boliger 

Hove Plantesalg P23  128-256 
   
Bogafjell felt G4 og G53 -58   
Au24   124  
Tronsholen (kombinert 
næring/bustad) 

50  

Sum  116 128-256 
 

Hommersåk og de mindre tettstedene  

Behov og foreslåtte planløsninger for Hommersåk og de mindre tettstedene omtales 
særskilt i neste kapittel. Generelt tilråder rådmannen at veksten i Hommersåk og de 
mindre tettstedene dimensjoneres ut fra tilgjengelig i sosial infrastruktur, spesielt 
barnehage og skolekapasitet, samt hensynet til grunnlaget for et livskraftig samfunn i 
bydelen/tettstedet. I denne revisjonen vurderes flere innspill i Hommersåk, Malmheim 
og på noen få i Figgjo. I Høle er det tilstrekkelig kapasitet i omdisponerte areal til å 
sikre en bærekraftig utvikling. Sviland håndteres særskilt da eksisterende bygd er en 
del av Sandnes øst. I snitt legges det opp til en vekst på 50-60 boliger/år i ytre 
bydeler og Hommersåk, men utbyggingstakt styres form av rekkefølgebestemmelser 
og utbyggingsavtale mht. kapasiteten for sosial infrastruktur. 

 

Rådmannens oppfølging av signaler i KPK høsten 2013 og våren 2014 

Rådmannen har lagt frem foreløpige vurderinger av boligbehov og forslag til 
omdisponeringer i revidert kommuneplan for Sandnes 2015-2030 i 
                                                           
3 Potensialet reduseres fra 50 til 31 daa, tetthet 3 bol/daa. Medfører omdisponering av noe grøntareal, med 
tilsvarende erstatning av arealet der hvor utbygging reduseres. 
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kommuneplankomiteens møter våren/høsten 2013 og våren 2014. I denne 
sammenheng har rådmannen blitt oppfordret til å vurdere flere aktuelle boligområder 
enn det som har vært anbefalt i de foreløpige vurderingene. Det vektlegges av 
komiteen at kommuneplanen bør gi større handlingsrom for boligutbygging ved at det 
ligger en betydelig arealreserve i kommuneplanen, også utenom Sandnes Øst. Som 
en oppfølging av dette har rådmannen vurdert hvilke områder som kan være aktuelle 
å tilråde utenom de som opprinnelig var anbefalt.  Følgende områder er anbefalt som 
en oppfølging av innspill i KPK:  

- AU24. Rådmannen vurderer i utgangspunktet at området ikke er nødvendig 
sett i lys av boligbehov og tilgjengelige arealer i gjeldende kommuneplan. 
Området har imidlertid en gunstig lokalisering ift hovedkollektivtrasé og kan 
tilrådes utbygd når skolekapasitet kan håndteres. 

- Tronsholen. Området ble opprinnelig frarådet som reint boligformål med 
henvisning til Forus/Lura, sentrum og Vatnekrossen som satsningsområder i 
denne kommuneplanrevisjonen. Rådmannen tilråder at området kan utvikles 
som kombinert bolig/ næring.  

- Forussletta øst for RV 44. Rådmannen tilråder at formålet endres fra rent 
næringsformål til kombinert bolig/ næring. Det er forutsatt at en interkommunal 
planhåndtering for Forusområdet. Nedre del av Vatnekrossen. Området var 
tidligere foreslått som næringsområde. For å bygge opp under høyverdig 
kollektivtrasé med kombinerte formål og tilrettelegge for en større arealreserve 
til bolig, tilrådes kombinert formål bolig/ næring i stedet for rent næringsformål. 

Rådmannen vektlegger at forslag om nye områder som fremgår av listen ovenfor, 
utløser en større boligreserve enn det som er nødvendig basert på kommunalt 
behov. Det vektlegges imidlertid at tiltak i Forusområdet og Sandnes Øst bygger opp 
under prioritert byutviklingsakse på kort og lang sikt.  

Utleggelse av ytterligere boligareal utenom den definerte byutviklingsaksen vil kunne 
svekke oppstart og etterspørsel etter boliger innenfor definerte byutviklingsområder 
planområde for Forus/ Lura og Sandnes Øst, og komme til hinder for ytterligere 
transformasjon langs kollektivaksene og i Sandnes sentrum. Utleggelse av store nye 
utbyggingsareal i en større andel av kommunen vil kunne redusere forutsigbarhet i 
planleggingen og investeringer som er nødvendig for å videreutvikle Sandnes øst, 
Sandnes sentrum og Forus/Lura. Dersom dette foreslås vurderer likevel rådmannen 
at byutviklingsakse Forus/ Lura, Sandnes Øst og Sandnes Øst kan prioriteres 
gjennom overordnet rekkefølge i utbygging slik den er foreslått i kommuneplanens 
bestemmelser.  

Rådmannens anbefaling om omdisponering til boligproduksjon 

Det er en tydelig prioritering i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 å innrette 
fremtidig boligproduksjon mot høyverdig kollektivtrasé og fremtidig byutviklingsretning 
Forus/ Lura, Sandnes sentrum og Sandnes Øst, i tråd med arealstrategien slik den 
fremgår av kommuneplanens samfunnsdel. Det vurderes som nødvendig å 
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tilrettelegge disse områdene med et høyt volum av boliger i planperioden for å sikre 
en robust og attraktiv oppstart i de definerte byutviklingsområdene, med mål om 
konsentrert byvekst og endret reisemiddelfordeling. Foreslått satsning på Forus/Lura, 
Sandnes sentrum og Sandnes Øst på kort og lang sikt sikrer planmessig og 
økonomisk forutsigbarhet, en attraktiv kollektiv- og senterbasert byutvikling og høy 
grad av transformasjon og fortetting i tråd med kommunale og regionale 
målsetninger.    

Rådmannen anbefaler foreløpig at den nye boligproduksjonen skal skje i ht til 
tabellen. Mesteparten av utbyggingen foreslås som fortetting/transformasjon med 
unntak av Sandnes øst.  

Det tas forbehold om at beregninger av potensiale innenfor enkeltområdene er basert 
på grovberegninger ift størrelse, beliggenhet og tetthet i tilsvarende områder.  

 

 

 

 

Områder 

 

Ca. potensiale for antall boliger. 
Beregningene er kun foreløpige.  

Nye 
arealer 

Transformasj
on/ fortetting 

Totalt 

Sandnes øst 

• Hana/Vatnekrossen bydelssenter 

 

1.000 

 

500 

 

1.500 

Sentrum - Vatnekrossen 

• Gartneritomta på Hana - P4  

• Fortetting/transformasjon langs høyverdig 
kollektivåre sentrum-Hana 

  

32-64  

Ikke avklart 

 

32-64 

Lura – Smeaheia - sentrum 

• Fortetting/transformasjon innenfor kdp 
Forus/Lura, inkl transformasjonsområde 
øst for Forussletta 

• Gartneritomta på Lura - P3 

• Vest for Lura bydelssenter - Sven 

  

1.000 

 

24-48 

 

 

1.000 

 

24-48 

100 
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Kvias/bensinstasjonsområde – P40  

• Fortetting/transformasjon langs høyverdig 
kollektivåre Forus-Oalsgata-sentrum 

100 

Ikke avklart 

Sandnes sør/sørøst 

• Hove Plantesalg - P23 

• Bogafjell felt G4 og G5 

• Høyland - Au24 

• Tronsholen 

 

 

-58 

120 

Avklares 
til KPK 
22.04.14 

 

128-256 

 

 

 

 

128-256 

-58 

120 

Hommersåk og de små tettstedene 

• Hommersåk - I1h4

• Høle 

 

• Figgjo 

 

 

100–200 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

100-200 

 

 

 

Sum eksklusiv Sandnes øst 162 – 
262 

1.324 – 1.508 1.486 – 
1.770 

Sum inklusiv Sandnes øst Vatnekrossen 1.162 – 
1.262 

1.824 – 2.008 2.986-
3.270 

Forslag til ny boligproduksjon 2015-2030 Ca. 3.000 – 3.300 
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Endringer KPK den 10.03.2014 for temarapport Bolig. 

Feltnavn Feltnavn ny Område Kommentar 

P2 Ho18 Hesthammaren  

P7 Ho20 Hetland  

P36 Ho19 Hommersåkvågen   

P67 Ha11 Gramstad  

P68 Ha14 Mindeveien  

P69 Fi05 Figgjo  

I1g Ho17 Hetland  

I1h Ho16 Frøylandslia  

I1m Ha14 Gramstaddalen  

I1c Au25 Brattebø  

P38 Sa10 Åsedalen  

P50 Ho15 Nedre Li  

A4c Au26 Menighetshus på 
Høyland 

 

 

Nye områder er lagt inn i arealplankartet og eventuelle bestemmelser knyttet til 
områdene er innarbeidet i bestemmelsesheftet. 
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Temarapport: Tettstedene Hommersåk, 
Høle, Figgjo og Malmheim (Bolig). 
 Alle private innspill er samlet i egen tabelloversikt for hvert tettsted. For hvert av 
tettstedene og Hommersåk er det laget et oversiktskart som viser områdene hvor det 
er kommet forslag om arealbruksendring. Deretter kommer en generell beskrivelse 
og analyse av tettstedet som områdene tilhører.  

De nye områdene som blir anbefalt lagt inn i arealdelen er konsekvensutredet i egen 
KU for hvert av områdene. 

Alle områdene som i revidert kommuneplan er foreslått med endret planstatus, 
uansett størrelse, er analysert med hensyn til konsekvenser for samfunn og miljø og 
med hensyn til risiko og sårbarhet. 
 
2.1 Vurderingsgrunnlag  
 
For Hommersåk og kommunens mindre tettsteder gis det først en kort beskrivelse av 
tettstedet for å sette forslag om nye byggeområder i sammenheng med dagens 
situasjon. Forslag om nye utbyggingsområder vurderes ut fra behov. 
 
Videre vektlegges kommunens mål for arealforvaltning i rådmannens vurdering av 
forslag om endret arealformål.  
 

Kommunens mål for arealforvaltning er: 
• Et bærekraftig bysamfunn gjennom utbyggings- og transportpolitikk 
• Ansvarlig for biologisk mangfold, jordvern, estetikk og landskapsbilde 
• Framtidsrettet innenfor universell utforming 
• Opptatt av at fritidsbebyggelsen er tilpasset allmenne friluftsinteresser. 

Hovedgrep som legges til grunn for kommunens arealforvaltning er: 
• Nye områder lokaliseres i tilknytting til eksisterende tettsted 
• Det satses på kollektivtransport, gang- og sykkelforbindelser 
• Det etableres gode forbindelser til overordnede tur- og rekreasjonsområder 

gjennom et nett av eksisterende og planlagte turdrag 
• Det legges opp til fortetting av eksisterende områder med vekt på helhet og 

kvalitet. 
• Sandnes Øst skal utbygges 
• All ny utbygging skal være samordnet transport strategier (Samordnet ATP) 

 
Konsekvensutredning for de anbefalte enkeltområdene er basert på en gjennomgang 
av en liste med fokustema gruppert under konsekvenser for samfunn og 
konsekvenser for miljø/helse. KUskjema følger som vedlegg. 
Det er valgt en forenklet vurderingsskala fra -2 til +2 (der -2 er svært negativ 
konsekvens og +2 svært positiv konsekvens) supplert med kommentarer der det er 
behov for dette. 
 
Til grunn for konsekvensutredningen er lagt KDP for kulturminner, Miljøplanen, 
Beredskapsplanen, FINK, FDP Universell utforming, RPR Barns rettigheter m.fl.  
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Det er også utarbeidet en egen utredning om tilgjengelighet som følger denne saken 
som vedlegg. 
 
Under tema måloppnåelse er det tatt hensyn både til mål for arealforvaltning i 
gjeldende kommuneplan, mål for Regionalplan for Jæren (RP) og viktige elementer i 
handlingsplan for Fremtidens Byer. 
 

2.2 Hommersåk, Riska bydel 

 

 

 

Foreslåtte områder Hommersåk vest 

 

 

Foreslåtte områder Hommersåk øst 
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Hommersåk, Riska bydel  

1. Beskrivelse  

 

 

• Generell beskrivelse  

 

 

Stort tettsted 6.934 innbyggere pr. 1.1.2013 og 801 
arbeidsplasser jfr Bedriftstelling 2011 i Riska bydel. 
Betydelig hyttebebyggelse i nærområdene. 
Sentrumsområdet inneholder de viktigste offentlige 
tilbud, flere forretninger og andre offentlige/ private 
tjenestetilbud. Hurtigbåt-rute til/fra Stavanger sentrum. 

Store viktige områder for friluftsliv, også nært 
tettstedet, samt tilgang til sjøen med en del 
båtplasser. Det finnes ellers båtverksted, 
fiskeoppdrett og noe industri.  

Arealreserver – ubebygd, status pr 1.7.2013: 

Arealformål Eksisterende  

Planlagt/ 

fremtidig  

Bolig 306 boliger 

 Næring 59,5 daa 

 Offentlig  82,7 daa  

 

Aldersstruktur pr. 1.1.2013: 

9 10 
5 6 

62 

5 
2 

0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-66 år 67-79 år 80 år +
 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

% vis aldersfordeling, Riska

 

 



 

39 
 

 

 

 

• Bygg/anlegg med service 
tjenester  

 

Kommunal regi: 2 barnehager med 107 plasser i alt.  

3 barneskoler Riskafjorden skoler (Hommersåk og 
Maudland) og Kyrkjevollen med utbygd kapasitet på 
931 plasser og 657 elever aug. 2013. Riska 
ungdomsskole har 420 plasser, og 307 elever nå. 
Fritidssenter, biblioteksfilial, kulturskolen gir desentralt 
tilbud, helsestasjon, legesenter, bo- og 
aktivitetssenter, 8 boliger for vanskeligstilte, 
eldresenter, idretts- og svømmehall, grus- og 
gressbaner, skatepark/nærmiljøanlegg, 2 kirkebygg 
og gravlund, brannstasjonsbygg 
(uttrykningsberedskap) 

Privat regi; 4 ordinære og  1 åpen bhg. (217 plasser), 
kunstgressbane-treningsfelt, ridesenter, 
motorsykkelanlegg (trail, speedway), bofellesskap for 
eldre med 16 plasser, grendahus ifm idretthallen, flere 
forsamlingslokaler, bedehus. 

 

• Lokalisering ift. Sandnes 
sentrum og Forus  

 

 

Ca. 15 km nord-nordøst for Sentrum.  

Ca 20 km fra Forus. 

2. Forhold til overordnete planer  

 

 

• Regionalplan Jæren  

 

 

I regionalplanen for Jæren  (fylkesdelplan for 
langsiktig byutvikling) er det vist nye 
utbyggingsområder øst for eksisterende tettsted mot 
Hetland.  

 

 

Fremtidens byer 

 

 

Fremtidens byer vektlegger å bygge byen tett, slik at 
vi kan gå og sykle i stedet for å bruke bil. Flere 
tettsteder vil være mot målsetningene i Fremtidens 
byer. Å bygge opp om kollektivtransportløsninger er et 
overordnet mål.  
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3. Utbyggingsbehov  

• Mulig befolkningsvekst i 
kommuneplanperioden  

 

Moderat vekst, forutsatt aktivering av rest- og 
fortettings områder i gjeldende kommuneplan 

• Kapasitet i restarealer  

 

- bolig  
- næring  
- offentlig  

 

 

Bolig: Ca. 300 boliger, forutsatt aktivering av rest- og 
fortettings områdene i gjeldende kom.plan.  

Næring: Ca. 59,5 daa., hvorav 36 daa på 
Hesthammer er kommunalt areal  

Offentlig: 83 daa. , hvorav 54 daa er areal til utvidelse 
av gravlund og 24 daa skoletomt i Trekanten. 

 

 

• Behov for nye arealer  

 

 

Gjeldende kom.plan legger til grunn boligproduksjon 
med 25 boliger pr år. Eksisterende arealreserve 
dekker perioden 2014- 2025, behov for ca 125 
boliger. 

Ny barnehagetomt, 6-7 daa for 6 avd. barnehage 

Skolefaglig anbefales ny B-skole på tomt i Trekanten 

4. Forutsetninger for utbygging  

 

 

• Kommunikasjoner  

 

 

- Kollektivknutepunkt med buss og rutebåt til 
Sandnes og Usken/Stavanger. Hurtigbåt til 
Stavanger. 30 minutters frekvens med buss til 
Sandnes med unntak av 15 minutters frekvens 
i ettermiddagsrushet i ukedagene.  

- RV 516 
- Hovedsykkelrute fra Hommersåk sentrum til 

Sandnes sentrum langs RV 516. 
 

• Vannforsyning  

 

 

Ikke vesentlige problem med vannforsyning. Det er 
behov for ny vannledning til Li-stranda. 

 

• Avløp  

 

 

Ikke vesentlige problemer med avløpsforhold.  Det er 
behov for ny avløpsledning til Li-stranda. 
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Foreslåtte arealbruksendringer: 

Øst: 

Ref 

Kart 
og 
tabell 

 

Sted 

 

Forslagsstiller 

 

Beskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommersåk, 
Hesthamme
r 

 

 

 

 

 

 

 

Kjetil Aanestad, gnr 

101, bnr 363, 179 

og 396 

 

Fra LNF til boligformål 
Søknad ble fremmet 
ved forrige revisjon. 

 

Søker om utvidelse av 
planområder i 2007 134 til 
boligformål.Området ligger 
mellom Hesthammar og 
Hommersåkvågen. 

 

 

P22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergsagelvn, 
Hetland - 
Hommersåk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra LNF til boligformål, ca 26 
daa 

Området ligger 700 m øst for 

Hommersåk sentrum, ved 

krysset Kleivadalsvn/ 
Bersagelvn. 

Området ble vurdert i forrige 

 

 

• Tjenestetilbud  

 

Barnehage: Med foreliggende utb.plan planlegges 
utvidelse av tilbudet med bruk av frigitt off.areal ikke-
disponert.  
Skole: Styrt utvikling av frigitte områder håndteres 
med eksisterende kapasitet frem mot 2020/2022.  
Skolefaglig tilrås på lang sikt ny skole på tomt i 
Trekanten. En utvikling av arealer østover/Hetland vil 
utfordre denne vurderingen mht samlede løsninger. 
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Jadarhus AS, 

Gnr. 100, bnr. 4 og en 
parsell av gnr. 

101, bnr 3 (3-2) 

revisjon, men ble da utsatt. 

Vurderingen var at dette var 

del av en aktuell 

utbyggingsretning. 

 

P24 

 

 

 

 

 

 

 

Hesthammar og 
Maudlandslia 
Hommersåk 

Kåre Emil Jensen, gnr. 100 
bnr. 8, Audun Gismarvik gnr 
102 bnr 2, 96 v/ Øster Hus 
Tomter AS 

1)   Hesthammar 100/8 

Fra LNF til bolig, ca 47 daa 
Området er LNF i gjeldende 
kommuneplan. Arealbruken i 
dag er fulldyrka mark, 
innmarksbeite og skog med 
låg bonitet. 

Gardstunet har våningshus og 

3 ulike driftsbygninger. 

Området foreslås omdisponert 

til bolig, 
småhusbebyggelse med 
min. 2 boliger pr daa. 

 

2)   Maudlandslia, 102/2,96 

Fra LNFR (hensynsone 

landbruk, friluftsliv, 
naturmiljø, landskap eller 

bevaring kulturmiljø) til bolig, 
ca 95 daa 

Området ligger øst for 

Frøylandsvatnet og nord for 

Fatland. Dagens arealbruk er 
i hovedsak innmarksbeite og 

skog i østre del. Terrenget 
mot 

Eilivfjellet/ Bjellandsfjellet vil 
avgrense ny bebyggelse. 
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Området foreslås 
omdisponert til bolig. 

 

P36  

 

 

 

 

Hommersåk 
vågen 

 

 

 

 

 

Sandtransport AS v/ Berge M. 
Bertelsen AS v/Rambøll 

Fra LNF (grønt) til bolig, ca 

1,2 daa og makebytte 

Søknad om innfasing av 3. 
blokk ble fremmet ved 

forrige revisjon. 

 

Det søkes om omregulering av 
gnr 101 bnr 527 fra grønt 
område til boligformål med ca 
1,2 daa. Dette for å gjøre 
plass til en tredje boligblokk 

P42  

 

 

 

Hetland, 
Hommersåk 

 

 

 

Merete Varpe og 

Jeroen Kluit 

Gnr 100, bnr 144 

Fra LNF-J til byggeområde 

Søknad av 25.04.2006 

 

Omdisponering fra LNF-J til 
byggeområde av tomt 
beliggende øst for 
Hommersåk sentrum 

I1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommersåk, 
Frøylandslia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandnes tomteselskap KF v/ 
Asplan Viak Grunneier: 
Sandnes kommune gnr. 

101/542, 601 og gnr 102/282 

Fra LNF,gravlund, 
grøntstruktur til bolig, totalt 
ca 132 daa 

 

Området er regulert i plan 

7402, gravlund, bolig, 

friområde. Dagens arealbruk 

består av 
boligbebyggelse, spredt 
hyttefelt, noe 

fulldyrka mark og for det 

meste skog. Bonitet er 
vurdert som svært høy. 
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samt en rekke 

private 

Grøntområdet 

langs bekken ned til 
Stemmen omfattes av 
bevaring – 

naturmiljø i kom.plan. Arealet 

bør gis adkomst i nord og sør 

da skråningen kan 
være vanskelig å nytte 
til 

boligformål. 

Søker vurderer at arealet 
som inngår (deler av) av 

gravlunden er uegnet til 
nåværende formål og 
søker 

om å få hele det skisserte 

område omdisponert til bolig. 

I RP-J er området vist 
som tettstedsareal. 

 

I1i Hommersåk, 
Maudlandslia 

Sandnes tomteselskap KF v/ 
Asplan Viak 

Grunneier Sandnes kommune 
gnr 102/13 og 282, Ruth Irene 
Frøyland gnr 102/826 

Fra LNF til bolig, anslått til ca 
130 daa 

 

Området er uregulert og er 
skogsområde i sør for etablert 
bebyggelse i Maudlandslia. 

I sør må Sanddalsbekken 
hensyntas og det er registrert 
yngleområde for bøksanger, 
stjertmeis og svarmeis. 

Kollektivdekningen i rushtiden 
er 3 ganger pr time, og anslått 
tettet er 2 bol/daa. 

I RP-J er deler avarealet vist 
som overordnet regional 
grøntstruktur og som hvitt 



 

45 
 

område. 

 

I1j Hommersåk, 
Maudlandsveien 

Sandnes tomteselskap KF v/ 
Asplan Viak Grunneier 
Sandnes kommune,  

gnr. 102/282 

Fra grøntstruktur 
(m/hensynssone) til bolig, 
anslås til 10 daa 

 

Området ligger sør for 
barnehagen og bebyggelsen 
på sletten ved 
Frøylandsvatnet og sør for 
Maudalsveien, 

Området er i kom.plan avsatt 
til friområde, med bevaring 
naturmiljø. Øst i området er et 
felt båndlagt – hensynssone 
kulturminner i kom.plan. 

Kollektivdekningen i rushtiden 
er 3 ganger pr time, og anslått 
tettet er 2 bol/daa. 
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Hesthammar, 

Hommersåk 

Fjogstad-Hus 

Gnr 101, nr 
241,361,310,381,382,387,392 

Fra LNF til bolig 

 

Søker om endret formål fra 
LNF til bolig. Ser innspillet 
som en naturlig utvidelse av 
plan 2007 134. Det pågår 
teknisk opparbeidlse av dette 
området. Mener utvidelsen vil 
være ressursutnyttelse mht 
tekniske hovedanlegg som 
tilføres i området.  

Området består for det meste 
av berg og kratt og kommer 
ikke i konflikt med landbruks 
eller friluftsinteressene. 

  

 

P32b 
Maudalslia sør, 
Hommersåk 

Bjelland Eiendomsutvikling 
AS,  

Fra LNF til bolig 
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 Sandnes Tomteselskap AS 

Gnr. 103 bnr. 2 Fatland 
Jæren As  

Gnr. 103 bnr. 3 Maudal, Per 

 

  

Området ligger i sør-øst for 
Frøylandsvatnet på 
Hommersåk, like øst for 
Fatland, og er LNF-område i 
gjeldende kommuneplan. 
Dagens arealbruk er 
innmarksbeite og skog med 
noen gårdstun og to 
skogområder/grøntdrag. 
Området er foreslått 
omdisponert til bolig. 
Tiltakende bratt mellom 
Frøylandsvatnet og 
Eilevfjellet/Bjellandsfjellet vil 
avgrense boligbebyggelsen.  

Konfliktfylt ift. miljøinteresser.  

 

P7 

Hetland, 
Hommersåk 

Ulf Larsen v/ arkitekt 
Leif O Larsen, 

gnr. 100 bnr 142 

Fra LNF til bolig, 2,7 daa 

Eiendommen er ubebygd. Har 
nylig fått fradelt en boligtomt 
på disp.  

Februar 2014: Innspillet er 
trukket. 

Grunneier kjører saken som 
detaljsak. 

    

 Vest   

    

P50  

 

 

Nedre Livei, 
Riska, 
Hommersåk 

 

Pva 4 grunneiere v/ark 
L.O.Larsen Gnr. 109 bnr 16 

Gnr 109 bnr 221 og 222 

Gnr 109 bnr 46 

Fra LNF til bolig, ca 19 
boenheter 

Søknad av 01.07.2010 

 

Innspillet omfatter 4 
forskjellige områder i 
tilknytning til Nedre Livei og 
Riskavn., vest for 
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Riskabekken. Søker anseer 
områdene som aktuelle for 
utvidelse av boligområdet på 
Riska og legger bl.a. vekt på 
behovet for utbedring av 
områdets infrastruktur med 
VVA som ikke er 
tilfredsstillende i dag. Videre 
fremholdes at 

Omdisponering vil medvirke til 
at rekkefølge krav knyttet 

til reg.plan 2002 116 kan la 

seg gjennomføre. 

 

Fornyet søknad 

P46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li, Hommesåk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endre skjørestad 

Gnr 110 bnr 14 

Fra LNF til friområde og bolig 
(forsiktig utbygging). 

 

I skriv av 22.5.2013 redegjør 
søker for tidligere søknad og 
behandling. 

Det søkes om omdisponering 
for del av 110/14 til bolig, en 

forsiktig utbygging samt at en 

del av parsellen bør bevares 
som et grønt område. Det 
opplyses at omsøkt areal vil 
bli beskåret av en planlagt 
utvidelse av Nedre Livei samt 
utvidelse av kaiområdet med 
tilhørende snuplass. 
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Li, Hommersåk 

 

Dag Ove Søvik Gnr 109 bnr 
213 og 2-3 

Fra LNF til fritidsbebyggelse 
eller bolig, totalt ca 19 daa 
Søknad av 12.10.2009 

P41 Hesthammar Riska Motorsykkelklubb Lokalisering 
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Hommersåk motorsportanlegg 

 

Areal på Hesthammar ble 
disponert til næringsformål i 
forrige revisjon. Arbeidet med 
reguleringsplan pågår. Riska 
motorsykkelklubb er lokalisert 
i området og 

driver motorsport trail her og 
speedway ved Fatland. 
Lokalisering og drift av 
anleggene er komplisert. 
Begge områdene er avsatt til 
næringsformål og anleggene 
drives midlertidig etter 

avtale med eier. Arealbruken 
er ikke formelt avklart i 
plansammenheng. 

Støyproblematikk setter 

aktiviteten under ytterligere 

press i et fremtidig 
utbyggingsområde. 

 

P58 

Riska rideklubb 
Riska 

Gnr.109, bnr.92 

Endring fra LNF til 
idrettsanlegg – ridesenter. 

 

Det er tidligere søkt om 
endring fra LNF til ridesenter. 
Under behandlingen av 
någjeldende kommuneplan  
stilte rådmannen seg positiv til 
endringen. Området ligger i 
randsonen av foreslått nytt 
kjerneområde landbruk, men 
konsekvensene av 
omdisponering vurderes som 
begrenset grunnet allerede 
tillatte bygg, anlegg og 
aktivitet.  
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SAMLET VURDERING FOR HOMMERSÅK 

BOLIG: 
Det er i utgangspunktet rimelig god kapasitet i tilgjengelig boligareal i Hommersåk–
området. De siste rulleringene av kommuneplanen er det lagt inn flere områder til 
bolig. Det er flere som ikke har blitt utbygd fullt ut ennå, og det er således ledige 
arealer. Det er behov for areal til ca 125 boliger i nye utbyggingsområder for bolig i 
Hommersåk. 

Rådmannen mener at en eventuell framtidig utvidelse bør skje i retning Hetland og 
vurdere noe utbygging på vestsida ved Li stranda. Hovedstrategien som en har lagt 
til grunn for arealvurderingen er at Riska området må sikres en naturlig utvikling og 
tilvekst, og blant annet være tilpasset et godt skoletilbud. En større bymessig 
utvidelse av Hommersåk anbefales ikke. Jfr. Framtidens byer er det viktig å sikre 
videre bruk og god utnyttelse av eksisterende ressurser, men ikke bygge ut i økende 
grad på grunn av lokalisering og tilbud (kollektiv, handel, arbeidsplasser).  

Innkomne forslag viser at (med justert arrondering) at de ligger på størrelsesorden 
950 dekar og over 2000 boliger. Dersom en vurderer å ta inn disse arealene vil en 
med dagens utbyggingstakt ha en boligareal-reserve som dekker de nærmeste 80 -
100 år, og er derfor selvsagt ikke aktuelt å legge inn. 

Rådmannen viser til at gjeldende mål for tettstedet om en boligproduksjon på ca 25 
boliger pr. år. Det anbefales derfor at det blir lagt inn boligarealer tilsvarende et areal 
på minimum 50 dekar til boligformål i denne planrevisjonen. 

1. Spørsmål om utbygging på Li området 
Gjeldende kommuneplan har bestemmelser om at det skal utarbeides 
områdereguleringsplan for Li området. Dette arbeidet er stort og omfattende og har 
ennå ikke startet, og det er heller ikke prioritert gjennom øknomiplanen.  

Det var hensikten at en områdereguleringsplan skulle løse behovet for bedre 
veiforhold, inkludert hensynet til gående og syklende. Og i tillegg er det nødvendig å 
forbedre vann og avløpsnettet i området. Hovedgrunnen til at en tidligere har anbefalt 
denne strategien er at det også er mange enkeltsaker i dette området, og at disse må 
bli behandlet på en enhetlig og rettferdig måte. Arealbruken er i dag sammensatt av 
ulik grad av bolig, landbruk, friområde, småbåthavn, fritidsbolig. For å lykkes i å løse 
dette mosaikkpregede bildet på en god måte foreslår en at dette gjøres i en 
områdereguleringsplan som ser utbygging i sammenheng med de nevnte 
infrastrukturtiltak. 

Dersom en velger å legge inn nye boligområder på Li kan det ikke gjøres uten at en 
samtidig forbedrer vei, vann og avløp. I spørsmålet om utbygging av Li området kan 
en se for seg at valget står mellom disse tre alternative strategiene: 
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A. 
En tillater ikke ny boligbebyggelse i området.  
Ingen utbygging. 

Dette har som konsekvens at veiforholdene vil være som før. Det vil heller ikke 
være forbederinger av VA nettet. Men det vil heller ikke komme ny bebyggelse 
som forverrer disse forholdene ytterligere. 

B. 
Egen bevilgning i økonomiplanen. 
Kostnadene til veg, vann og avløp bevilges av Sandnes kommune. 

Konsekvensen av dette vil være at alle nødvendige tiltak blir gjennomført og at  
vegutbedring og nytt VA anlegg blir bygget etter behov. 

C. 

 

Et utbyggingnivå som er tilstrekkelig for å løse veg, vann  og avløps-
kostnader. 

En har i dette alternativet som utgangspunkt at ny bebyggelse må ha ny infrastruktur 
som rekkefølgekrav. Dette prinsippet er vanlig og gjennomføres i praktisk talt alle nye 
utbyggingsområder. 

En har først gjort en anslag av kostnadene til VVA. Disse kostnadene settes i 
sammenheng med antallet boliger som vil være tilstrekkelig for å dekke kostnadene.  

Kostnadene er beregnet som et overslag, og ikke beregnet eksakt. Grunnen til det er 
at en (ennå) har flere valgmuligheter for traseer, tekniske løsninger, størrelse osv 
som en kan ta stilling til på et senere tidspunkt. Men kostnadsoverslaget kan være et 
grunnlag for å angi størrelsen på det antallet boliger som må til for å dekke 
kostnadene. 

 

Kostnadsoverslaget er gjennomført slik: 

G/S vei langs Riskaveien frem til Eskemyrvegen      1,0  mill 

Utbedring Likai veien, inkl kryss (samleveg med ensidig fortau)  12,4  mill 

VA anlegg (Oppdrag 801 nr BLF 28.11.13)     17,9  mill 

Sum           31,3 mill 

 

Kostnadene for felles infrastruktur som en kan pålegge utbygger for nye boliger vil 
ligge på ca. 3-400.000 kr. pr bolig. Dette betyr at det minste antallet boliger som må 
bygges ligger et sted mellom 60 og 100 nye boliger for å sikre finansiering til 
gjennomføring. Dette betyr at en må bygge et relativt stort antall boliger i dette 
området for å sikre en akseptabel løsning med hensyn til skoleveg, trafikksikkerhet 
og VA.  
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Dette vil ha som konsekvens at et relativt stort antall boliger blir lokalisert i et område 
som ikke ligger umiddelbar i direkte kontakt med resten av boligområdene i 
Hommersåk og som ikke oppfyller kravene til god kollektivdekning. Dette gjør at 
forslaget om en privat utbygger-finansiert utbygging ikke blir anbefalt. 

Konklusjon 

Ut fra dette vil en kunne trekke følgende konklusjon: 

Det er utfordrende å legge ny bebyggelse i Listranda-området. Dersom en skal ha 
utbygging av nye boliger her må det være en forutsetning å sikre veg- og VA 
oppgradering. En utbygging som finansierer infrastruktur vil bety 60 – 100 nye 
boliger, og dette er et stort antall og blir derfor ikke anbefalt.  

Dersom kostnadene til VVA finansieres etter alternativ B, det vil si av Sandnes 
kommune, er det i utgangspunktet ikke behov for nye boliger. Imidlertid kan en være 
åpen for et begrenset antall boliger. En finner det derfor mest hensiktsmessig å 
avvente å legge inn nye boliger her til etter at en eventuell finansiering er sikret, og 
om det evt. er behov for ytterligere smørning. 

2. Frøylandslia (område I 1h) 
Området ligger i tilknytning til byggeområde for bolig i gjeldende kommuneplan, og 
boligområdet i Frøylandslia er i reguleringsplan fra 1974. For å kunne bygge ut dette 
området er det nødvendig å regulere hele området på nytt. Det foreslås en utvidelse 
på oversida mot fjellet. Dette vil lette gjennomføringen av utbyggingen pga tunge 
infrastrukturtiltak. Boligområdet har som nevnt vært regulert i lang tid, men det har 
vært liten aktivitet i utbyggingen her de siste årene. Ved å legge inn området I1h vil 
en ha mulighet for å realisere dette området som har vist seg å være svært vanskelig 
ut fra gjeldende plansituasjon. Det er dokumentert at tilhørende vegnett har kapasitet 
for ny bebyggelse. Det er videre dokumentert på bakgrunn av NVEs 
faresonekartlegging at området ikke er registrert i fareområder for skred. Det er 
imidlertid registret aktsomhetsområder for snøskred knyttet til det foreslåtte området. 
Dette må løses ved at det ved detaljregulering må utarbeides en geoteknisk 
undersøkelse samt tiltak for potensielle snøskred. 

 

Området som blir foreslått er imidlertid justert i forhold til innkommet forslag, slik at 
det ikke går på bekostning av eksisterende grøntstruktur og gravlundsareal. Slik: 

• Det vil IKKE bli anbefalt å ta 13 dekar av parkområdet ned mot stemmen i nåværende 
grøntstruktur. Hommersåk har grønstrukturen ved Stemmen som det viktigste 
sammenhengende grøntdrag til sentrum og er en viktig kvalitet for tettstedet.  

• Det vil heller ikke bli anbefalt å ta 13 dekar av gravlundsarealet til bolig slik det 
opprinnelige forslaget går ut på. En vil påpeke viktigheten av å opprettholde lovpålagt 
gravlundsareal med til en hver tid ledig areal tilsvarende 3% av befolkningen. I tråd 
med regionalplan for Jæren, må det planlegges utvidelser av gravplasskapasitet for å 
imøtekomme den forventede befolkningsøkningen. Å omregulere gravplassareal til 
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boligtomter er med dette ikke i tråd med Sandnes kommunes gravlundsmelding. 
Gravplassen estimeres å være full i 2035.  

 

Men det øvrige arealet av område I1h (på ca 50 dekar) vil bli anbefalt. 

For å sikre viktige element i reguleringsplanen et må legges inn bestemmelse for 
området som sikrer:  

• gangforbindelser mellom grøntområdet ved Stemmen og fjellet,  
• buffer mellom gravlund og boligene 
• geoteknisk undersøkelse av området 

 

INNSPILL FRA KPK 27.01 OG 17.02. 

Fra kommuneplankomiteen har det fra flere blitt fremsatt ønske om at det må legges 
ut flere boligområder. Dette for å ha mer arealreserver for boligbygging. Dette 
påpekes som viktig blant annet fordi det flere tomter på markedet virker pris-
dempende og det er et faktum at det trenger tid for å utvikle boligområder. 

Rådmannen har vurdert innspillet og vil understreke at det er viktig at 
kommuneplanen legger har tilstrekkelig boligarealer for å legge til rette for 
befolkningsveksten. Det er også grunnen til at forslaget til arealdelen inneholder 
historisk store boligarealer.  I begrunnelsen overfor er det gjort rede for at 
Hommersåk tettsted vil ha tilstrekkelig med boligreserver for neste planperiode. En 
har med dette vist hvordan kommunens målsettinger om bolig og befolkningsvekst på 
Hommersåk er ivaretatt på en god måte. 

En vil også peke på at dersom det viser seg at boligbyggingen de neste årene er i 
overkant av prognosene, vil en ha mulighet til å legge ut tilsvarende mer i neste

Flere av innspillene til nye boligområder østover i retning Hetland er vurdert, men 
ikke foreslått lagt inn. Årsaken til dette skyldes ikke nødvendigvis høyt konfliktnivå 
mht. arealbruksinteresser men ut fra en behovsvurdering. 

 
planrevisjon.  

Rådmannen vil også peke på at et av hovedmålene i denne kommuneplanrevisjonen 
er å prioritere Sandnes Øst, og at tilrettelegging for andre utbyggingsområder vil 
kunne gå ut over denne prioriteringen.
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2.3 Høle  

 

 

 
Innspill nye områder Høle 
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Høle 

 
1. Beskrivelse  
 
 
• Generell beskrivelse  
 

Lite tettsted i landbruksbygd ved Rv13 og 
Høgsfjorden. 1032 i Høle bydel pr 1.1.2013 og jfr 
Bedriftsregisteret 2011 62 arbeidsplasser. 
Bebyggelsen er i hovedsak samlet mellom Høle kirke 
og Apalstø. Det er en del fritidsboliger på Høleneset. 
Fine friluftsområder nær tettstedet med gode 
muligheter for båtliv på Høgsfjorden. Kommunikasjon 
til øyene utenfor. Sør for tettstedet ligger Oaneset 
ferjekai med fast rute til Forsand. Lite senter i bygda 
med offentlige funksjoner og dagligvarebutikk. 

 

Arealreserver – ubebygd, status pr 1.7.2013: 

Arealformål Eksisterende  

Planlagt/ 

fremtidig  

Bolig 138 boliger 

 Næring,sjørett
a 31 daa 

 Offentlig  6,1 daa  

 

Aldersstruktur pr. 1.1.2013: 

10 11 

4 6 

58 

9 
3 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-66 år 67-79 år 80 år +

% vis aldersfordeling, Høle
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• Bygg/anlegg med service 
tjenester  
 

Kommunal regi:  Barnehager med 65 plasser i alt.  

Kombinert barne- og ungdomsskole (1-10) med 250 
elevplasser. Helsestasjon, Eldresenter, Biblioteksfilial,  

Grusbane, Gressbane, Kapell med gravlund. 

Deltidsmannskaper i brannvesenet som disp. 
utryktningskjøretøy stasjonert i tettstedet. 

Privat regi; Samfunnshus, grendahus/bygdahus, 
dagligvarebutikk, Serverings- og konf. Sted 
”Bakersvennene”, ferjekaianlegg.  NINA 
forskningsstasjon på Ims. 

 
 
• Lokalisering ift. sentrum  
 

 
Ca. 20km. I øst - nord-østlig retning.  
Ca. 25km fra Forus 

2. Forhold til overordnete planer  
 
 
• Fylkesdelplan  
 

 
 
Området ligger ikke innenfor utbyggingsområdene i  
fylkesdelplanen  

 

 

Fremtidens byer 

 

 

Fremtidens byer vektlegger å bygge byen tett, slik at 
vi kan gå og sykle i stedet for å bruke bil. Flere 
tettsteder vil være mot målsetningene i Fremtidens 
byer. Å bygge opp om kollektivtransportløsninger er et 
overordnet mål. 

3. Utbyggingsbehov  
 
• Mulig befolkningsvekst i 
kommuneplanperioden  
 

Gjeldende kommuneplan har planforutsetning om 15 
bolig pr år.  

Moderat vekst, forutsatt aktivering av rest- og 
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fortettings områder i gjeldende kommuneplan. 

• Kapasitet i restarealer  

 

-  bolig  
- næring  
- offentlig  

 

 

 Bolig: Ca. 140 boliger, forutsatt aktivering av nye, 
rest- og fortettingsområdene i gjeldende kom.plan.  

Næring: Ca. 31 daa. frigitt til sjøretta nærings 

Offentlig: 6,1 daa udisponert, gave med formål 
aldersboliger. I vedtatt øko.plan prioritert med 
bofellesskap 10 plasser. 

  

 
• Behov for nye arealer  
 

Gjeldende kom.plan legger til grunn boligproduksjon 
med 15 boliger pr år. Dette tilsier et behov for 115 nye 
boliger. Men byggeaktiviteten i tettstedet har vært 
langt mindre enn 15 i året. Situasjonen har endret seg 
lite siden forrige kommuneplanrevisjon. 

 

 
4. Forutsetnininger for utbyggiging  
 
 
• Kommunikasjoner  
 

- Kun noen få bussavganger til/fra Høle 
- Ikke tilknyttet hovedsykkelnettet. Behov for 

interne g/s veier 
- Hovedåren i tettstedet er gamle Rv 13. Ferje 

fra Lauvik til Oanes ca. 2,5 km fra Høle. Behov 
for mer parkering og båtplasser. 

 
 
 
• Vannforsyning  
 

Dagens forsyning kan dekke behovet for Ims, Hølelia 
og bebyggelse avsatt i kommuneplanen i tettstedet. 
Grunnvannsbrønner er bygde men anlegg for utbedret 
kapasitet skal være endelig ferdig innen 5 år.  

 
• Avløp  
 

 
Det er ikke problemer med avløp på Høle.  

 
• Tjenestetilbud  
 

 Ny barnehagetomt, 6-7 daa for 4- 6 avd. barnehage 

Skole, utvikles innenfor eksisterende tomt, fleksibilitet 
mht. antall klasserom pr trinn prioriteres 

Fritid, det er behov for å tilrettelegge aktiviteter / 
møteplasser spesielt for unge. Knyttes til U-skolen 

Eldre, Altn. disponering av off.areal er mulighet for 
seniorboliger/+50 boliger. 

Kollektiv, bedre kollektivtilbud har betydning for å 
legge til rette for gode bo- og oppvekstvilkår for 
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alle 

 

Innspill fra private til omdisponering av arealbruken 

Sted/ 
Adresse  

Område 
Forslagsstill
er  

Beskrivelse   

 
 
Apalstø, 
Høle  
 
33 dekar 
 
P 20 

Apalstø 

Hytteeierlag 
v/ Sjur 

Lærdal m fl. 

Gnr 72, bnr 
342 ,345, 
238, 271, 
236, 
270, 344, 
148, 149, 

114 og 248 

Området har siden 1950-tallet vært et etablert hyttefelt 
og grenser i øst til tettstedet Høle. Området er i 
kommuneplan vist som LNFR. Størstedelen av 
området ligger innenfor 100m beltet for strandsonen. 
Terrenget er dominert av mindre skogholt og heller 

gradvis mot sjøen. Det er 

etablert et godkjent privat og 

tidsmessig VA-anlegg, tilknyttet offentlig nett. 

Grunneierne ønsker å etablere en reguleringsplan for 
området og søker om omdisponering til 

fritidsbebyggelse i kom.plan 

og det fremholdes at en endret status ikke vil komme i 

konflikt med allmenne interesser i området. 

 

 

 

SAMLET VURDERING AV FORSLAG TIL AREALBRUKSENDRINGER PÅ HØLE 

Det er ikke nye forslag til boligområder på Høle. Det er nokså naturlig siden det er 
allerede er reserver av godkjente områder til bolig. Området Hø5 på ca. 32 dekar ble 
lagt inn ved forrige revisjon er ikke påbegynt. Målsettingen for boligbygging er 15 
boliger i året. Sett i forhold til denne målsettingen er det behov for noe nytt arealer på 
Høle. Den faktiske boligbyggingen innenfor tettstedet ligger langt under dette. 
Rådmannen vurderer det slik at det reelle behovet for boliger er sikret i gjeldende 
plan. En vil derfor ikke anbefale nye områder til bolig. Dersom det skulle vise seg at 
boligbyggingen tar seg kraftig opp, kan en vurdere å legge inn mer areal i senere 
revisjoner av kommuneplanen. 

 

Det blir ikke foreslått nye områder til bolig på Høle. 

Konklusjon: 
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2.4 Figgjo  
 

 
 
Figgjo. Kartskisse over innspill fra private. 
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Figgjo bydel  

1. Beskrivelse  

 

 

• Generell beskrivelse  

 

Lite tettsted i en bydel med både jordbruk, 
friluftsområder, industri og handel. Pr 1.1.2013 er det 
2.043 innbyggere og 363 arbeidsplasser i 
Bedriftsregisteret 2011 i Figgjo bydel. Langs Figgjoelva 
er små tettbygde flate partier og i brattere terreng på 
sørsiden av elva nyere boligfelt og barnehage, 
Rossåsen. Kort avstand til Ålgård som er 
kommunesenter i Gjesdal inkl. kjøpesenter. Gamle 
Figgjo stasjon drives som turistattraksjon med dresin tur 
på Ålgårdsbanen. Figgjoeleva er verna vassdrag, et 
viktig turområde, fiske og bademuligheter. Ca 1 km. til 
Kongeparken fornøyelsespark, med butikker og 
spisesteder. Figgjo AS er stentøyvirksomhet inkl. design 
som også eksporterer til utlandet. 

 

Arealreserver – ubebygd, status pr 1.7.2013: 

Arealformål Eksisterende  

Planlagt/ 

fremtidig  

Bolig 157 boliger 

 Næring  n/a daa 

 Offentlig    n/a daa  

Senteromr. ca 20 daa  

 

Aldersstruktur pr. 1.1.2013: 
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• Bygg/anlegg med service 
tjenester  

 

Kommunal regi: Barnehage med 71plasser i alt. Kan 
utvides med 2 avdelinger. 

1 barneskole 2 paralleller med 235 elevplasser. Pr d.d. 
går U-skole elever til Høyland etter eget valg.  

Eldresenter, 3 Fritidssenter, biblioteksfilial, kulturskolen 
gir desentralt tilbud, helsestasjon, legesenter, bo- og 
aktivitetssenter, 7 boliger for vanskeligstilte, eldresenter, 
idretts- og svømmehall, grus- og gressbaner, skatepark, 
2 kirkebygg og gravlund, brannstasjonsbygg 
(uttrykningsberedskap) 

Privat regi; Barnehage med 24 plasser. 

Figgjohallen hvor kommunen leier lokaler av 
stiftelsen, grusbane og gressbane (planlegges 
omgjort til kunstgressbane), lagseid klubbhus, 
dagturhytte i Klugeslåtten friluftsområde 

 

 

• Lokalisering ift. Sandnes 
sentrum og Forus  

 

 

 

Ca. 9 km fra sentrum  

Ca 15 km til Forus. 

2. Forhold til overordnete planer  

 

 

 

Området er ikke berørt av fylkesdelplanen.  
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• Fylkesdelplan  

 

 

 

Fremtidens byer 

 

 

Fremtidens byer vektlegger å bygge byen tett, slik at vi 
kan gå og sykle i stedet for å bruke bil. Flere tettsteder 
vil være mot målsetningene i Fremtidens byer. Å bygge 
opp om kollektivtransportløsninger er et overordnet mål. 

3. Utbyggingsbehov  

• Mulig befolkningsvekst i 
kommuneplanperioden  

 

 

Gjeldende kommuneplan har planforutsetning om 15 
bolig pr år.  

Moderat vekst, forutsatt aktivering av rest- og fortettings 
områder i gjeldende kommuneplan. 

• Kapasitet i restarealer  

 

-  bolig  
- næring  
- offentlig  

 

 

Bolig: Ca. 160 boliger, forutsatt aktivering av frigitte 
arealer, rest- og fortettingsområdene i gjeldende 
kom.plan.  

Næring/senter: Ca. 20 daa. frigitt til senterområde og kan 
inneholde næring, service, handel og bolig 

Offentlig: Figgjo bhg har arealer for utvidelse, som 
planlegges med 2 nye avd. i 2014. Figgjo skole er 
planlagt utviklet til fullverdi 2 parallellers B-skole. 
Trenger et mindre tilleggsareal event. å kunne brukes 
byggehøyde for økt kapasitet 

 

• Behov for nye arealer  

 

 

Gjeldende kom.plan legger til grunn boligproduksjon 
med 15 boliger pr år. Eksisterende arealreserve dekker 
perioden 2014- 2024, behov for 95 boliger. 

Ny barnehagetomt, 6-7 daa for 4- 6 avd. barnehage sist i 
perioden. 

4. Forutsetninger for utbygging  

  

- 30 minutters frekvens med buss til Sandnes med 
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• Kommunikasjoner  

 

unntak av 15 minutters frekvens i 
ettermiddagsrushet i ukedagene.  

- Tilknyttet hovedsykkelnettet.  
- Ligger ved E39. 
 

 

• Vannforsyning  

 

 

Ikke vesentlige problem med vannforsyning.  

 

• Avløp  

 

 

Ikke vesentlige problemer med avløpsforhold.  

 

 

• Tjenestetilbud  

 

Ny barnehagetomt, 6-7 daa for 4- 6 avd. barnehage 

Skole, utvikles innenfor eksisterende tomt, fleksibilitet 
mht. antall klasserom pr trinn prioriteres. Samarbeid med 
Gjesdal og om U-trinn spesielt pågår. 

Fritid, det er behov for å tilrettelegge aktiviteter for unge i 
Figgjohuset, og bør gjøres i samarbeid med Gjesdal for 
å få et fullverdig tilbud.  

Sambruk; av lokaler til aktivitet for barn, ungdom og 
eldre prioriteres. Gjelder også uteområdene. Skolen og 
senterområdet er kjernen for utvikling av tilbud på sikt 

Kollektiv, bedre kollektivtilbud har betydning for å legge 
til rette for gode bo- og oppvekstvilkår for alle 
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Figgjo 

Innspill fra private til omdisponering av arealbruken 

Sted/  
Adres
se  

Forslagss
tiller  

Beskrivelse   

Figgjo: 
29/58  
 
 
I 1o  

 

 

Sandnes 
tomtesels
kap KF 
Privat 

grunneier
e 

Gnr 29 
bnr 58 

Omdisponering: LNF-F til bolig.  
Et lite område sørvest for eksisterende tettsted ønskes 
omdisponert til boligformål. Området er i direkte kontakt 
med et eksisterende eneboligfelt med ca 25 boenheter. 
Ca 18 daa.  
Området ligger vest for eksistrende boligfelt med grense til 
Time kommune i Åslandsvegen. Området og er uregulert. 
Arealbruken er kulturbeite. Vist i RP-J som hvitt område og 
kollektivdekning tilsier 2 bol/daa. 

Ligger nær Figgjoelva og Åslandsnuten. Er en del av et 
større registrert område – fornminner, som må kartlegges 
før en event. utbygging kan skje. 
 
 

 

Figgjo 
Gnr 28 
bnr. 8 

UBU 

Sak 

Oversendelse fr UBU, omgjøring av en mindre del av 
gårdsbruket fra LNF til boligområde. 

 

 

SAMLET VURDERING AV FORSLAG OM AREALBRUKSENDRINGER I FIGGJO.  

BOLIG 

Det er i utgangspunktet en kapasitet på 160 boliger i gjeldende kommuneplan. Det er 
behov for arealer til flere boliger for å opprettholde en jevn stor utbyggingstakt på 
nivå med de siste års boligproduksjon.  FPD- J har ikke avklart arealbruken på Figgjo 
utover eksisterende tettsted. Behovet for omdisponeringen må sees ift. sosial 
infrastruktur, spesielt løsninger for skoletilknytning. En aktivering av ytterligere nye 
arealer parallelt med pågående prosjekter i denne perioden vil utløse behov for 
utbygging av kapasiteten i skole, barnehage og kultur-/fritidsområdet. Dersom stor 
utbygging av Ålgård med tilhørende god kollektivdekning kan Figgjo sees i 
sammenheng med en slik utbygging på Gjesdal-siden. Det kan derfor være en god 
løsning å avvente det interkommunale/regionale arbeidet  med  å legge ut nye 
områder til bolig. Det vil i praksis si at en venter til neste kommuneplanrevisjon med å 
legge inn nye områder til bolig på Figgjo. 

Dette arealet ble også foreslått ved forrige rullering av kommuneplanen. Området 
ligger i en østvendt li. Det er eksisterende boliger med samme fysiske forutsetninger i 
område, dette til tross for mindre gode solforhold. Relativt bratt terreng gjør tilkomst til 
området utfordrende. Området anbefales ikke pga at området er LNF-område i 

Spørsmål om foreslått område I 1o 
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gjeldende kommuneplan og er en del av verdifullt naturlandskap. Fylkeskommunens 
innsigelse ved forrige rullering var av hensyn til naturlandskap, husdyrbeite, 
tilgjengelighet og kollektiv, og fremtidens byer. Området ble vurdert å ikke være 
aktuelt av KPK i junimøtet, og blir derfor ikke vurdert nærmere i KU. 

 

Bakgrunnen for at grunneier ønsker dette som boligområde er en søknad om 
fradeling av gårdshuset i 2012. Søknaden ble behandlet i UBU, og etter en klage fra 
Fylkesmannen i Rogaland fattet utvalget følgende vedtak i sak 61/13: 

Spørsmål om deler av gnr. 28 bnr. 8 til bolig 

Utvalg for byutvikling kan være positiv til at omsøkt areal kan fradeles gnr. 28 bnr 8. 

Utvalget vil likevel anbefale at søknaden tas inn til vurdering ved utarbeidelse av ny 
arealdel i 

kommuneplan for 2015 – 2030. 

I saken i Utvalg for byutvikling var rådmannens opprinnelige innstilling negativ. Dette 
var med hovedbegrunnelse i at det var store landbruksinteresser i saken.  

Rådmannen er av den oppfatning at spørsmålet om å omgjøre dette 
landbruksområde til  boligområde må ses i en bredere sammenheng. Arealet ligger 
innenfor hensynssone landbruk. Spørsmålet om en større del av dette området skal 
utbygges eller ikke er det for tidlig å gi svar på nå. Kommunedelplan for ny E39 er 
under utarbeidelse, og denne vil kunne legge sterke føringer for arealbruken i 
området. Arealet ligger innenfor hensynssone båndlegging infrastruktur, som knytter 
seg til ny E39. Rådmannen mener at når ny trase for E39 er regulert vil det være 
naturlig å vurdere både hensynssone landbruk og arealbruken mellom gammel og ny 
trase på nytt. 

Det foreslås ikke nye arealer til bolig i denne revisjonen. Nye boligområder må 
avvente til en avklaring med nabokommunene.  

Konklusjon: 
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2.5 Malmheim bydel 

 

 

 

 

 

Kartskisse over innspill til kommuneplanen, Malmheim  
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Malmheim bydel  

1. Beskrivelse  

 

 

• Generell beskrivelse  

 

Malmheim er lite tettsted i landbruksbygd i 
kjerneområde landbruk, Soma er spredt bebyggelse i 
landbruksområdet vest for Rv44/E39. Pr 1.1.2013 
der det totalt 1.590 innbyggere og 382 
arbeidsplasser  i Bedriftsregisteret 2011. 
Landbruksvirksomhet med tilhørende virksomheter 
er dominerende. Turmuligheter på den gamle 
vegtraséen går gjennom området nord-sør. 
Julebygda er tettstedet i bydelen. 

 

Arealreserver – ubebygd, status pr 1.7.2013: 

Arealformål Eksisterende  

Planlagt/ 

fremtidig  

Bolig 
65 boliger 

29 nye  

under reg 

Næring   daa 

 Offentlig    4  daa  

 

Aldersstruktur pr. 1.1.2013: 
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• Bygg/anlegg med service 
tjenester  

 

Kommunal regi: Malmheim barneskole er 1 
paralleller med 135 elevplasser og Soma skole har 
kapasitet på 105 plasser. Gressbane, Kapell med 
gravlund 

Seksjon Rusvern med 28 plasser (pågår 
byggeprosjekt med riving og nybygg),  

Privat regi; Barnehage med 56 plasser i 
Julebygda, Soma Gårdsbarnehage med 19 
plasser (store barn), Sandnes karateklubb 
(Soma), Golfbane på Bærheim, grendahus, 
dagligvarebutikk m/utvidede handelsvarer for 
landbruket. 

 

• Lokalisering ift. Sandnes 
sentrum og Forus  

 

 

Ca. 5 km fra Sentrum.  

Ca 7 km til Forus. 

2. Forhold til overordnete planer  

 

 

• Regionalplan  

 

 

I regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 
ligger området innenfor langsiktig grense for 
landbruket.  
Hensynet til vern av høyproduktive 
landbruksarealer prioriteres innefor langsiktig 
grense. Det innebærer at en utbygging utover 
det som allerede er disponert i gjeldende 
kommuneplan, neppe vil bli akseptert. 
 

 

 

Fremtidens byer 

 

 

Fremtidens byer vektlegger å bygge byen tett, slik at 
vi kan gå og sykle i stedet for å bruke bil. Flere 
tettsteder vil være mot målsetningene i Fremtidens 
byer. Å bygge opp om kollektivtransportløsninger er 
et overordnet mål. 

3. Utbyggingsbehov  

• Mulig befolkningsvekst i 
kommuneplanperioden  

 

Gjeldende kommuneplan har planforutsetning om 2,5 
boliger pr år.  

Moderat vekst, forutsatt aktivering av rest- og 
fortettings områder i gjeldende kommuneplan. 



 

68 
 

• Kapasitet i restarealer  

 

-  bolig  
- næring  
- offentlig  

 

Bolig: Ca. 65 boliger, forutsatt aktivering av frigitte 
arealer i gjeldende kom.plan. I tillegg er foreslått 29 
boliger i omregulering av deler av off.område og 
område i krossen. 

Næring: ingen ene næringsarealer   

Offentlig: 4 daa. I tillegg kommer areal avsatt til utv. 
av gravlund på Soma ihht gravlundsmeldingen 2035.  

 

• Behov for nye arealer  

 

Bolig; Gjeldende kom.plan legger til grunn 
boligproduksjon med 2,5 boliger pr år. Eksisterende 
arealreserve dekker perioden 2014- 2030 og med 
den pågående omreguleringen dekkes ytterligere 10-
11 år. Det er ikke behov for nye arealer i 
planperioden.  

Ny barnehage; areal på 4-7 daa for 4-6 avd. ny 
barnehage og som erstatning for omregulert 
off.areal. 

4. Forutsetninger for utbygging  

 

 

• Kommunikasjoner  

 

 

- Kun noen få bussavganger daglig på 
ukedager. 

- Ikke tilknyttet hovedsykkelnettet. Gang- og 
sykkelvei er opparbeidet 

- Hovedåren i tettstedet er Heigreveien.  

 

• Vannforsyning  

 

 

Ikke vesentlige problem med vannforsyning.  

 

 

• Avløp  

 

 

 

Ikke vesentlige problemer med avløpsforhold.  

 

 

• Tjenestetilbud  

 

Barnehage: Behov for 4-67 daa for ny 4-6 avd. 
barnehage. Størrelsen avhenger av om 
utbyggingstempo holdes på dagens nivå med 2,5 
boliger pr år eller ikke. Raskere utbygging øker 
behovet for nye plasser. 

Skole: Styrt utvikling av frigitte områder håndteres 
med eksisterende kapasitet. Nye områder og eller en 
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raskere utvikling av arealene kan utløse behov for 
tiltak innenfor eksisterende skoletomt. Det forutsettes 
da at ca 4 daa som er igjen sør for skolen kan tas i 
bruk.   

Varierte boliger; varierte boligtyper og størrelser bør 
vektlegges i utviklingen av områdene, slik at det 
opprettholdes en god aldersblanding i bydelen. 

Fritid; mulig tilrettelegging av 
møteplasseer/aktiviteter for unge bør inngå i event. 
utvikling av nye områder 

Kollektiv; utvidelse av kollektivtilbudet er av 
betydning mht. å legge til rette bo- og oppvekstvilkår 
for alle. 
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Malmheim 
 

Innspill fra private til omdisponering av arealbruken 

Sted/ 
Adresse  

Område  
Forslagssti
ller 

Beskrivelse   

Gnr. 57/42  I 1k  
 
Sandnes 
Tomteselsk
ap 

Omdisponering fra LNF til bolig. Gnr 57 
bnr 42. Ca 20 daa.  
Sandnes tomteselskap KF opplyser at en 
jevnlig har henvendelser om boligtomter på 
Malmheim. Ligger i kjerne område landbruk 
derfor skal ikke regionens boligbehov løses 
her, men bygda har behov for en viss 
utbygging for å være livskraftig. Tar opp 
igjen forslaget om omdisponering av et areal 
sørvest for eksisterende sentrum. Kan være 
aktuelt med restriksjoner på utbyggingstakt, 
slik at området baserer seg på bygda sitt 
behov. 

Arealet er uregulert, kjerneområde 
landbruk og er fulldyrket.  

 

Gnr. 57 
bnr. 122 
(8 dekar) 

A7 /A8 

Julebygda 

Idrettslag 

Idrettslaget viser til avtalen mellom 
kommunen og S,G,Ims om å omregulere 
store deler av 57/122 fra offentlig til 
bolig/næring. Mener det er viktig å 
opprettholde området slik det opprinnelig er 
regulert. Nytt boligfelt i bygd er under plan 

behandling og dette gir et godt utgangspunkt 
for aktiviteter i bygda fremover. Til dette er 

det behov for areal til ballaktivitet eller annen 
fysisk aktivitet både sommer og vinter. Ber på 
det sterkeste om at formålet ikke blir endret. 

 

Gnr. 57 
bnr. 122 

A7/A8 

Julebygdtune
t 

Velforening 

Viser til avtalen mellom kommunen og 
S,G,Ims om å forsøke å omregulere store 
deler av 57/122 fra offentlig til 
bolig/næring. Arealet er i kom.plan og 
reg.plan 92103 avsatt til offentlig formål. 
 
Tillater seg så stille spørsmål ved om andre 
utbyggere ville fått anledning til å 
omregulere et område avsatt til å tjene 
allmennheten for å bygge bolig/næring. 
Dette er så stort og viktig for velforeningen at 
de er villige til å ta dette videre dersom 
kommunen ikke kan bekrefte at området 
forblir opprettholdt som forutsatt. 
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SAMLET VURDERING AV FORSLAG OM AREALBRUKSENDRINGER PÅ 
MALMHEIM 

Spørsmål om LNF til bolig (1 Ik) 

Rådmannen er positiv til en moderat omdisponering for å holde en naturlig 
demografisk utvikling over tid. Framtidens byer støtter ikke en vesentlig utbygging på 
grunn av lokalisering og tilbud (kollektiv, handel, arbeidsplasser) men ønsker at 
eksisterende ressurser skal utnyttes. Det er gode fysiske forutsetninger, som stigning 
- og solforhold for å skape høy bokvalitet.   

Hensynet til vern av høyproduktive landbruksarealer prioriteres innenfor langsiktig 
grense. Det innebærer at en utbygging utover det som allerede er disponert i 
gjeldende kommuneplan kan være en krevende oppgave å oppnå aksept for hos 
regionale myndigheter. 

Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon. Det ble fremmet innsigelse 
til omdisponering bla. grunnet konflikt med kjerneområde landbruk, og forslaget ble 
derfor trukket ut av planen. Det blir derfor ikke foreslått å ta inn dette område på 
nytt igjen nå. 

Spørsmål om offentlig til bolig (A7) 

Bystyret har vedtatt makebytte med Sven Gabriel Ims og har vedtatt at 
barnehagetomta tas opp til omregulering til bolig/forretning. Kommunen overtar 
gjennom makebytte hjørnetomta med bestående forretning som skal rives, slik at det 
oppnås nødvendig frisikt i krysset mellom Heigrevegen og Kyllinglandvegen.  

Konsekvensen av denne avtalen er blant annet er at en oppnår bedre trafikksikkerhet 
i krysset når forretningen flyttes. Området har også kapasitet til en viss boligandel 
som gjør at antall boliger på Malmheim blir også økt. Det er en utfordring å 
gjennomføre dette på en måte som styrker bygda som tettsted og som sikrer en 
utbyggingstakt og lokalisering som er tilpasset sosial infrastruktur. Fylkeskommunen 
har i sin høringsuttalelse til reguleringsplanen 2012141 akseptert at arealbruken går 
fra offentlig og privat tjenesteyting og til bolig. Men de forutsetter samtidig at 
endringen ikke medfører at det tas nye arealer for utvidelse i LNF området. 

Reguleringsplanen er p.t. ikke vedtatt. Rådmannen mener at selv om det kan stilles 
spørsmålstegn ved flere sider av denne prosessen, vil en avvente til bystyrets 
endelige behandling av reguleringsplanen før en evt. endrer arealbruken på 
kommuneplankartet. 

Det blir ikke foreslått lagt inn nye områder til boligformål på Malmheim. 

Konklusjon: 
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Endringer KPK den 10.03.2014 for Hommersåk og tettstedene. 

 

Feltnavn Feltnavn ny Område Kommentar 

P2 Ho18 Hesthammaren  

P7  Ho20 Hetland  

P36 Ho19 Hommersåkvågen  

P50 Ho15 Nedre Li Bestemmelser må sikre opparbeidelse av 
infrastruktur som vann, avløp og veg. 

    

    

    

P69  Fi 5 Figgjo  

 

Nye områder er lagt inn i arealplankartet og eventuelle bestemmelser knyttet til 
områdene er innarbeidet i bestemmelsesheftet.
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Temarapport: Næring  
 

Innledning  

I dette kapitlet gis en redegjørelse for kommunens behov og målsetninger når det 
gjelder næringsarealutvikling. Innledningsvis oppsummeres rammer og føringer for 
næringsarealer i regionen og kommunen. Videre gis en oversikt over dagens 
situasjon og behov for nye næringsarealer sett i lys av forventet befolkningsutvikling, 
måloppnåelse nasjonalt/regionalt/lokalt. Til slutt gir rådmannen anbefalinger om nye 
næringsområder og tiltak i kommuneplan som bidrar til å sikre måloppnåelse for tema 
næringsarealutvikling i kommuneplan for Sandnes 2015-2030.  

I kapittelet om næring er kun innspill til omdisponering til næringsformål vurdert. Det 
gis ikke anbefalinger om omdisponering fra næring til bolig i dette kapittelet. 

 

Situasjonsbeskrivelse  

I følge arealregnskapet er det en restkapasitet på 1450 daa innenfor områder som er 
disponert, regulert eller er under regulering til næringsareal. Hovedtyngden av 
arealene er privat eide, kommunen eier ca 8% av arealene. Regionalplan for Jæren 
viser til at årlig arealforbruk til næringsformål utgjør om lag 250 daa. Med 
arealporteføljen i Sandnes utgjør den ca 49% av dette årlige arealbehovet frem mot 
2025. 

Med en befolkningsøkning i størrelsesorden 31.000 personer vurderer rådmannen at 
dette gir ca 17.000 flere sysselsatt i kommunen. Løsninger på fremtidig behov for 
næringsarealet må skaffes gjennom transformasjon f.eks. på Forus-Lura, i sentrum 
og utvikling av senterområder, samt nye/utvidede arealer. Lokaliseringsstrategien må 
bygge oppunder målet om redusert transportmengde både for næringen og mht 
arbeidsreiser. Korte arbeidsreiser og bruk av kollektiv, sykkel og gange er de 
reisemidler som skal tilstrebes jfr. rammene gitt i RPJ og NTP. 

 

Sandnes sentrum 

Sandnes sentrum er et viktig område for ny næringsutvikling. Sentrum er i 
Regionalplan for Jæren definert som regionalt hovedsenter, med høy 
arbeidsplassintensitet, handel, service og kulturbaserte virksomheter. Sentrum er 
kommunens viktigste og best utviklede kollektivknutepunkt hvor tog og buss betjener 
innbyggere og er viktig omstigningspunkt for reisende også fra kommunene i sør. 
Fortsatt prioritering av høy andel kontor, handels- og servicearbeidsplasser er viktig 
for utviklingen av resten av kommunen, og spesielt for utviklingen av Sandnes øst, 
hvor det er beregnet at en stor andel av fremtidige innbyggere skal arbeide og 
benytte seg av service- og handelstilbud. Kommunedelplan for Sandnes sentrum 
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tilsier at fremtidig næringsutvikling i sentrum hovedsakelig skjer som fortetting og 
transformasjon gjennom områderegulering og detaljregulering. 

I nylig vedtatt regionalplan for Jæren er det forutsatt at en stor andel av dagens 
arealkrevende virksomhet i nedslagsfelt for bussvei 2020 og Sandnes sentrum skal 
flyttes til mer egnede næringsarealer for virksomheter med lavere utnyttelse og 
tilrettelegging for godstransport. Foreløpig rapport om næringsareal som utarbeides 
av COWI på oppdrag av Greater Stavanger viser at de kan være potensial for 
fremtidig utvikling av ca 25 daa næringsareal i Sandnes sentrum, som pr i dag 
benyttes til arealkrevende virksomhet. Utfordringen er imidlertid å sørge for egnede 
arealer til arealkrevende virksomheter andre steder når disse har behov for 
relokalisering i kommunen og regionen. 

 
Arealstrategi 

I kommuneplanens samfunnsdel, under kapitlet om arealstrategi, foreslås en 
overordnet målsetning for framtidig næringsarealutvikling. Rådmannen vurderer det 
slik at de viktigste plangrepene for en vellykket lokaliseringsstrategi når det gjelder 
næringsutvikling er:  

- Kategorisering av næringsområder gjennom kommuneplanens bestemmelser 

- Transformasjon og fortetting i sentrum og på Forus/ Lura samt definerte 
senterområder 

- Tilstrekkelig arealer til næringskategori II og III 

 

Kriteriene om lokalisering ovenfor ligger til grunn for anbefalinger om nye 
næringsområder, oppstart av kommunedelplan for Forus/ Lura og bestemmelser om 
næring i revidert kommuneplan. Konsekvensutredning og ROS for anbefaling av nye 
områder må foreligge. 

 

Rammer, bakgrunn og vurderingsgrunnlag 

Mål for utvikling og lokalisering av næringsarealer i Regionalplan for Jæren 

Regionalplan for Jæren legger til grunn en byutvikling basert på regionale 
helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker 
verdiskapingen, sikrer natur- og kulturverdier og gir høy kvalitet.  I dette målet er det 
en forventning til kommunene om å innarbeide strategier og virkemidler i sine 
kommuneplaner som setter i gang prosesser med hensyn til fortetting og 
transformasjon og sikrer en byutvikling hvor det bygges tettere i hovedsentra, langs 
høyverdige kollektivtraseer og i kollektivknutepunkter.  

 

Bestemmelser om kategorisering av næringsområder 



 

75 
 

I denne kommuneplanrevisjonen innarbeides bestemmelser om kategorisering av 
næringsområder fra Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Prinsippene 
bygger på arealstrategi om fortetting og transformasjon langs høyverdig 
kollektivakser og i kollektivknutepunkt. For næringsområdene innebærer det at 
arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter som kontorarbeidsplasser skal 
lokaliseres i områder med god kollektivtilgjengelighet og tilbud. Her skal utnyttelsen 
være høy. Virksomheter med lav arbeidsplass eller besøksintensitet som industri og 
lagervirksomheter skal lokaliseres utenfor senterområder og influensområdet for 
kollektivnett. Det legges opp til differensierte krav til sykkel og bilparkering for de ulike 
kategoriene som virkemiddel for bedre måloppnåelse. Krav til parkering for bil og 
sykkel er regulert i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 

Det legges opp til 3 kategorier av næringsområder: 

Næringskategori I: Høy urbaniseringsgrad, med sentral lokalisering i bystrukturen, 
god kollektivtilgjengelighet, gang- og sykkelavstand, høy arealutnyttelse og lav 
parkeringsdekning for personbil, høy for sykkel. 

Næringskategori II: Allsidig virksomhetsgrad, med sentral lokalisering i bystrukturen, 
"middels" kollektivtilgjengelighet, middels arealutnyttelse og middels 
parkeringsdekning for personbil, høy for sykkel. 

Næringskategori III: Arealkrevende virksomheter

Det legges ulike føringer for utnyttelse og parkeringsdekning innenfor de forskjellige 
næringskategoriene. Differensieringen er gjort med utgangspunkt i gangavstand til 
eksisterende og planlagt kollektivtilbud (500m fra høyverdig kollektivakse og 300m 
fra øvrig kollektivakse) og tilgjengelig kapasitet i veinettet mht godstransport og 
transportbehov arealkrevende og trafikkgenererende industrivirksomhet. 

, med mindre sentral beliggenhet, 
lav kollektivtilgjengelighet, få innbyggere i gang- og sykkelavstand og god 
parkeringsdekning for personbil, lav for sykkel. 

Kort oppsummert omfatter dette : 

- områder med høy urbaniseringsgrad, høy arbeidsplassintensivitet og god 
kollektivtilgjengelighet (Næringskategori I): Sandnes sentrum og deler av 
Forus/Lura, iht RP-J.  

- Områder med allsidig virksomhet, middels arbeidsplassintensivitet og god 
kollektivdekning  (Næringskategori II): Deler av Forus/Lura, deler av Sandnes 
øst (Vatnekrossen) og deler av Bybåndet sør.  

- Områder for arealkrevende virksomhet, med lav arbeidsplassintensivitet og 
behov for veikapasitet for godstransport (Næringskategori III): Deler av 
Forus/Lura, deler av Sandnes øst og deler av Bybåndet sør. 

Godsterminalen på Ganddal er definert som regionalt logistikknutepunkt. Området 
skal tilrettelegges med tilstrekkelig areal til å ivareta en utvikling av områdenes 
funksjon som logistikknutepunkt. Tilgrensende arealer skal gis en arealdisponering 
som muliggjør videreutvikling av logistikkfunksjonene og bør ikke legge uønskede 
begrensninger på logistikkfunksjonen. Publikumsrettede funksjoner i områdene skal 
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tilrettelegges for høy kollektivandel og parkeringsdekning tilpasset høye 
kollektivandeler. 

Kommunens mål for utvikling og lokalisering av næringsarealer 

Det anbefales av rådmannen at kommuneplanen skal sikre gode 
utviklingsbetingelser for alle typer næring, med den infrastruktur som er tilgjengelig 
og nødvendig. Videre vektlegges det at eventuelt nye næringsområder skal bygge 
opp under samordnet areal- og transportplanlegging.  

Lokalisering, planlegging og forvaltning av næringsområder bør legge til rette for: 

• Tilgang til attraktive og tilstrekkelige næringsområder både på kort og lang sikt 
• Redusere transportarbeidet og endre reisemiddelfordelingen 
• Effektiv arealbruk 
• Styrke Sandnes sentrum og tettstedenes sentra 

 
Prinsipper og kriterier for vurdering av innspill 

Behov 

Behovsvurderinger ligger til grunn for anbefaling av nye næringsområder i 
kommuneplan for Sandnes 2015-2030. Det er en vurdering fra rådmannen at det er 
tilstrekkelig med arealer til næringskategori I (arbeidsplassintensive 
kontorvirksomheter) i kommende kommuneplanperiode. Dette fremgår blant annet av 
kommunedelplan for Sandnes sentrum forutsatt at gjeldende funksjonsfordeling  
mellom bolig og næring vedvarer. Videre henviser rådmannen til planlagt oppstart av 
kommunedelplan for Forus/Lura, med intensjoner om å styrke området som regionalt 
næringsområde for virksomheter med høy og middels arbeidsplassintensivitet.  

 

Fortetting og transformasjon 

Fortetting og transformasjon med hensikt å bygge opp om bærekraftig og sunn 
byutvikling, gjelder både for bolig og for næringsarealer. Det handler om å 
rasjonalisere og sette tetthetskrav og utnytte arealene på en bedre måte slik at dette 
dekker opp behov for ny næringsutvikling/utvidelser og at riktig funksjon lokaliseres 
på riktig sted. Igangsettelse av kommunedelplan for Forus/Lura og videre 
transformasjon og fortetting av Sandnes sentrum er et viktig grep for å sikre 
konsentrert og kollektivbasert byvekst. Som en konsekvens av et økt fokus på 
transformasjon og fortetting på Forus/ Lura og i Sandnes sentrum vurderer imidlertid 
rådmannen at behovet for arealer næringskategori II og III øker, og at mulighetene 
for relokalisering av arealkrevende virksomheter bør sikres. 

 

Verdiskapning 

Sandnes kommune har som mål å bygge opp under en vellykket næringsutvikling i 
kommunen gjennom å sikre tilgjengelige og attraktive næringsarealer for ulike typer 
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næringsvirksomhet i kommunen. Dette sikres blant annet gjennom bestemmelser om 
næringskategorisering. Gjennom kategorisering av næringsområder sikres rett 
lokalisering av ulike virksomheter ut fra behov og hensyn til samordnet areal og 
transport. Videre sikres det at virksomheter med tilsvarende kjennetegn får mulighet 
til å samles i definerte områder med klyngedannelse og positive synergieffekter som 
kan komme av dette. Det gis økt forutsigbarhet for næringslivet om hvor de kan 
etablere og utvikle seg basert på behov. 

For å gjennomføre transformasjon og utvikling av eksisterende områder er det viktig 
med tilgang til nye arealer. Dette gir bedriftene muligheter for videre eksistens og 
videreutvikling. 

For å måle næringsutvikling kan fire forskjellige mål legges til grunn. Lønnsomhet, 
vekst, nyetablering og næringslivets størrelse. Disse målene gir kommunen en 
indikator på tilstanden i næringslivet. Sandnes kommune har hatt høy rangering på 
NHO som undersøkelse NæringsNM som evaluerer disse målene. I 2013 var 
Sandnes kommune på 3.plass og i 2012 på 1.plass. Målene nyetablering og vekst er 
spesielt relatert til næringsareal.  En god tilrettelegging av nye næringsarel og bedre 
utnyttelse av eksisterende vil gi forutsigbare forhold for utvikling og vekst.  

 

Transport  

Næringstransporten er avhengig av et godt og velfungerende transportsystem for å 
sikre videre vekst og verdiskaping. Gods- og varetransport er en del av denne 
helheten og anses som nødvendig næringstransport. Arbeidsreiser med 
personbiltransport er ikke en del av denne trafikken, men representerer reiser som 
opptar en stor del av dagens kapasitet i veinettet. Kø og forsinkelser i 
transportsystemet koster næringslivet store summer pr år og det er viktig med 
strategier som bygger opp om effektiv arealbruk og få langt flere til reise kollektiv og 
bruke sykkel slik at kapasitet i veinettet kan frigis til den nødvendige og 
verdiskapende næringstransporten. Det er et viktig grep for hele regionen at 
kommunen har en aktiv lokaliseringsstyring av næringsaktivitet slik at typisk 
arbeidsintensive virksomheter i større grad kan etableres i nedslagsfeltet til et godt 
og velfungerende kollektivsystem og i gang- og sykkelavstand til funksjoner. En andel 
av næringstransporten skjer også på bane og sjø. Lokaliseringsstyring som bygger 
opp om disse transportløsningene skal prioriteres når arealer vurderes omdisponert 
til næring. Både Sandnes og regionen har knapphet på sjøretta næringsarealer. 
Havneområdene som Sandnes Havn og Risavika Havn er etablerte områder, hvor 
det er lokalisert ulike virksomheter i dag. Frem til neste kommuneplan er det behov 
for å få frem et felles strategisk underlag for tilrettelegging av flere sjøretta 
næringsområder. 
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Prinsipper og kriterier for vurdering av private innspill 

Tiltak knyttet til næringsutvikling i ny kommuneplan for Sandnes 2015-2030 omfatter 
bestemmelser, beslutning om å igangsette en interkommunal kommunedelplan for  
videreutvikling av Forus/ Lura, ytereligere vektlegging av Sandnes sentrum som 
hovedsenter for næringskategori I og forslag om nye områdeplaner i 
kommuneplanens arealdel.  

Følgende prinsipper for næringsområder blir lagt til grunn for vurdering av private og 
offentlige innspill til nye næringsområder i kommuneplanrevisjonen: 

• Kategorisering av næringsområder 

• Transformasjon og fortetting av dagens næringsområder 

• Kommunen vil være en aktiv pådriver for å sikre tilstrekkelig arealer til 
næringskategori II og næringskategori III. Dette er viktig for å oppnå at 
fortettings- og transformasjonsstrategier i sentrum og deler av Forus/Lura lar 
seg gjennomføre. 

Rådmannens anbefaling 

Etter KPKs siling av mottatte private innspill (17. juni 2013), gjenstod følgende 
områder til videre vurdering av rådmannen: 

NR Område, adr., gnr/bnr Søker Beskrivelse 

P14 Forus, Stokka 

gnr. 67 bnr. 195/196 

 

Westco Miljø AS v/Aros Fra LNF til næring 

8 daa 

P9 Lura, Prinsens vei 1 

Gnr. 69 bnr. 1157 

Karl J. Raugstad Fra næringsformål til bolig 
og bolig/allmennyttig formål 

P21 Lura nord, Gamleveien 87 

gnr. 69 bnr. 1447 

MK Gamleveien 87 AS 
v/Martin Kvalbein 

Fra næring til kombinert 
formål 
bolig/forretning/kontor 

P25 Lura nord, Luramyrveien 75 

gnr. 69 bnr. 312 

IKM Eiendom AS 
v/Plank Arkitekter AS 

Fra næring til kombinert 
formål 
bolig/forretning/kontor. Økt 
utnyttelsesgrad 

P40 Lura, Somaveien 1 

gnr. 69 bnr. 2225, 2187 

Somaveien 1 AS, Sven 
Kvia AS v/Rambøll 

Fra næring til 
bolig/kontor/annen 
servicevirksomhet 

Ny 

P59 

Vatne 

gnr. 37 bnr. 57, 75, 32 

Kronengruppen AS 
v/Advokatfirma DA 
Trond Selvikvåg 

Omdisponering fra LNF til 
næringsområde og bolig 
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P1 Sviland, 

gnr. 9 bnr. 57 

Torsteinsfjellet AS 
v/Tor Lomeland 

Utvidelse av eksisterende 
næringsareal, jfr vedtatt 
reguleringsplan 2007118 

P32 Hommersåk, Bjellandsletta 

gnr. 102 bnr. 2, 40, 96 

gnr. 103 bnr. 3, 6, 8 

Arbeidsfellesskap 
v/Bjelland 
Eiendomsutvikling AS, 
FatlandJæren AS, 
Sandnes Tomteselskap 
KF, private grunneiere 

Fra LNF til næring og bolig 

 

Forus/Lura 

Forus/Lura er geografisk sentralt plassert som et regionalt næringsområde med stor 
betydning for næringslivet på Jæren. Dette som følge av eksisterende virksomheter, 
utviklingspotensial og tilgjengelighet til annen infrastruktur inkludert 
transportinfrastruktur. Totalt er næringsarealet som inngår i Sandnes kommune pr i 
dag i underkant av 1500 daa. Arealregnskapet viser at ca 180 daa er ubebygd areal, 
hvorav 150 daa er byggeklart og 30 daa regulert. 

Det har kommet 1 innspill om nytt næringsareal i Forus/Lura området, samt 4 innspill 
til omdisponering av næringsareal til henholdsvis bolig og bolig/allmennyttig formål, 
bolig/forretning/kontor og bolig/kontor/annen servicevirksomhet. 

Rådmannen har gjort følgende vurdering av privat innspill på Stokka: 

 

Det søkes om endret arealbruk av 8 daa fra LNF til næring med den hensikt å 
samlokalisere bedriftens verkstedshaller, samt utleievirksomhet av containere med 
eksisterende anlegg på Stokka. Denne virksomheten er i dag etablert på Lura. Som 
ledd i byutviklingen i Sandnes kommune skal dette området transformeres, og 
områderegulering for nytt Lura bydelssenter er ferdig behandlet og vedtatt. Westco 
Miljø AS skal fortsette sin virksomhet og det er behov for alternativ lokalisering som 
følge av behov for å forflytte virksomheten i forhold til utviklingen av Lura 
bydelssenter.  
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Figur 1: Kartutsnitt Stokka 

Rådmannen mener omsøkte omdisponering av areal fra LNF til næring kan 
anbefales med følgende begrunnelse: 

• Samlokalisering av virksomhetene vil redusere virksomhetens transportbehov 
• Relokalisering er nødvendig for å bygge opp om vedtatt byutviklingsstrategi 

om fortetting og transformasjon på Lura og sikre optimal lokalisering av et 
bedre kundegrunnlag til kollektivbetjening av området. 

• Forslaget bygger opp om prinsipper for differensiering av næringsområder 
med utgangspunkt i gangavstand til eksisterende og planlagte kollektivtilbud 
(500m fra høyverdig kollektivtrase og 300m fra hovedkollektivtrase) 

• Omsøkte areal ligger i gjeldende kommuneplan for Sandnes 2011 - 2025 i 
langsiktig grense for landbruk i vest og i regional grønnstruktur, men i 
Regionalplan for Jæren er det gjort en prinsipiell tenkning hvor området er 
definert til fremtidig Næringskategori III - arealkrevende virksomhet. 
Prinsippskissen i nylig vedtatt Regionalplan legges til grunn for å anbefale 
omdisponeringen. 

 

I gjeldende kommuneplan 2011 - 2025, er Prinsensvei 1 og Gamleveien 87 disponert 
til næringsvirksomhet. Det er søkt omdisponering fra næring til bolig/allmennyttig 
formål og fra næring til bolig/forretning/kontor. 

Rådmannen har gjort følgende vurdering av innspill i Prinsens vei 1 og, Gamleveien 
87: 

 

   

Figur 2: Prinsens vei og Gamleveien 
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Eiendommene ligger innenfor et område på Lura som i Regionalplan for Jæren er 
definert som næringsområde for allsidig virksomhet - næringskategori II. Kjennetegn 
for slike områder er middels kollektivtilgjengelighet, sentral lokalisering i bystrukturen, 
tilrettelegging for næringsbebyggelse med middels arbeids- og besøksintensitet og 
middels arealutnyttelse. Næringsområdene ligger innenfor 300 m til 
hovedkollektivtilbud, har god sykkeltilgjengelighet med adskilt tilbud for gående og 
syklende og har en geografisk plassering i nærhet til Sandnes sentrum og til de store 
arbeidsplasskonsentrasjonene på Forus. 

I regionalplan for Jæren er det lagt begrensninger på nyetableringer eller utvidelse av 
eksisterende handelsvirksomhet. Dette er bare tillatt i områder avsatt til senter- og 
sentrumsformål, slik disse er lokalisert, dimensjonert og avgrenset i 
kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. Unntak kan gjøres for nærbutikk 
og nærservice og for varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer. 

Rådmannen mener det er nødvendig å vurdere innspill om omdisponering fra næring 
til bolig i dette området i en større sammenheng. Rådmannen kan ikke i kommende 
kommuneplanperiode anbefale en nedbygging av næringsarealer i kategori II når det 
generelt er behov for slike næringsarealer i kommunen. Langsiktige og omforente 
mål, rammer og strategier for framtidig byutvikling og arealbruk for denne delen av 
Forus/Lura vil bli drøftet og avklart i Interkommunal kommunedelplan. Arbeidet med 
en felles plan er berammet med fremleggelse av planprogram høsten 2014. 

Rådmannen frarår med denne bakgrunn omdisponering fra næring til bolig, 
bolig/allmennyttig formål og fra næring til bolig/forretning/kontor i denne revisjonen. 
Omdisponering fra næring til bolig bør vurderes gjennom områderegulering for et 
større felt eller i interkommunal kommunedelplan for Forus/Lura, og ikke som 
enkeltstående prosjekt. 

Anbefaling: 

Tomten ligger på hjørnet mellom Luramyrveien og Fv44, i grensen mellom 
næringsområdet mot sørøst og boligområdet i nordvest. Eier ønsker å rive 
eksisterende bygningsmasse og erstatte denne med nytt bygg disponert til kombinert 
formål bolig/forretning/kontor.  

Rådmannen har gjort følgende vurdering av innspill fra Luramyrveien 75: 
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Figur 3: Lura Nord 

Prinsippskisse for inndeling av næringsområder på Forus/Lura I RPJ viser dette 
området som næringskategori I - høy urbaniseringsgrad. Disse områdene skal iht til 
retningslinjer i Regionalplan for Jæren tilrettelegges for næringsbebyggelse med høy 
arbeidsplass- og/eller besøksintensitet med høy arealutnyttelse. 

Rådmannen vurderer det slik at omdisponering fra næring til bolig bør vurderes 
gjennom områderegulering for et større felt eller interkommunal kommunedelplan for 
Forus/Lura, og ikke som et enkeltstående prosjekt. 

Anbefaling: 

Området er foreslått omdisponert fra næring til bolig/kontor/annen servicevirksomhet. 
På eiendommen drives det i dag bilforretning med tilhørende verksted. Søker viser til 
at eiendommen kan utvikles og ekspandere på kort sikt, men på lengre sikt har eier 
vurdert beliggenheten som lite hensiktsmessig. 

Rådmannen har gjort følgende vurdering av innspill for Somaveien 1: 

  

Figur 4: Somaveien 
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Omdisponering av området kan anbefales med følgende begrunnelse: 

• Omdisponering bygger opp om vedtatt byutviklingsstrategi om fortetting og 
transformasjon på Lura og sikre optimal lokalisering av et bedre 
kundegrunnlag til kollektivbetjening av området. Eiendommen ligger i 
nedslagsfeltet til høyverdig kollektivtrase og i nærhet til kollektivknutepunkt 
ved Kvadrat og har gode muligheter til endret transportarbeid og endret 
reisemiddelfordeling 

• Transformasjon styrker Lura som bydelssenter og utviklingen av et helhetlig 
område med god kollektivdekning, nå og i fremtiden. 

• Området er ikke en del av et større sammenhengende industriområde, men 
har en geografisk avgrensning mot dagens boligbebyggelse og Lura 
bydelssenter. 

Eiendommene bør vurderes gjennom helhetlig områdeplanlegging i kontekst med 
utviklingen av omkringliggende arealer slik at høy måloppnåelse mht. bærekraftig 
utvikling ivaretas på en optimal og god måte. 

Rådmannen tilrår omdisponering fra næring og at det stilles krav om områdeplan for 
det aktuelle feltet og nærliggende områder. 

Anbefaling: 

 
Hana/Vatne 

Rådmannen har gjort følgende vurdering av innspill fra Kronengruppen AS

I kapittelet om næring er kun den delen av innspillet som gjelder  omdisponering fra 
LNF til næring vurdert. Innspillet om å legge ut resterende del av eiendommen til 
boligformål er vurdert til å ikke kunne anbefales. Det henvises blant annet til mekling i 
forbindelse med forrige kommuneplanrevisjon, hvor området i Vatneli ble utelatt som 
fremtidig utbyggingsområde for boligformål utfra hensynet til jordvern. 

:  

Kronen Gaard driver hotell-, kurs- og konferansevirksomhet. Søker anmerker at økt 
satsing på konferansevirksomhet er en viktig del av hotelldriften, men at 
bygningsmassen er for liten til å betjene kunder som ønsker større 
samlinger/konferanser. 
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Figur 5: Kronen Gaard 

Rådmannen mener omdisponering fra LNF til næring kan forsvares ut fra 
virksomhetens funksjon som et attraktivt hotell- og konferansesenter med nær 
avstand til fremtidig byutviklingsretning Sandnes Øst. Det vektlegges at 
hotellvirksomhet generelt bør ligge innenfor definert senterstruktur, men at denne 
etablerte virksomheten byr på tilleggskvaliteter til sammenligning med et vanlig 
forretningshotell som følge av beliggenheten. Videre vektlegges strategier om 
kollektivbasert byutvikling med kobling til bussvei 2020. Kronen Gaard hotell ligger i 
nærheten av Vatnekrossen og fremtidig utvikling av bydelssenteret som er første 
byggetrinn i utviklingen av Sandnes øst. Bussvei 2020 vil inkludere Vatnekrossen og 
det er svært viktig å utvikle bydelssenteret og omlandet i umiddelbar nærhet på en 
god og effektiv måte med som bygger opp om bydelsfunksjonene og gir et robust 
grunnlag for høyverdig kollektivsatsning. Området inngår ikke i kjerneområde 
landbruk. 

Rådmannen tilrår omdisponering fra LNF til næring. 

Anbefaling: 

Rådmannen tilrår ikke omdisponering fra LNF til boligformål. 

 

Hommersåk 

Området ligger langs Fv516 Hommersåkveien (Bjellandsletta), like sør for 
Frøylandsvatnet og tilgrensende i sør mot Fatland Jæren slakteri. 

Rådmannen har gjort følgende vurdering av innspill: 
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Figur 6: Hommersåk, Bjellandsletta, gnr.103 bnr.6 m.fl. 

Kun innspill om næring vurderes. Omsøkt omdisponering til bolig vurderes ikke i 
kapittelet om næring. 

Arealene utfyller allerede regulert næringsområde v/Fatland Jæren. Innspillet er 
vurdert i forhold til behov for nye næringsområder generelt i kommunen og ut fra et 
behov i bydelen Hommersåk. Næringsområdet på Hesthammer dekker opp behovet 
for næringsarealer sentralt i Hommersåk, både behov for næringskategori II - allsidig 
virksomhet og kategori III - arealkrevende virksomhet. Hesthammer ble tillagt nytt 
næringsareal i gjeldende kommuneplan og området er ikke ferdig utviklet og har 
areal disponibelt til ny næringsetablering. Arealene som søkes omdisponert ligger i 
kjerneområde landbruk og rådmannen vil av den grunn, sammen med at 
Hesthammer næringsområde har kapasitet også i kommende periode, fraråde 
omdisponering av omsøkte areal. Innspillet er ytterligere vurdert som en oppfølging 
av innspill i møte i kommuneplankomiteen 27.01.2014.  

Anbefaling: 

Sviland 

Rådmannen tilrår ikke omdisponering fra LNF til næring. 

Det aktuelle området er i kommuneplanen disponert til næringsområde. Bystyret i 
Sandnes vedtok 22.10.2013 reguleringsplan for masseuttak - Torsteinsfjellet, plan 
2007118. Søker ønsker at det i kommuneplanens arealdel skal være tilsvarende 
arealavgrensning til næring som i nylig vedtatt reguleringsplan. Områder for 
næringsvirksomhet er en viktig for fremtidig utvikling i Sandnes øst. Det aktuelle 
området skal etter perioden med uttak av masser tilbakeføres som byggegrunn og er 
med det forelått som næringsområde i foreløpige planer for denne 
byutviklingsretningen. Utvidelse av næringsarealet i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan er ikke i konflikt med langsiktige mål og prinsipper om realisering av 
Sandnes øst. I Regionalplan for Jæren er dette området i Sandnes øst vist som 
regionalt næringsområde. 

Rådmannen har gjort følgende vurdering av innspill fra Torsteinsfjellet AS: 
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Figur 7: Torsteinsfjellet 

Videreutvikling av næringsområdene etter at konsesjonsperiode for masseuttak er 
utløpt må ses i en kontekst for utviklingen av byutviklingsretning Sandnes øst for 
øvrig og sikres gjennom områdeplanlegging. Dette fremgår av bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel. 

Rådmannen tilrår at kommuneplanens arealkart oppdateres slik at det er i samsvar 
med godkjent reguleringsplan 2007 118 av 22.10.2013. Tilrådning 1* (ren 
oppdatering). 

Anbefaling: 

Rådmannens øvrige anbefalinger om omdisponering til 
næringsareal 

Det er kommet få private innspill til nye næringsområder i forbindelse med utleggelse 
av planprogram for kommuneplan for Sandnes 2015 - 2030. Rådmannen har jobbet 
videre med å kartlegge både behov for, og mulige lokaliseringer for næringskategori 
II og III, også ut over private innspill. Blant annet er områder foreslått til bolig, men 
som ikke anbefales omdisponert til dette formålet, gjennomgått. Rådmannen har 
vurdert om noen av disse arealene kan dekke behov, målsetning og arealstrategier 
for framtidig næringsutvikling.  

Følgende områder er vurdert: 

 

I1a Bogafjell, Sandnes Tomteselskap KF v/ Asplan Fra LNFR til bolig og 
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Tronsholen 

gnr. 44 bnr. 4  

Viak, Grunneier Håvard Enoksen  næring, ca 48 daa 

 Ganddal, del av 
Stokkaland 

  

 

Bogafjell, Tronsholen (I1a) 

Rådmannen vurderer det som nødvendig at områder med god kollektivdekning bør 
foreslås disponert med kombinerte formål for å sikre et økt fokus på samlokalisering 
av arbeidsplasser og boliger. 

Området som blir vurdert ligger mellom allerede regulerte områder for bolig, næring 
og offentlig eller privat tjenesteyting. Området ligger i nedslagsfeltet til 
hovedkollektivtrase (300 m). Høylandsåna danner grense mot grønnstrukturen i vest. 
I dag disponeres arealene til hagesenter og landbruk. Ca 3/5 av arealet er dyrka 
mark, men ikke definert som kjerneområde for landbruk. Området ligger ved 
Høylandsåna med fare for flom, og berører et viktig grøntdrag som skal knytte 
sammen, og gi et godt tilbud mot turområdet langs Stokkelandsvannet og mot 
Bogafjell. Området er ikke i konflikt med markagrensen. Området er støyutsatt, og da 
særskilt fra E39. Støy og stråling fra tilstøtende transformatorstasjon er også viktige 
problemstilling som kan legge begrensninger, samt løses på en tilfredsstillende måte. 

For å sikre grøntområdet langs elva, er det avsatt et ca 20 meter bredt belte til 
grønnstruktur -friområde i kommuneplankartet (dette rettes opp i plankartet før 
endelig behandling av kommuneplanforslaget 22. april). For å ivareta interessene 
tilknyttet Transformatorstasjonen og utfordringen anlegget gir med hensyn til støy og 
stråling, vil minimum 20 meter fra dagens gjerde bli disponert som grønnstruktur - 
friområde for å sikre en sone til nærmeste nye bolig- og næringsbebyggelse. Dette vil 
innarbeides i arealplankartet frem til 2. april. 

Rådmannen mener støy, og da særlig fra E39, er en utfordring for området. Hensynet 
skal  ivaretas på en tilfredsstillende måte gjennom senere reguleringsplanarbeid med 
oppfølgende tiltak. 

Rådmannen anbefaler at området omdisponeres fra LNF til kombinert formål og at 
minimum 20 meter langs Høylandsåna og transformatorstasjonen disponeres til 
grønnsoner i kommuneplanens arealplankart(dette rettes opp i plankartet før endelig 
behandling av kommuneplanforslaget 22. april). 

Anbefaling: 
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Figur 8: Tronsholen (I1a) 

 

Ganddal, del av Stokkeland 

Stokkeland inngår i kommunedelplan for Bybåndet sør og ble i denne planen 
opprinnelig foreslått til boligformål. Rådmannen har vurdert om en mindre del av 
området (lengst sør) kan omdisponeres til næring. Hensikten har vært å se om en slik 
tilnærming kan gi en utvidelse av eksisterende næringsområde på Kvål. 

 

   

Figur 9: Del av Stokkeland 

Sandnes kommune har i brev, datert 22.01.14 fått tilbakemelding fra Fylkesmannen i 
Rogaland med hensyn til vurderinger og dokumentasjon som kan avklare spørsmålet 
om omfang av fremtidig utbygging i dette området. Dette med den hensikt å avklare 
grense for utbygging slik at grunnlaget for innsigelse bortfaller. Brevet ble lagt fram 
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som orienteringssak for KPK i møte 17.02.2014, sak 10/14, og gjengis derfor ikke 
her. 

På bakgrunn av svar fra Fylkesmannen i Rogaland fraråder rådmannen at deler av 
området omdisponeres til næring i denne kommuneplanperioden. 

Anbefaling: 

Vurdering av innspill fra KPKs behandling i møte 27.01.2014 

I Kommuneplankomiteens møte 27.01.2014 er rådmannen bedt om å følge opp 
følgende innspill: 

Hommersåk, Bjellandsletta 

Området ligger i et aktivt landbruksområde som i Regionalplan for Jæren og i 
kommuneplanens arealdel er prioritert som kjerneområde landbruk. Med 
kjerneområde landbruk menes de arealene i kommunen som er viktige for to av 
landbrukets sentrale samfunnsoppgaver: matproduksjon og opprettholdelse av 
jordbrukets kulturlandskap. I disse områdene er det en forutsetning at hensynet til 
landbruk skal ha fortrinn og de offentlige interessene mht til å opprettholde 
landbruksproduksjon og et aktivt  kulturlandskap vektlegges særskilt i vurderinger om 
omdisponering av areal. I pågående arbeid med Kommunedelplan for landbruk står 
bevaring av produktiv jord sentralt og hvordan dette kan ivaretas og forankres i 
kommuneplanen. I gjeldende kommuneplan er dette området i Riska et av tre 
registrerte kjerneområder for landbruk med hensynssone jordvern. I forlag til KDP 
Landbruk opprettholdes hensynssone jordvern for dette området.  

Rådmannen vil for øvrig vise til tidligere fremlagte vurderinger av behovet for 
næringsarealer, herunder Hommersåk. Analysen dokumenterer ikke behov for 
ytterligere næringsarealer i området i denne kommuneplanperioden mht å sikre en 
bærekraftig utvikling i bydelen.  

Etter ny vurdering er rådmannen kommet til å ikke kunne anbefale  omdisponering fra 
LNF til næring. I pågående arbeid med Kommunedelplan for landbruk står bevaring 
av produktiv jord sentralt og hvordan dette kan ivaretas og forankres i 
kommuneplanen. I gjeldende kommuneplan er dette området i Riska et av tre 
registrerte kjerneområder for landbruk med hensynssone jordvern og i forlag til KDP 
Landbruk opprettholdes hensynssone jordvern for dette området. 

Anbefaling: 

Velde Pukk 

Saken gjelder søknad datert 15.10.13, hvor det søkes om videreutvikling av deponi 
på Kylles gjennom utvidet areal for masseuttak og massedeponi nord for 
eksisterende anlegg. Søknaden kom inn sent i prosessen og er således ikke blitt 
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vurdert for innarbeidelse i denne revisjonen.  
Etter vedtak i KPK - møte 27.01.14 har rådmannen gjort sin vurdering av søknaden: 

Forslaget er i strid med Regionalplan for Jæren, og omdisponering av ytterligere 
areal kan komme i konflikt med utvikling av Sandnes øst. Forslag til arealdisponering 
Sandnes øst er ikke fullstendig pr d.d., men nordre del av området er avklart og 
definert som fase 2 etter Vatnekrossen.  For utviklingen av byutviklingsretnings 
Sandnes øst er det avgjørende at begrensninger for arealutviklingen  mht. fremdrift 
og innfasing søkes moderert så langt som mulig. Arbeidet som utføres forholder seg 
til gjeldende driftsavtale for Velde Pukk og varigheten av denne. Utbygging i 
nærområder opp mot masseuttak og massedeponi kan ikke påstartes før driften er 
avviklet og byggegrunn tilført jfr gjeldende forskriftskrav om støv og støy.  

Massedeponi kan sette begrensninger for hvilke formål området kan benyttes til etter 
endt driftstid. De gir generelt en  begrenset bruk mht fremtidig byggegrunn og som 
oftest blir disse områdene dermed tilbakeført til LNF. Gjeldende avtale for Velde Pukk 
har slik bestemmelse. Søknaden omfatter etablering av fjellhall for noe forurensede 
masser. En slik etablering innebærer risiko for både eksisterende område, herunder 
grunnforhold, avrenning, men også fremtidig bruk av arealet til utbyggingsformål. 
Utvidelse av masseuttaket griper inn i regional grønnstruktur og vil gi redusert kvalitet 
og utviklingsmuligheter for området som utbyggingsareal basert på planprinsippene 
for Sandnes øst. Alternativ utvikling til næringsareal kategori II eller III er i konflikt 
med naturmangfold og verna vassdrag.  

En eventuell godkjennelse om utvidelse av masseuttak og deponi må ikke få 
konsekvenser med hensyn til allerede vedtatt driftstid og gradvis avvikling av 
virksomheten. Eksisterende anlegg sammen med omsøkte omdisponering vil direkte 
berøre andre innfasing av Sandnes øst (etter Vatnekrossen) og avslutning i 2030 slik 
gjeldende avtale hjemler er vesentlig for gjennomføring av Sandnes øst.  

Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med Regionalplan for 
massehåndtering på Jæren. Sandnes kommune deltar i planarbeidet. Målsetningen 
er å ferdigstille planene i løpet av 2015. Formålet med regionalplanen er å forbedre 
praksis for bruk og håndtering av overskuddsmasser på Jæren og peke ut lokaliteter 
for mottak. Regionalplan for massehåndtering vil være et viktig verktøy for bedre 
massehåndtering i Sandnes og på Jæren. Rådmannen anbefaler at omdisponering 
som omsøkt ikke tas til følge i denne kommuneplanperioden, men avventer 
vurderinger i tråd med anbefalinger som fremkommer av arbeidet med Regionalplan 
for massehåndtering. Behandling med grunnlag i Regionalplan for massehåndtering 
på Jæren vil også måtte  vektlegge arealdisponeringen og innfasingen av Sandnes 
øst.  

Rådmannen anbefaler ikke omdisponering som omsøkt. Innspillet tilrås med 3 * 
(aktuelt for vurdering ved neste kommuneplanrevisjon). 

Anbefaling: 
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Justering/utvidelse av Torsteinsfjellet: 

I KPK møtet 27.01.2014 ble det bedt om en avklaring mht. arrondering 
Torsteinsfjellet. Bakgrunnen for denne saken er ikke å utvide med nytt 
næringsområde, men det dreier seg om en justering av kommuneplanens 
arealplankart slik at det er samsvar mellom reguleringsplan for Torsteinsfjellet - plan 
2007118, godkjent i Sandnes bystyre 22.10.2013. 

Rådmannen tilrår at kommuneplanens arealkart oppdateres slik at det er i samsvar 
med godkjent reguleringsplan 2007 118 av 22.10.2013. Tilrådning 1* (ren 
oppdatering) 

Anbefaling: 

Næringsområde på Sviland, blant annet dagligvarebutikk: 

Rådmannen ble i KPK møte 27.01.2014 bedt om å undersøke, og gi en orientering 
vedrørende sak om dagligvarebutikk på Sviland. 

Saken gjelder: Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Sandnes Øst Utvikling AS, 
varslet 24.02.2014 oppstart av reguleringsarbeid, samt forslag til planprogram for 
konsekvensutredning for gnr.24 bnr.25 m.fl. på Sviland - plan nr 2014104. Formålet 
med plan og konsekvensutredning er å legge til rette for industri/lager med mulighet 
for nærbutikk, kontor og tjenesteyting. Omsøkt areal er beliggende sør i området 
benevnt «Torsteinsfjell». 

Planen ligger nå på reguleringsplannivå og skal vurderes grundig i kontekst med mål 
og prinsipper for utvikling av Sandnes øst og konsekvenser for eksisterende 
senterstruktur på Sviland. Politisk behandles denne saken av utvalg for byutvikling på 
vanlig måte. 

Konsekvensutredning 

Rådmannen har gjennomgått KU og ROS. En første gjennomgang viser at 
forslagene ikke har store negative konsekvenser eller risiko som tilsier at forslagene 
ikke kan bli anbefalt. Nærmere vurdering av behovet for særskilte bestemmelser eller 
arrondering som håndterer sårbarhets og risikoforhold legges frem ifm 
kommuneplankomiteens møte 22. april.  

Anbefaling ny kommuneplan 

Transformasjon i Forus/Lura, Sandnes sentrum, senterområdene og øvrige 
influensområdene langs hovedkollektivtraseene forventes å øke behovet for 
omfanget av tilgjengelige næringsarealer. Det har imidlertid kommet inn svært få 
private innspill som er aktuelle som nye næringsområder i denne 
kommuneplanperioden. Rådmannen vurderer at tilstrekkelig næringsareal til kategori 
I (Arbeidsplassintensive kontorvirksomheter) og II ivaretas i kommunedelplan for 
sentrum, deler av Forus/Lura gjennom interkommunal kommunedelplan, Sandnes 
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Øst, samt gjennom generell fortetting i eksisterende næringsområder. Det er 
imidlertid usikkert om kommunene har tilstrekkelig areal til næringskategori III 
(arealkrevende virksomheter, lav arealutnyttelse). På denne måten sikres 
utviklingsmuligheter for variert næringsvirksomhet i kommune, samtidig som sentrale 
arealer som i dag benyttes til industri og lager kan frigis til bolig og næring med 
høyere utnyttelse innenfor kollektivaksene. Et slikt plangrep er helt nødvendig for å 
kunne muliggjøre en fremtidig transformasjon i de prioriterte områdene 

På bakgrunn av dette mener rådmannen det er nødvendig at denne kommuneplanen 
gir oppdrag om å kartlegge behov, analysere og fremskaffe arealer for 
næringskategori III som grunnlag for neste kommuneplan, som del av 
interkommunalt plansamarbeid som allerede pågår, og at prioritering avet slikt arbeid 
må fremgå av neste planprogram. Kravene til transportarbeidet, arbeidsreiser og god 
næringsutvikling må inngå i dette arbeidet. 

 
VEDTAK I KOMMUNEPLANKOMITEEN NYE OMRÅDER, 10.03.2014, SAK 18/14 

Benevnelse Område,adr.,gnr/bnr Beskrivelse Temarapport 

LuN14 
(P14) 

Forus, Stokka 
Gnr.67, bnr.195/196 

Fra LNF til Næring Næring 

Trf6 
(P40) 

Lura, Somaveien 1 
Gnr.69, 
bnr.2225/2187/2437 

Fra næring til 
bolig/kontor/annen 
servicevirksomhet 

Næring 

HaN2 
(P59) 

Vatne, Kronen Gård 
Gnr.37, bnr.57 

Fra LNF til næring Næring 

SvN1 
(P1) 

Sviland, 
Torsteinsfjellet 
Gnr.9, bnr.57 

Utvidelse av eksisterende 
næringsareal, jfr vedtatt 
reguleringsplan 2007118 

Næring 

HoN6 
(P32) 

Hommersåk, 
Bjellandsletta 
Gnr.103, bnr.6 

Fra LNF til næring Næring 

SvN2 
(P63) 

Sviland, Kylles 
Velde Pukk 
Gnr.9 bnr.5/17 

Fra LNF til råstoffutvinning 
(herunder massedeponi) 

Næring 

Trf5 
(I1A) 

Bogafjell, Tronsholen 
Gnr.44, bnr.4 

Fra LNF til kombinert 
formål 

Næring 

Trf2 Priortomten Fra næring til kombinert 
bolig/næring 

 

Nye områder er lagt inn i arealplankartet og eventuelle bestemmelser knyttet til områdene er 
innarbeidet i bestemmelsesheftet 
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Temarapport: Offentlig og privat 
tjenesteyting 
 

Rammer 

Kommuneplanens samfunnsdel kap 2 omtaler bolig og tjenestebehov. I dette kapitlet 
blir det gjort rede for de deler av tjenestebehovet som gir utslag i endringer i plankart 
eller bestemmelser i revidert kommuneplan 2015-2030. Det beskrives endringer, 
tiltak og investeringer som er nødvendige basert på dagens situasjon, og videre 
beskrives endringer, tiltak og investeringer som er nødvendige som er en 
konsekvens av forslag om nye utbyggingsområder i kommuneplanperioden 2015-
2030. I tillegg til ny boligutbygging utløser for øvrig nærskoleprinsippet, krav til 
banehagedekning og øvrige temaplaner nytt eller endret behov for offentlige/ private 
arealer til tjenesteyting og investeringer i revidert kommuneplan. 
 
Temaet offentlig og privat tjenesteyting er et stort tema som dekker en lang rekke 
aktiviteter i offentlig og privat regi. Dette kapittelet gir en oversikt over situasjonen på 
tjenesteyting. Først går en gjennom skole og barnehage, og for hver bydel og gis et 
bilde av situasjonen og rammeverk og hvordan en har tenkt løse disse behovene. 
Under kapittelet levekår går en gjennom arealbehovet for boligsosiale formål, boas, 
helsestasjoner. Deretter kirkelige formål og gravlundsarealer mm. 
 

 
2.1 Grunnskole 

I samsvar med bystyret sitt vedtak legges nærskoleretten til grunn ved planlegging av 
behov for økt skolekapasitet. Nærskoleretten innebærer at eleven har rett til å velge 
den skolen som ligger i nærmest geografisk avstand til der eleven bor. Videre at ved 
behov for økt skolekapasitet må det utredes om det er et mulig alternativ med 
utvidelser av eksisterende skoletomter, fremfor å åpne nye arealer.  

 Ved behov for økt skolekapasitet må det utredes om det er et mulig alternativ med 
utvidelser av eksisterende skoletomter.  

Som et utgangspunkt har en i Sandnes kommune benyttet som prognose at 100 nye 
boliger som blir bygget tilfører 15 elever til grunnskolen inne skolekretsen. 
Prognosene blir videre årlig supplert på grunnlag av folketallsutviklingen og 
boligbyggingen i kretsen. Håndtering av toppår (periode av varighet på 2-3 år) kan 
løses ved bruk av modulbygg.  
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Elevtallsveksten i området Ganddal – Stangeland som følge av pågående og vedtatt 
boligbygging blir større enn det dagens skoler har kapasitet til. Det ble ikke lagt ut 
nye arealer til bolig i gjeldende kommuneplan i Ganddal-Stangeland området. Det er 
utfordringer mht skolekapasitet og fremover er det prioritert transformasjon/fortetting 
langs definerte hovedkollektivakser og senterområdet på Ganddal. 
Skolebyggprogrammet (vedtatt i bystyret 19.11.2013) gir føringer for at en skal 
vurdere skolebehovet og strukturen i dette området på nytt i neste skolebyggprogram 
2014.  Ettersom det er forventet at dette arbeidet gir konkrete anbefalinger og 
føringer for arealbruk og lokalisering vil en avvente utleggelse av nytt  skoleareal 
frem til resultater og anbefalinger  foreligger.  

Ganddal - Stangeland 

Skogsbakken er off.formål (55 daa) i gjeldende kommuneplan og er i gjeldende 
bestemmelser gitt bl.a. formålet grunnskole. Dette formålet opprettholdes og anses å 
ha potensiale for å dekke behovet beskrevet overfor. 

Kommunens eiendom Lundehaugen u-skole har arealmuligheter, men en økt 
utbygging her må avveies både ift behovet for uteområder, hensynet til bruken av 
banen og forsvarlig størrelse av skoleanlegg. 

Konklusjon:  

Det foreslås ikke nye utbyggingsområder til offentlig/privat tjenesteyting i området 
Ganddal – Stangeland i denne kommuneplanrevisjonen. Behovet for nytt skoleareal 
avklares gjennom oppfølging av skolebyggprogrammet og påfølgende 
kommuneplanrevisjon.Det legges ikke inn nye boliger utover transformasjon/fortetting 
i influensområdene til hovedkollektivårene i revidert kommuneplan. 

Det er vedtatt i økonomiplan 2014-2017 at det skal bygges ny barneskole i Skaarlia 
med 2 parallelle klasser på hvert trinn. Behov for elevplasser ift. utbyggingen i 
Vedafjell/Kleivane nord på kort sikt styres mot Iglemyr skole, mens de permanente 
langsiktige løsninger sikres ved de off.områder i Skaarlia. For ungdomstrinnet er 
primærskolen i denne kommuneplanperioden Høyland ungdomsskole. 

Skaarlia 

Det er avsatt i gjeldende kommuneplan areal til ny skole i Skaarlia til formålet. Dette 
arealet er også aktuelt sammen med barnehage. Det er også sikret offentlig areal 
nord i Skaarlia, for planlagt ungdomsskole, og BOAS. 

Konklusjon:  

Ingen nye arealer til offentlig/ privat tjenesteyting foreslås. Tilgjengelig areal til 
offentlig tjenesteyting dekker behovet (inkludert Ha 07/ HA 08). Det legges ikke inn 
nye boliger i revidert kommuneplan som utøser nytt behov. 
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Hana og Sviland 

Hana skole

Sviland skole dekker kapasitet ved boligbygging på allerede frigitt areal. Med 
utbygging øst i Sandnes må grunnskoletilbudet for hele utbyggingsområdet utformes 
på nytt. 

 er i økonomiplan 2014-2017 vedtatt utvidet til barneskole med 3 
paralleller. 

Det vises til egen Konsekvensutredning for byutviklingsretning Sandnes øst hvor 
fremtidig struktur for skole omtales særskilt. Sammenhengen med Hana skole inngår 
i dette. Denne viser at det er sikret tilstrekkelig skolekapasitet. 

Konklusjon:  

Ingen nye arealer til offentlig/ privat tjenesteyting foreslås. Areal til offentlig 
tjenesteyting løses innenfor eksisterende areal og nye senterområder i Sandnes Øst.  

 

Høle skole dekker kapasitet ved utbygging av de allerede frigitte arealene.   

Høle 

Konklusjon: Ingen nye arealer til offentlig/ privat tjenesteyting foreslås. Tilgjengelig 
areal til offentlig tjenesteyting dekker behovet. Det legges ikke inn nye boliger i 
revidert kommuneplan som utøser nytt behov. 

I Riska bydel etableres Hommersåk skole som fullverdig barneskole med 6-7 klasser.  

Hommersåk/Riska 

Dersom det i fremtiden legges ut store, nye utbyggingsområder øst for sentrum, må 
skolestrukturen vurderes på nytt. Konsekvenser for Riskafjorden skoler (Maudland og 
Hommersåk) på lang sikt inngår i slikt utredningsarbeid. Tomt i Trekanten brukes til 
ny barneskole med 3 paralleller, Hommersåk skole avvikles når ny skole er på plass. 
Trekanten beholdes til skoleformål i denne kommuneplanen. Nærmer begrunnelse 
for å opprettholde trekanten som skoletomt fremgår av teksten nedenfor: 

I KPK møte den 26.08.2013 kom det i sak 34/13 frem et ønske om å forflytte dagens 
skoletomt i trekanten til ny skoletomt i området Frøylandsbekken sør for stemmen i 
parken. 

Trekanten, vurdering av godkjent skoletomt: 

Rådmannen har vurdert forslag fra KPK grundig og sett på mulighetene for 
forflytning. Forflytning tilrådes imidlertid ikke ettersom Skoletomta i Trekanten ligger 
sentralt til i forhold til boligbebyggelsen. En legger til grunn at dagens skoletomt har har en 
lokalisering og kvaliteter som gjør at den er særlig egnet til formålet. . I tillegg vektlegges det 
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at Skolebyggeprogrammet for Sandnes 2014-2017 anbefaler utbygging i Trekanten 
som erstatning for Hommersåk skole.  

Kartskissen nedenfor illustrerer størrelsen på boligområdene øst og vest for 
hovedveien. Denne illustrerer at vestsiden er omtrent dobbel så stor sammenlignet 
med boligområdene øst for hovedveien i Hommersåk-området. Det er et viktig 
prinsipp at ny skoletomt bør ligge i tilknytning til boligområder med kort avstand fra 
tyngdepunktet for boligbebyggelse. Dette gjør at Trekanten har en god strategisk 
plassering for nytt skolebygg både i forhold til boligbebyggelsen og i forhold til de 
andre skolene på Maudland og Kyrkjevollen.  

 

 

Figuren illustrerer størrelsen på tettstedet fordelt mellom vestsiden og østside, og at 
Trekanten er et geografisk tyngdepunkt. 

Kartskissen underbygger påstanden om at Trekanten har en sentral beliggenhet og 
vil være en tjenlig plassering i forhold til bebyggelsen. Det anbefales derfor ikke å 
endre formålet på skoletomta i Trekanten.  

Dersom det blir lagt inn større områder for boligbebyggelse østover mot Hetland bør 
det på sikt legges til rette for ny skoletomt samtidig som en legger ut nye områder 
mot øst. For å sikre tilstrekkelig areal til skole kan det derfor på sikt være aktuelt å 
legge inn et nytt område til skoleformål på Hetland siden. Dette for at det skal være 
tilgjengelig areal etter at utbyggingen skjer og det er behov for ny skole i denne delen 
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av tettstedet. Området P24 (som kom inn som forslag til boligbebyggelse) kan være 
aktuelt plassering av ny skoletomt. Imidlertid vil behovet for dette arealet først melde seg 
etter planperioden, og rådmannen vil derfor ikke anbefale at det blir lagt inn i 
kommuneplanen i denne omgang. 

Det foreslås at skoleområdet ved Maudland skole utvides med 5 dekar for å sikre 
areal til skoleformål. Det kan opplyses at området grenser mot bekken, og at området 
i sin helhet er dekket av fotballbane som er blitt opparbeidet for mer enn 15 år siden. 
En har ikke kjennskap til hvorfor arealet ennå ligger som LNF område i 
kommuneplanen. En oppfatter derfor at utleggelsen til formålet offentlig eller privat 
tjenesteyting er en stadfestelse av siste års bruk.  

Utvidelse av skoletomta ved Maudland skole 

 
Begrunnelsen for å utvide skoleområdet ved Maudland skole er således både en 
stadfestelse av gjeldende arealbrukbruk, samtidig som det sikrer mulighet for 
utvidelse av eksisterende skolebygg. 
 
Under møtet i KPK den 27/1 2014 ble skoletomta og skolesituasjonen på 
Hommersåk kommentert. Det kom frem synspunkter om at det kan være en bra 
løsning å beholde trekanten som skoletomt. Men en må også ha åpning for å endre 
dette på et senere tidspunkt dersom videre utbygging går i østlig retning. Det kom 
ikke frem synspunkter om å ta ut trekanten til tjenesteyting. 

Konklusjon:  

• Skoletomta i Trekanten beholdes med uendret formål.  
• Område P24 (som er kommet innspill om boligbygging) kan være aktuell 

lokalisering for fremtidig skoletomt. Det foreslås likevel ikke endret formål fra 
LNF område i denne planperioden jf begrunnelse overfor. 

• Området øst for Maudland skole utvides med 5 dekar.  
 

Figgjo: 

Konklusjon: Ingen nye arealer til offentlig/ privat tjenesteyting foreslås. Tilgjengelig 
areal til offentlig tjenesteyting på Figgjo skole dekker behovet. Det legges ikke inn 
nye boliger i revidert kommuneplan som utøser nytt behov.  

Bystyret har i økonomiplan 2014-2017 vedtatt at Figgjo skole skal rives og bygges 
opp igjen som en barneskole med 2 paralleller, med plass til mellom 350 og 400 
elever. 

Malmheim skole har kapasitet til å ta i mot 130 elever. På bakgrunn av pågående planer om 
økt boligbygging på Malmheim er det behov for å utvide kapasiteten ved skolen. Gjeldende 
kommuneplan legger til rette for 2-3 nye boliger pr år. Pågående planarbeid omfatter over 25 
nye boliger som må bygges ut samlet. Det opplyses fra Oppvekst skole at Malmheim skole 

Malmheim: 
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tilfredsstiller ikke dagens krav til skolebygg verken for elever eller ansatte. Det er 
derfor behov for en oppgradering av skolebygget.  

Skoleområdet grenser mot kjerneområde landbruk, utvikling av tettstedet, inkludert 
offentlige funksjoner kan ikke gå på bekostning av jordverninteressene og langsiktig 
grense for landbruk. Utvikling av skolen må derfor skje innenfor eksisterende areal 
avsatt til utbygging i kommuneplanen. 

Konklusjon:  

Ingen nye arealer til offentlig/ privat tjenesteyting foreslås. Tilgjengelig areal til 
offentlig tjenesteyting dekker behovet for allerede disponert boligareal i 
kommuneplanen. Det legges ikke inn nye boliger i revidert kommuneplan som utøser 
nytt behov.  Det pågår et reguleringsplanarbeid som kan medføre et økt antall nye 
boliger og behov offentlig/ privat tjenesteyting på Malmheim. Dette behovet 
forutsettes løst innenfor eksisterende areal. 

 

Det foreligger planer om et betydelig antall nye boliger i Sandnes sentrum og 
sentrumsnære strøk.  Erfaringer fra andre byer tilsier at det er blitt mer vanlig at også 
barnefamilier bosetter seg i nye leilighetsbygg i sentrum av byene. Det er vanskelig å 
tallfeste hvor mange elever det vil bo i sentrumsleilighetene. Rådmannen beregner 
likevel at det vil kunne vokse frem et antall elever i 1900 sentrumsleiligheter som er 
planlagt i sentrumsområdet. De sentrumsnære skolene har i dag begrenset kapasitet 
til å dekke økt elevtall som følge av boligbygging i Sandnes sentrum.  

Sandnes sentrum 

 
Basert på informasjonen ovenfor bør det enten legges til rette for å øke kapasiteten 
ved sentrumsnære skoler eller avsettes nye areal til grunnskoleformål . Å finne frem 
til egnede arealer i eller nær sentrum vil være en utfordring og må ses i sammenheng 
med flere forhold. Kommunen vil derfor sette i gang et arbeid for å finne arealer for ny 
skole. Dette må vurderes i forhold til kapasitet på eksisterende skoler, 
utbyggingsmuligheter på eksisterende, nye bolig prosjekt, kostnader m.m. Resultatet 
av dette arbeidet kan legges inn i kommuneplanen ved neste revisjon. 
 
Konklusjon:  

Ingen nye arealer til offentlig/ privat tjenesteyting foreslås. Tilgjengelig areal til 
offentlig tjenesteyting dekker behovet for allerede disponert boligareal i 
kommuneplanen. Det pågående arbeidet i skolebyggprogrammet vil kunne angi 
behov for areal til ny skole. 
  
 

Både Senter for flerspråklige barn og unge, FBU, og Sandnes læringssenter, 
SLS leier i dag lokaler i Sandnes sentrum-Varnerområdet. Det bør sikres offentlige 
arealer som kan dekke behovet til FBU og SLS. Dette kan enten skje gjennom 

Bydekkende skoletjenester 
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disponering av arealene kommunen har kjøpt og har opsjon på i Havneparken, ved å 
sikre formålet i andre planer innenfor Sandnes sentrum eller i sentrumsnært område 
langs høyverdig kollektivtrasé.  

 
Altona skole og ressurssenter holder i dag til i lokaler på Altona.  I forbindelse med 
områderegulering av området langs Gandsfjorden fra Altona i nord til Sandnes 
kulturhus i sør er det lagt opp til at Altona skole og ressurssenter må flytte ut av sine 
nåværende lokaler.  
 
Det er i dag ikke klare alternativer til plassering av disse tjenestene.  
Det må arbeides videre med å finne relokaliseringsmuligheter for disse. Dette kan 
eksempelvis gjøres innenfor offentlig arealer eller innenfor arealer avsatt til 
sentrumsformål / bydelssenter. Eller innenfor områder for 
byfornyelse/transformasjon.  
 
Konklusjon:  
Rådmannen vurderer at det er tilstrekkelig arealer innenfor sentrumsformål og 
områder for byfornyelse og transformasjon.  
 
 

Prinsens vei 3 er en eiendom på ca 8 dekar på Lura. Norrøna Eiendom AS kjøpte 
eiendommen av Rogaland Fylkeskommune i 2010 da Forus videregående skole ble 
avviklet, og har en langsiktig leieavtale med Tryggheim Forus AS. Den private 
grunnskolen har vært i Sandnes kommune i ca 15 år og er godkjent for 250 elever. 
De ber kommunen ta hensyn til deres planer og legge til rette for deres behov i 
revisjon av kommuneplan for dette området ved å legge ut arealet til skoleformål. 

Privat Innspill om privat grunnskole på Lura, Prinsens vei 3. 

Rådmannen mener at behovet for skole i dette området vil måtte avklares gjennom 
kommunedelplan for Forus-Lura området.  

• Forus – Lura. Potensialet for fortetting i bydelen er anslått til 1000-1500 nye boliger i 
planperioden, opp mot 4000 boliger på lengre sikt. Transformasjon og fortetting i 
Forus-Lura området vil ha som konsekvens at det vil være behov for mer 
skolekapasitet. Dette løses ved at det blir lagt inn i bestemmelsene til hensynssone 
byfornyelse at nye områder til formål tjenesteyting som skal sikre skolekapasitet i 
bydelen. Nytt skoleanlegg eller evt. restrukturering av eksisterende 3 grunnskoler vil 
være tema for oppfølging i KDP for Forus-Lura området. 

Behov for nye skoler som utløses som følge av endringer i denne KP: 

 

• Sandnes øst. Utbyggingen i Sandnes øst vil utløse behov for flere skoler. Dette løses 
gjennom ytterligere detaljering av arealbruken og bestemmelser for  Sandnes Øst. 
Prinsippet er at offentlige tjenester legges innenfor 300m influensområde til 
holdeplass i senterområdene. I denne KP perioden er Vatnekrossen foreslått som 
første utbyggingsetappe. Behov for areal til offentlig formål skal avklares gjennom 
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områdeplan for Vatnekrossen  Det pågår pr.d.d. drøftinger med regionale 
myndigheter om mulig innarbeidelse også den andre etappen og event. lokalisering 
av denne 

• Foreslåtte nye boligområder utover kommunedelplan for Forus/ Lura og Sandnes Øst 
legges til områder med kapasitet for skole, og vil derfor ikke utløse nye områder til 
offentlig/ privat tjenesteyting. 

• Utvidelse av Maudland skole på Hommersåk foreslås utvidet med 5 dekar, i samsvar 
med allerede opparbeidet uteområde. 

 

Gjennom lov om barnehager har kommunen plikt til å tilby plass i barnehage til barn 
under skolealder og som er bosatt i kommunen. I tillegg sier loven at 
utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Barn som 
fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass 
har rett til å få plass i barnehage. 

2.2 Barnehage 

I dokumentet ”Plan for barnehageutbygging 2014 - 2017” som ble vedtatt i bystyret 
den 22.10.2013 blir det gitt en oversikt over de overordnede rammer, 
utviklingstrekke, prognoser og prioriteringer for barnehagene i Sandnes.  I bystyrets 
behandling av planen ble det gitt signaler for videre tilrettelegging og strategier for 
barnehageutbyggingen i kommunen. En viser til dette dokumentet for videre detaljer. 

I denne kommuneplanrevisjonen har en gått gjennom alle bydeler og vurdert behovet 
for nye barnehager ut fra dagens situasjon. I tillegg er det vist til de nye 
byggeområdene til boliger som er lagt inn i planen, og gjort et anslag over hvilke nye 
behov dette utløser for barnehager  
 
Politiske signaler (fra statlig hold) tilsier at barnehageretten kan bli utvidet om relativt 
kort tid. Det vurderes å gi flere barn barnehagerett ved at det innføres løpende 
opptak. Dette kan komme til å bety at barn har rett på barnehageplass umiddelbart 
etter at foreldrepermisjonen er slutt (når barnet er ca. 1 år). For en vekstkommune 
som Sandnes vil det bety at det blir behov for mange ekstra barnehageplasser utover 
de prognosene som ligger til grunn i Plan for barnehageutbygging 2014-2017.   
 
1.1.2013 var det 2.241 barn i alderen 1-2 år bosatt i Sandnes. Av disse hadde 1.672 
barn barnehageplass.  En del av grunnen til at barn med barnehageplass i denne 
aldersgruppen var så vidt få, var at barn født i tidsrommet september til og med 
desember ikke hadde barnehagerett og dermed ikke var en del av hovedopptaket.  
 
Barnetallet i Sandnes øker hvert år. Et eventuelt løpende opptak vil kunne gi rett til 
plass til alle disse barna etter hvert som barna fyller et år. Noen foreldre vil velge å 
være hjemme (med kontantstøtte), men mange vil ønske barnehageplass etter hvert 
som barna får rett til det. Det er vanskelig å forutsi hvordan dette vil slå ut, men en 
slik reform vil kreve mange nye barnehageplasser utover de beregninger som er gjort 
under dagens lovverk. 
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Befolkningen i Sandnes ønsker i stor grad nærmiljøbarnehager og de ønsker ikke 
økte utfordringer med rushtrafikk. I forhold til trafikkavvikling, anses det å være en 
fordel at familiene har så kort vei til barnehagen som mulig, og gjerne at familien i 
noen grad kan klare seg uten bil når de skal bringe og hente barna. Alternativt bør 
barnehagen ligge ”på vei til jobb”, dvs. der foreldrene likevel kjører. Samtidig 
etterspør foresatte i Sandnes kvalitet og er da mest opptatt av at nærmiljøet skal ha 
nok kvalitetsbarnehager. 
 
Slik rådmannen vurderer barnehageretten og barnetallet i Sandnes kommune bør det 
etableres en overkapasitet på områder til offentlig/ privat tjenesteyting i revidert 
kommuneplan for Sandnes 2015-2013 slik at det er ledige barnehageplasser å dele 
ut etter hvert som barna får rett til barnehage/blir et år. Videre bør det etableres 
barnehager med en geografisk spredning som sikrer gangavstand/ nærhet til 
barnehagetilbud.  
For å ha kapasitet til å håndtere dette, vurderer rådmannen at det må reguleres store 
nok tomter til at en kan bygge større barnehager (alternativt må det bygges flere 
mindre barnehager) i nærmiljøet . Dette håndtere i første rekke gjennom 
bestemmelser som sikrer større tomter til barnehage i forbondelse med 
reguleringsplaner. Videre vurderer også rådmannen at nye områder til offentlig/ privat 
tjenesteyting bør suppleres i kommuneplanens arealdel . Mer konkret vurderes det i 
denne sammenheng at deler av område AU22 bør tilrettelegges for offentlig/ privat 
tjenesteyting.  
 
 
Behovene for barnehager er i bydelene vurdert slik: 
 
Austrått og Skaarlia. 
Det har lenge vært press på barnehageplassene i Austrått. Situasjonen vil bedres når 
den planlagte barnehagen i Kleivane er på plass.  
I 2018 bør det bygges en barnehage i Skaarlia, og på sikt må det bygges en 
barnehage til. Behovet for arealer til nye barnehager er i dette området sikret ved at 
flere områder i kommuneplanen er utlagt til tjenesteyting. I Skaarlia er planlagt at 
skolen og barnehagen lokalisers sammen på tomten i sør. Denne er ennå ikke 
regulert. I tillegg er det avsatt tomt i nord. Det kan i tillegg legges inn og sikres et 
areal i Au22 feltet gjennom bestemmelse til dette området. 
 
Det må sikres tomt/areal for Læringsverkstedet barnehage Strutsen (privat) 
permanent. Senteret har i dag en tidsbegrenset dispensasjon for virksomheten. 
Au22, AuN5 (som p.t. er under regulering) og tomten nord i Skaarlia er aktuelle for 
relokalisering av Strutsen.  
 
Konklusjon: Bestemmelse for Au22 må sikre barnehagetomt. 
Lura bydel har ventelister, og barn fra Lura blir stor grad tilbudt plass i Varatun 
barnehage. Fortetting og transformasjon i Lura – Forus området aktualiserer at det 
blir behov for en barnehage i Luraområdet . Potensialet for fortetting i bydelen er 
anslått til 1500 – 4000 nye boliger i planperioden. Dette vil medføre et behov for 4-5 
barnehager avhengig av størrelse. Kommunedelplanarbeidet for Forus-Lura området 
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(som er i oppstartfasen) må legge til rette for at barnehager kan bli etablert i området 
for å ivareta dette behovet.  
Det bør etableres en barnehage i forbindelse med Lura bydelssenter som er stor nok 
til at en også kan håndtere et overskudd som følge av (2020) sentrumsutbyggingen. 
Disse arealene ligger som formål tjenesteyting i dag, og trenger ikke endres. 
 
I områdereg.plan for Lurabyen er avsatt areal til BHG formål sør i området. SK er 
eier. 
 
Konkusjon: Ingen endringer. Nye områder til barnehager sikres i KDP for Forus-Lura. 
 
Sentrum. 
Omfanget av planlagt utbygging på Norestraen tilsvarer behovet for en  ny  6- 
avdelings barnehage (2019). Behovet for barnehage er fremsatt i 
områdereguleringsplanen for Norestraen sør. Alternativet som er fremholdt er en stor 
BHG i Lurabyen Det bør også vurderes om det skal reguleres andre sentrumsnære 
tomter. Skogsbakken er offentlig formål i KP (55 daa) og ny barnehage i 2022 kan 
legges her.  
 
Riskaområdet  
Riskaområdet har hatt ventelister de tre siste årene. Den nye barnehagen i 
Maudlandsveien (august 2014) vil rette på dette. Utbyggingen i Hommersåk 
genererer likevel behov for en ny barnehage i kommuneplanperioden (2023).  
Dette  må sees i sammenheng med en eventuell avvikling av Hommersåk skole som 
skole på sikt, når det bygges ny skole. Denne eiendommen kan da i prinsippet bli 
brukt som barnehage uten at kommuneplanen trenger endres. Arealet har god 
beliggenhet og kan derfor være aktuelt. 
 
Figgjo  
Figgjo har hatt en underdekning i hovedopptaket både i 2011, 2012 og 2013. Noen 
av søkerne har tatt i mot plasser i Sandnes sentrum/sentrumsnært, mens andre 
velger å stå på venteliste. Figgjo barnehage (kommunal) er planlagt bygget ut med to 
avdelinger. Det er imidlertid usikkert hvor lenge Figgjo barnehage vil dekke behovet i 
bydelen selv etter utbygging. Det bør reguleres en barnehagetomt i/ved Figgjo 
sentrum (2021).  
 
Konklusjon: Bestemmelsene til senterområdene må presisere at formålet også 
innbefatter  barnehage. 
 
Ganddal  
Ganddal har hatt for få plasser til befolkningen i bydelen. Her har det vært liten 
tilgang på nye tomter. Sandvedhaugen barnehage ligger slik plassert i forhold til 
trafikkmønsteret at det i noen grad har vært naturlig for søkere i Ganddal å bruke 
denne. Det bør reguleres en tomt i forbindelse med utbyggingen ved Åse gård . 
Det må legges inn i bestemmelsene for den delen av Åse gård som ikke er regulert i 
områdereguleringsplanen.  
 
Sviland 
Sviland har i dag tilnærmet full barnehagedekning etter åpning av ny privat 3-
avdelingsbarnehage våren 2010. Det er likevel ingen ledige plasser i Sviland 
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barnehage så utbygging på Sviland vil på sikt aktualisere en ny barnehage her. 
(2025). 
 
Sandnes Øst:  
Byutviklingsretning Sandnes øst planlegges med første etappen i Vatnekrossen med 
en byomforming som bygger opp under influensområdet til busway 2020. Det vises til 
egne Konsekvensutredning for Sandnes øst der sosial infrastruktur behandles, 
herunder behov for barnehage kapasitet.  
 
Høle  
Det var fra høsten 2011 full dekning i Høle bydel. Her var antagelsen at barnehagen 
til å begynne med ville ha noe ledig kapasitet, men det viste seg at barnehagen kort 
etter oppstart ble så godt som fylt opp. Det er fremdeles tilstrekkelig med 
barnehageplasser på Høle. Behov for ny barnehage vil aktualiseres dersom det blir 
vedtatt ny boligbygging. 
 
Malmheim.  
Julebygda barnehage har langt på vei dekket dagens behov for barnehageplasser på 
Malmheim, men barnehagen i bydelshuset som drives av Læringsverkstedet 
barnehager oppgir at de pr. i dag har 30 barn på venteliste til barnehagen hvorav 20 
som har søkt Julebygda barnehage som alternativ 1. 

Barn med barnehagerett på Malmheim som ikke har plass i barnehagen i Julebygda 
grendehus har, dersom de har søkt barnehageplass i hovedopptaket 2013, fått tilbud 
i andre barnehager i Sandnes. Vi har imidlertid ikke oversikt over hvor mange barn 
fra Malmheim som har tatt i mot barnehageplass i andre bydeler. 

Dersom det pågående planarbeidet med å gjøre ”barnehagetomta” ved skolen om til 
boligbygging vil det gjøre barnehage situasjonen på Malmheim vanskeligere. Dette 
på grunn av at det er svært vanskelig å finne tilsvarende arealer. Fylkeskommunale 
myndigheter aksepterer så langt kommunens forslag til boligbygging under 
forutsetning av at eksisterende godkjent areal ikke blir utvidet i landsbruksområdet. 
Planlagt boligutbygging på Malmheim  vil utløse behov for barnehageplasser. Likevel 
er det ikke påregnelig at en vil få godkjent nye arealet til dette, og en vil derfor ikke 
legge inn forslag til endring. Løsninger for utvidet barnehagekapasitet må skje 
innenfor allerede godkjente områder. 

Dale  
Det igangsettes boligbygging på Dale, innenfor PIMES programmet i løpet av en 
fireårsperiode. Barnehagebehovet knyttet til denne bebyggelsen vil kunne dekkes av 
barnehagene i Sandvika og Asperholen. Når hele Dale området bygges ut, utløser 
dette også behov for flere barnehager. Det foreslås ingen nye områder her nå. 
 
Vatne  
Det er foreslått etablert barnehage på skoletomta til Vatne skole.  Denne vil – i det 
minste for en periode - også kunne være en ressurs i forhold den planlagte 
utbyggingen i Sandnes Øst. 
Skoletomta vil bli søkt omregulert til barnehageformål, men det er ikke nødvendig å 
endre formål i kommuneplanen 
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Det må ellers reguleres tomter i samsvar med den utbyggingen som skal skje i 
Sandnes Øst. Dette er tenkt løst slik: 
Utbygging på Vatne legger opp til x antall nye boliger i kommuneplanperioden. Dette 
utløser et behov y antall nye barnehager. Dette er tenkt løst gjennom at det settes av 
areal innenfor formålet sentrumsområde. 
 
Hana. 
Det er etablert en 8 avdelings barnehage i gamle Hana skole. Tomta er under 
omregulering slik at barnehagen kan gjøres permanent. Forutsatt at reguleringen gir 
stort nok utendørs lekeareal kan barnehagen utvides med to avdelinger. 
På sikt bør likevel vurderes om den gamle skolen skal rives og det oppføres en ny og 
tidsriktig barnehage på skoletomta.  
 
Bogafjell- Brattebø- Håbet.  
Området har rimelig god dekning i forhold til dagens bebyggelse, men den pågående 
utbyggingen aktualiserer behov for å regulere tomt for en barnehage her. I så fall kan 
det være mulig å gjennomføre dette innenfor areal avsatt i gjeldende plan. 
Ingen nye arealer foreslås. 
 

Oppsummering barnehage: 

En anser det som viktig å sikre tilstrekkelig arealer til barnehager. Barnehageretten 
og barneandelen som er beskrevet ovenfor tilsier at det i Sandnes vil være mer 
behov for offentlige arealer til barnehager enn tidligere. I denne kommuneplanen blir 
dette ivaretatt gjennom bestemmelser som forutsetter større arealer avsatt til 
barnehage ifm reguleringsplaner og nye utbyggingsområder, blant annet Au22. 

Det foreslås disse endringene: 

1. Sentrum: Ikke konkrete arealbruksendringer, men behovet for barnehager 
løses ved at disse blir innarbeidet i planarbeidet med Norestraen sør 
(kombinert område)  eller Sentrum.  
 

2. Nye områder til barnehager sikres i KDP for Forus-Lura. 
 

3. Felles: Bestemmelsene til senterområdene må presisere at formålet også 
innbefatter barnehage.  

 

4. Ganddal: Det må legges inn i bestemmelsene for den delen av Åse gård som 
ikke er regulert i områdereguleringsplanen at det skal settes av tilstrekkelig 
areal for ny barnehage.  
 

5. Utleggelse av deler av AU22 til offentlig/ privat tjenesteyting. Bestemmelse for 
Au22 må sikre barnehagetomt. 
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6. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel § 1.7d som sikrer 
tilstrekkelig barnehagetomt ved et visst antall boliger eller som følge av påvist 
behov i området. Slik: 

  
”I bolig og transformasjonsområder på minimum 450 bolig skal det reguleres 
et areal på minimum 6 daa til offentlig formål, fortrinnsvis omsorgsboliger og 
eller barnehage.”  

 
 

Rådmannen har vurdert arealbehov og bestemmelser som er nødvendige for å innfri 
boligsosiale formål i revidert kommuneplan for Sandndes 2015-2030.  

2.3 Levekår 

 
Generelle faktorer ved lokalisering av boligsosiale formål 
Generelt er det personalbase tilknyttet botiltaket og dens funksjon som arbeidsplass 
som utløser krav om regulering til offentlig/privattjenesteyting. 
 
Behovene til lokalisering av ulike boligsosiale formål varierer imidlertid. Avstand til 
sentrum/ tilgang til kollektiv tilbud, skjerming vs integrering i ordinære bomiljø, 
utrykningstid for nødetatene, særlige krav til universell utforming av tilliggende 
uteområder og hvorvidt tiltaket er særskilt transportkrevende er faktorer som innvirker 
på lokalsiering.   
 
Mer detaljerte vurderinger når det gjelder behov for endringer i plankart og 
bestemmelser når det gjelder boligsosiale formål fremgår av teksten nedenfor:  
 
Tiltak innen rus / psykisk helse  
Kommunen er pålagt å yte oppfølgingstjenester innen rus / psykisk helse jf Helse- og 
omsorgstjenesteloven §3.2 og jf Pasient- og brukerrettighetsloven §2.1a) «Rett til 
nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjenester». Et bredt spekter i 
tjenestebehov hos brukere medfører stor variasjon i type botilbud for denne 
målgruppen. Spekteret går fra tiltak som med fordel kan integreres i ordinære bomiljø 
til de som av hensyn til omgivelsene bør ligge noe mer skjermet. Da dette er tiltak 
som har middels til høy konfliktgrad ift lokalisering og etablering, er det viktig med 
tydelighet og forutsigbarhet i formidling av kommunens behov overfor 
grunneier/utbygger. Areal til tiltakene bør derfor så langt som mulig sikres gjennom 
kommuneplanen, selv om tiltakene ikke nødvendigvis er arealkrevende i størrelse.  
 
Nærmere om lokaliseringskriteriene 
Bofellesskap psykisk helse / rusvern kan med fordel integreres i ordinære 
bomiljø/boområder. Det bør gis god informasjon om tiltaket ved etablering. 
Gangavstand sentrum evt god kollektiv dekning er en fordel ettersom brukerne ikke 
disponerer bil  
 
Lavterskel botilbud – rus kan med fordel lokaliseres irandsone LNF, industri eller 
næring, med krav til bokvalitet som gjelder for øvrige boligfelt. Gangavstand sentrum 
evt god kollektiv dekning er en fordel ettersom brukerne ikke disponerer bil. Det er 
ikke anbefalt at botilbudet samlokaliseres med øvrige offentlige tjenester.  
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Forsterket enhet bør tilrettelegges noe Skjermet fra ordinær bebyggelse, eks i 
randsone mellom bebyggelse og LNF/industri el. næring. Krav til personalbase er 
særlig arealkrevende. 
 
Småhus (ikke nødvendig med offentlig areal i regplan.kart, men evt i tilknytning til 
LNF, næring, industri)  
For lavterskel botilbud for brukere med utfordringer innen rus/psykiatri bør etableres i 
vurderes randsone mellom bebyggelse og LNF/industri el. næring som 
hensiktsmessig.. Etablering i gåavstand til bofellesskap psykisk helse vurderes særlig 
hensiktsmessig ift utnytte eksisterende ressurser til personal.  
 
Tiltak innen omsorg/barn og unge  
Boliger for personer med utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne  
Omtalt som FH/PU boliger i gjeldende kommuneplan integreres i ordinære 
bomiljø/boområder. Tilgang til kollektiv dekning og senterfunksjoner og universell 
utforming av bo- og uteoppholdsareal bør vektlegges. Boligene skal i størst grad 
integreres i ordinær bebyggelse.  
 
Avlastningsenhet / barnebolig.  
Boliger for denne brukergruppen retter seg mot funksjonshemmede under 18 år som 
har et behov for kortere avlastningsopphold på tilrettelagt botiltak, evt varig bolig 
(barnebolig) forutsetter universell utforming av nærområde, egnet lekeareal og 
tilgang til turområde. Tiltaket vurderes som transportkrevende da brukerne i liten grad 
kan benytte kollektiv transport.  
 

Rådmannen vurderer at behovet for boliger tilknyttet personalbase er stort og det er 
utfordrende for kommunen å lokalisere areal til formålet. Dette er tenkt løst ved at 
boligsosiale formål tilgodeses gjennom kommuneplanens bestemmelser for 
enkeltområder, slik at en på denne måten gir tilstrekkelig areal og forutsigbarhet for 
tjenestebehovene.  

Samlet vurdering boligsosiale formål 

 
Bestemmelsen vil ha følgende ordlyd:  

Innenfor dette området skal det avsettes 3 dekar til offentlig/privat 
tjenesteyting til boligsosiale formål, eksempelvis bofellesskap eller andre 
botilbud tilknyttet heldøgnsomsorg.  

 
Bestemmelsen legges inn for følgende områder: 
 P23 (Sørbø), P15 (Austrått), I1e (Bogafjell), Ga17 (Åse gård) og P40(”Svein Kvia”) 
og ”Vibemyr transformasjonsområde”.  
Dette er områder som ikke er detaljprosjekterte, og har derfor mulighet til å innpasse 
formålet på en god måte. 
 

Når det gjelder behov for boliger som kan inngå som en del av den ordinære 
boligbebyggelsen (regulert til gult formål, boligbebyggelse)  må dette sikres gjennom 
bestemmelser til områdene. Krav om variert boligbygging og bruk av fortrinnsrett er 
de viktigste virkemidlene.  
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Under møtet i Kommuneplankomiteen den 27/1 2014 kom det frem synspunkter om 
at det er viktig at kommunen fører en god dialog med de etablerte boligene i 
boligmiljøet i nærheten når en etablerer bofelleskap for psykiatri el l i etablerte strøk. 
Viktig også å gi tidlige signaler om dette formålet i nye boligfelt. 

Omsorgsplan 2012-2030 viser behov for en sterk opptrapping av antall 
heldøgnsplasser i perioden 2020-2030, tilsvarende om lag 400 nye plasser.  

Bo- og aktivitetssenter - Boas 

Det er i gjeldende kommuneplan muligheter for etablering av BOAS i Lurabyen, 
Norestraen sør, Skaarlia nord, Sørbø-Hove HUP1 og Skogsbakken. I tillegg må 
behovet ivaretas gjennom bestemmelser og planutforming i KDP Forus-Lura. I 
byutviklingsretning Sandnes øst tilrettelegges som en del av samlet sosial 
infrastruktur for flere BOAS. 

Konklusjon: Det  er ikke behov for å avsette nye arealer til formålet i denne perioden. 

Bydekkende tjenester lokaliseres til sentrum/bydelssentre, og det er derfor viktig at 
det blir tilrettelagt for disse tjenestene innenfor arealer avsatt til bydelssentre.  

Helsestasjonstjenester 

Samlokalisering i ”Familiens hus” er prefererte løsninger 

Lokaler for helsesøstertjenester inngår i nye/større renoveringer av skolebygg. 

Ungdomskultur i sentrum er behandlet i kommunedelplan for Kultur og den viser til at 
det i sentrum skal være et kultursenter for ungdom over ungdomsskolealder. 
Ungdomskulturtilbudet holder i dag til i leide lokaler i Langgata 54. Når leieforholdet 
går ut i 2015 bør det vektlegges å skaffe egnede lokaler i Vågenområdet. På den 
måten kan det oppnås samarbeidseffekter med skolene i Vågen og Sandnes 
kulturhus.   

2.4 Fritid 

I nærområdene prioriteres aktivitet lagt til ungdomsskolene og slik at det blir 
møtested også for egenorganisert aktivitet i gang/ sykkelavstand. Austrått har behov 
for lokaler til slik drift utover det som skjer i Austråtthallen. Sandved-området har 
ingen tilbud i dag. Aktuell lokalisering kan være ifm u-skole i Skogsbakken. I Austrått 
er det i området Au22 foreslått kombinert formål bolig/tjenesteyting. Rådmannen 
vurderer at fritidsaktiviteter kan tilrettelegges her. 

 

Det er kontakt mellom Sandnes kommune og Helse Stavanger HF om spørsmålet ny 
lokalisering av sykehusanlegg. Styret har vedtatt å arbeide med tre lokaliseringer, 

2.5 Sykehus 
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hvorav en som er i Sandnes. Arealbehovet utgjør totalt ca 300 daa. Det stilles krav 
om bl.a nærhet til hovedvegnett, hovedkollektivtrase, nærhet til sentrum/jernbane og 
flyplassen. I tillegg må det legges til grunn at anlegget skal ha landingsplass for 
helikopter. 

 
Kommunen har gitt innspill til helseforetakets styre om et areal på Somamyra, rett 
vest for krysset Stavangervn/E39 ved Kvadrat. Det pågår nå bl.a. en dialog med 
fylkesmannen om lokaliseringen. Styret i helseforetaket skal treffe beslutning om valg 
av de tre lokaliseringene i løpet av året.  

I det flerkulturelle Sandnes er det behov for å legge til rette for at ulike trossamfunn 
kan etablere sine forsamlingshus/forsamlingslokaler. I hovedsak dreier det seg om 
lokaler i eksisterende bygg, lokalisert i/nært sentrum.  

2.6 Kirke og andre trossamfunn 

Tilrettelegging sikres gjennom bestemmelser i kommuneplan som angir rammer for 
lokaliseringen mht trafikk, tilgjengelighet og egnet lokalisering i nærområdet. 

Gravlundsarealer, kirkebygg og bygg for andre trossamfunn vurderes som en viktig 
forutsetning i det videre planarbeidet for Sandnes Øst som langsiktig 
byutviklingsretning. Basert på foreløpige vurderinger av utbyggingsareal og 
befolkningstetthet kan det bli opp til 38.000 nye innbyggere i Sandnes Øst på lengre 
sikt. Prognosene i gravlundsmeldingen 2011-2035 for Sviland har ikke tatt høyde for 
denne befolkningsøkningen. 

2.7 Gravlundsarealer og kirkebygg  

Nåværende kirker, bygg for andre trossamfunn og gravlunder er tilstrekkelig etter 
dagens befolkning, men kan ikke imøtekomme behovet Sandnes øst utløser. 
Kirkegårdene har heller ikke tilstrekkelig kapasitet. Høyland kirkegård er større, men 
fylles opp for fort (beregninger basert på begravelsesantallet på Soma i år). Det 
påpekes at det er stort arealbehov for gravplasser, grunnet den lave 
kremasjonsandelen i kommunen. 

Austrått kirke kan være med på å dekke behov for kirker i etappe 1 av utbyggingen 

Generelt arealbehov for kirker og gravplasser 

Kirkevergen har fremlagt dimensjoneringstall på 1 kirke pr. 10 000 innbyggere. Det 
må avsettes minimum 6 mål tomt pluss parkeringsareal pr. kirke. Kirkevergen er 
positiv til gode sambruksløsninger med andre offentlige formål. 

Bymiljø har med bakgrunn i erfaringer fra Soma gravlund beregnet et arealbehov på 
140 mål tomt for å dekke behov for gravareal, med tilhørende driftsbygg.  
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Kirkevergen og Bymiljø er positiv til sentral plassering av kirker og kirkegårder ved 
bydelssentra, slik som de overordnede planene for Sandnes Øst legger opp til. 
Kirkene har en viktig funksjon ved å skape aktivitet i sentrum. Det er ønskelig med 
lokalisering hvor nærhet mellom kirken og gravplassen vektlegges. Det er viktig at 
det vektlegges en buffersone rundt gravplassen slik den ikke grenser direkte inn mot 
boliger. Det bør søkes en plassering som grenser mot grøntstruktur. 

Området AU22 ble i forrige kommuneplan foreslått i forrige kommuneplanrevisjon. 
Etter innsigelse og mekling ble innsigelsen vedtatt av Miljøverndepartementet i brev 
datert 14.10.2013. Her blir det pekt på de nasjonale verdiene knyttet til området, men 
det ble likevel gitt åpning for ny vurdering av noe utbygging på deler av AU22 på 
vilkår av bl.a. behovsvurderinger og at grøntområdene øst i feltet tas ut /bevares for 
biologisk mangfold.  

2.8 Offentlig/privat formål AU22   

Rådmannen anbefaler at området AU22 blir lagt som utbyggingsområde til 
tjenesteyting/ offentlige formål med de avgrensninger som ble forutsatt ved en 
eventuell ny vurdering av arealdisponering i området i MDs avgjørelsen på innsigelse 
i forrige kommuneplan.  

Fra kirkelig fellesråd er det kommet innspill om å bruke tomt ved Riaren til 
arbeidskirke og multifunksjonsbygg. Dette er et område som ligger ca 150 meter 
lenger vest for AU22 på andre siden av riksvegen. Forslaget om arbeidskirke ved 
Riaren ble for så vidt rangering fire stjerner i KPK i juni, og er for så vidt ute. Men det 
er kommet flere henvendelser etterpå, blant annet blir det påpekt at en har fått delvis 
hånd om eiendommen som er aktuell. 

Kirke og gravlund på AU22 eller ved Riaren 

Et aktuelt spørsmål blir om en bør gå fra tidligere lokalisering på AU22 og til ny 
lokalisering ved Riaren. Her kan en nok peke på flere moment som peker i ulike 
retninger, men hovedargumentet mot Riaren alternativet er at de aktuelle arealet er 
utlagt til idrettsformål i kommuneplanen. Dette arealet er det behov for i Sandnes, og 
området ligger godt plassert nær skoler og barnehager. Bruken av arealene ved 
Riaren til idrettsformål har blitt ytterligere vektlagt i behandling av ”Aktiv i Sandnes” 
der området utpekes til et aktuelt område for idrettsområde og ny svømmehall for 
bydelen. 

Under møtet i Kommuneplankomiteen den 27/1 2014 kom det frem synspunkter om 
at kirken har dialog med idretten og åpner for sambruk av området. Det ble også 
påpekt at området er egnet til kirke og at de nå eier deler av arealet. Det er positivt å 
samlokalisere funksjonene på Austrått. Det gir muligheter for sambruk og reduserer 
behovet for parkeringsplasser. 

Fra administrasjons side ble det pekt på at områdene på AU22 har en svært god 
egnethet mht størrelse og beliggenhet. Det ble også understreket konflikten med 
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idrettsformål da sentralidrettsanlegget har behov for arealet til idrettsformål. I tillegg 
ble det fra transportplansjefen opplyst at planene for utvidelse av Rv13 blir nytt 
kjørefelt liggende nord for eksisterende med tilhørende påkjøringsrampe til Iglemyr, 
noe som bidrar til å redusere idrettsområdet. 

Konklusjon: 

AU22 legges ut til offentlig og privat tjenesteyting. I tillegg til kirkebygg og 
gravlundsareal vil det være behov for andre offentlige tjenester på dette arealet. 
Bestemmelser for området må sikre bruken for offentlige tjenester blant annet 
barnehage.  

Dette området er et areal som tidligere var sivilforsvarets eiendom, men som 
Sandnes kommune har kjøpt. Arealformålet er i gjeldende plan utlagt som formålet 
Forsvaret. Sandnes kommune står som grunneier, men har leieavtale med 
Sivilforsvaret og Brannvesenet om videre drift. Avtalen innebærer at det ikke skal 
være endring i driften av arealet i forhold til dagens bruk. I og med at Sandnes 
kommune står som eier er det naturlig at dette endres til formål ”offentlig eller privat 
tjenesteyting.”  

2.9 Samfunnssikkerhetssenter for nødetater, Vagleleiren (GaA1)   

Endringen av formål i plankartet blir sett på som en bekreftelse på nåværende 
situasjon.  

For å sikre at driften blir videreført med samme bruk, vil en foreslå bestemmelse for 
området som lyder: 

”Området tillates utnyttet til samfunnssikkerhetsopplæring og trening for nødetater 
med hensynssone vernet vassdrag. Forholdet til flom må avklares ved regulering. 
Området tillates brukt kun til ”offentlig tjenesteyting” jf. pbl. §11-10 nr. 3.” 

Vagleleiren endres fra formålet forsvaret til offentlig og privat tjenesteyting, med 
bestemmelser. 

Konklusjon: 

Det foreslås endring fra tjenesteyting og grøntstruktur og til LNF og tjenesteyting. Ca 
15 dekar. 

2.10 Soma, Sandnesveien 299, endret avgrensing   

Sandnes kommune driver lavterskel tilbud med 28 plasseer for rusmisbrukere i 
lokalene på Sandnesvn 299. Den samfunnsmessig nyttig institusjon har en 
lokalisering som er hensiktsmessig med hensyn til brukerne og samfunnet. 
Bygningsmassen må rives og i samsvar med gjeldende kommuneplan ønsker 
kommunen å legge til rette for oppføring av nytt bygg med samme antall plasser på 
dette stedet. 
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Ved forrige kommuneplanrevisjon ble det lag til rette for dette og formålet ble endret 
fra LNF til Tjenesteyting og Grønstruktur. Etter en del tid har en kommet til at denne 
arealfordelingen ikke er tjenlig, og det er vanskelig å finne gode løsninger med en slik 
fordeling. Det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for å legge til rette for 
institusjon og en grøntsone mot gravlunden. Grøntstrukturen er ca 8 dekar, og den 
består i hovedsak av grantrær. Ut over dette er det ikke sterke bruksinteresser knyttet 
til denne, og den anses å ha mindre verdi som grøntsone. Snarere har det heller vært 
knyttet en del uro og uheldige episoder i og ved denne, og som en nå ønsker å rydde 
opp i.  Hovedatkomsten til riksvegen går også gjennom denne. 

Sikring av allmenn ferdsel i turveg vest som går mellom gravlunden og omsøkt 
område opprettholdes som i gjeldende kommuneplan, men vil nå få en forbedret 
tilrettlegging. Gjennom ny detaljplan for området ønsker en å legge til rette for ny 
atkomst, parkering og buffer til gravlunden, grøntstruktur og offentlig tjenesteyting. 
Arealer som ikke vil bli benyttet til tjenesteyting blir anbefalt til formålet LNF, ca. 3 
dekar. 

Konklusjon: Endringen anbefales. 

 

Endringer KPK den 10.03.2014 for temarapporten Offentlig eller 
privat tjenesteyting. 

 

Feltnavn Feltnavn ny Område Kommentar 

A4b Au42 Riaren Offentlig og privat tjenesteyting. Nytt 
kirkebygg. 

Au 22 Au22 Austrått Skal beholdes som LNF område 

 

Nye områder er lagt inn i arealplankartet og eventuelle bestemmelser knyttet til 
områdene er innarbeidet i bestemmelsesheftet. 
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Temarapport: Idrett og grøntstruktur 
 

1. Vurderingsgrunnlag. 
 

Sandnes kommune har som mål å legge til rette for helse og trivsel for alle. 
Områdene idrettsanlegg og grøntstruktur kan knyttes til flere av målene i 
kommuneplanen, blant annet bærekraftig utvikling, trivsel og miljø, fysisk og psykisk 
helse og godt bomiljø. 

I dette kapittelet har rådmannen vurdert plangrep og arealendringer knyttet til 
idrettsformål og grøntstruktur. Endringene omfatter både Idrettsanlegg og 
Grøntstruktur. 

 

2. Oversikt av konkrete innspill. 
 
Idrettsanlegg 

• Stadion. Egen rapport 
• Trial. Riska motorsykkelklubb P41 
• Rideklubb Riska. P58 
• Sviland Idrettspark. Utvidelse. 

Grøntstruktur 

• Vagleskogen 
• Åse Gård 
• Forslag om gangsti rundt Frøylandsvatnet. 
• Mindeveien 
 

 

 

Sandnes 
Stadion Sandnes stadion 

Utvidelse av idrettsformål  

 

Areal som vurderes 
omdisponert fra formål 
Grøntstruktur til Idrettsområde 
er ca 7 dekar. Rådmannen 
viser  til skisseprosjektet  for 
stadion  og notat fra Vianova 
om alternative løsninger for 
kollektivtrase ved stadion. 

I tillegg stilles krav om felles 
planlegging for et større 
idrett/grøntområde i tilknytning 
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til ny stadion 

P41 

Hesthammar 
Hommersåk Riska Motorsykkelklubb 

Lokalisering 
motorsportanlegg 

 

Noe areal på Hesthammar ble 
disponert til næringsformål i 
forrige revisjon. Arbeidet med 
reguleringsplan pågår. Riska 
motorsykkelklubb er lokalisert 
i området og 

driver motorsport trail her og 
speedway ved Fatland. 
Anleggene drives etter 

avtale med eier. Arealbruken 
er ikke formelt avklart i 
plansammenheng. 

Forslagsstiller ønsker å 
formaliserearealbruken for 
trail anlegget og 

viser til kommunens ansvar for 
å tilrettelegge for barn og 
unges fritidsaktivitet. 

P58 

Riska rideklubb 
Riska 

Gnr.109, bnr.92 

Endring fra LNF til 
idrettsanlegg – ridesenter. 

 

Det er tidligere søkt om 
endring fra LNF til ridesenter. 
Under behandlingen av 
gjeldende kommuneplan  stilte 
rådmannen seg positiv til 
endringen. 

Området ligger i randsonen av 
foreslått nytt kjerneområde 
landbruk, men konsekvensene 
av omdisponering vurderes 
som begrenset grunnet 
allerede tillatte bygg, anlegg 
og aktivitet.  

Under forrige KP rullering var 
rådmannen og 
fylkeskommunen positiv til å 
kunne akseptere endringen, 
men forslaget ble trukket av 
formelle årsaker. Nå er 
forslaget fremmet med 
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nødvendig KU og ROS.  

 

 

Sviland 
Idrettspark 

Sviland 

Gnr. 24/14 

Utvidelse av Sviland 
Idrettspark, fra LNF til 
Idrettsformål 

 

Rådmannen foreslår  utvidelse 
av Sviland idrettsområde for å 
legge til rette for idrettspark .  

Arealet er 31 dekar. Arealet 
foreslås endret fra LNF til 
idrettsformål. Ligger ikke i 
kjerneområde landbruk. 

 

    

 

Frøylandsvatnet 
Hommersåk 

Gangforbindelse rundt  

Frølandsvatnet 

Frøylandsvatnet har allerede i 
gjeldende kommuneplan en 
20 meter sone avsatt til 
grøntstruktur. .  

 

Rådmannen foreslår at det 
innenfor denne sonen vises 
fremtidig turvei/turdrag på 
kommuneplankartet for å sikre 
fremtidig turvei rundt vatnet. 
Turveien foreslås i sin helhet 
innenfor areal avsatt til 
Grønstruktur.  

 

Vagleskogen, 
Grøntstruktur 

Vagleskogen, 
skogsområde. 

Gnr. 52 bnr. 9 

Vagleskogen foreslås endret 
formål fra LNF til 
Grøntstruktur. 

 

Eiendommen er eid av 
Statskog . Arealet ble 
regulert/omregulert til 
friområde i reguleringsplan  
vedtatt 20.06.1989. Endringen 
bekrefter reguleringsplanen. 

 

Arealet er 563 dekar 
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Åse Gård, 
Ganddal 
Grønstruktur 

Gnr. 46 bnr. 2, 4 og 753. 

 

I alt 32 dekar forslås regulert 
fra boligformål til grøntstruktur. 

 

Rådmannen integrerer 
grønstruktur iht 
reguleringsplan for å sikre at 
kommuneplanen er i samsvar 
med regulert situasjon og for å 
sikre grøntstruktur i de 
arealene som ennå ikke er 
regulert. 

Samlet areal ca 32 dekar.   

P18 

 

 

Hana, 
Mindeveien 

Berit Solheim, gnr. 38/99. 
Grunneier: Statsbygg 

Samlet arealformål for 
grusbanen 

 

I enden av Mindevn. ble det 

på 1970-tallet anlagt en 

grusbane. Banen er fortsatt i 
bruk. Kommunen og stiftelsen 

Minde barnehjem eier om 
lag halvdelen av banens 
areal hver. 

I kom.plan er halve banen 
vist med arealformål off. og 
privat 

tjenesteyting og andre 
halvdelen grønn – struktur, 

friområde. 

Det er ønskelig at hele 

grusbanens areal får 
arealformål grønnstruktur. 
Arealet utgjør 1 dekar. 
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3. Vurdering av enkeltområder 
 

 

 

Sandnes Stadion. 

  
 

Rådmannen viser til prosjektrapport for ny Sandnes stadion (vedlegg 4). Å legge til 
rette for ny stadion er en høyt prioritert oppgave for Sandnes kommune. Lokalisering 
av ny stadion i tilknytning til eksisterende idrettspark vurderes som hensiktsmessig 
som følge av nærheten til større befolkningskonsentrasjoner og fremtidig bussway 
2020. Tiltaket vurderes å bygge opp under stedskvalitet i området og kundegrunnlag 
for høyverdig kollektivtrase. En felles reguleringsplan med tilhørende bestemmelser 
sikrer at nærliggende grøntområder og fremtidig kollektivinfrastruktur blir ivaretatt 
gjennom planarbeidet.  I tillegg utnyttes et område som allerede har funksjon som 
idrettsområde, og som nå foreslås til stadion. 

Utfordringen vil være å gjennomføre stadionutbygging på en så skånsom måte som 
mulig. Konsekvensutredningen viser konsekvensene av å endre 12 dekar 
grøntstruktur til idrettsanlegg vil medføre negativ konsekvens for barn og unge. Det 
viser seg at den østre del av friområdet er en skog har en svært verdifull 
lokalklimatisk effekt med tanke på vindforholdende ved idrettsstadion i dag. 
Vindrapporten som ble utarbeidet av Sandnes kommune for noen år tilbake 
konkluderer med at friidrettsanlegget er vindutsatt, og skogen utgjør en svært viktig 
effekt for bruken av stadion. 

Arealutviklingen i området har flere usikkerhetsfaktorer, både med hensyn til selve 
stadion, men også omfanget av andre fasiliteter og kollektivtraseen. Det kan se ut til 
at det ikke er avgjørende for gjennomføringen  å omdisponere østre del av skogen, 
og den store verdien på denne tilsier at den bør derfor beholdes som grøntstruktur. 
Stadion kan plasseres lenger nord slik at denne skogen blir spart. 
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Endringen anbefales, men opprinnelig areal som foreslås omdisponert fra 
grøntstruktur til idrettsanlegg reduseres fra 12 til 7 dekar. Dette medfører at 5 dekar 
(østre del av skogen) beholdes som grøntstruktur som i gjeldende kommuneplan. 
Vestre del (ca 7 dekar) inn mot Ormaskogen foreslås omdisponert fra grøntstruktur til 
idrettsanlegg. Konsekvensen av endringen er at en legger til rette for etablering av ny 
stadion nord for kunstgrasbanen, i tråd med skisseprosjektet, og at en større andel 
av friområdet bevares. 

Det må sikres en avklaring om kollektivtrase og nærliggende grøntstruktur. Disse 
hensynene ivaretas gjennom reguleringsplanarbeidet for stadion, der det i 
planområdet også må tas med nærliggende grøntområder og sikre kvaliteter i form 
av felles uteoppholdsareal for å kompensere tapet av grøntstruktur. 

 

 

Idrettsområde. Riska trail. (Område P41) 

 

 

 

 

Området foreslås tatt inn i planforslaget. Bakgrunn for forslag om omdisponering av 
området er ønske om å formalisere dagens bruk for å sikre forutsigbarhet og videre 
bruk.  

Riska Motorsykkelklubb er tilsluttet Norges Idrettsforbund, og har drevet idrett på 
Hesthammaren på Hommersåk siden 1986.  

Riska motorsykkelklubb ønsker å formalisere bruken området har i dag for å sikre 
videre tilbud til kommunens og regionens innbyggere. 

Området er ikke innegjerdet og området er i noen grad opparbeidet med løyper. 
Riska motorsykkelklubb, som nytter området i dag, driver skjøtsel av området for å 
ivareta naturen og terrenget.  

Treningstidene til klubben er regulerte og relativt begrensende, området ligger derfor 
åpent for allmennheten i store deler av uken og døgnet.  
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Det anses ikke som at den foreslåtte arealbruk vil være til hinder for å kunne nytte 
området til rekreasjon og tur eller sykling for de som måtte ønske det. 

Støyrapportens konklusjon viser at støyeksponeringen for nærmeste bolig/fritidsbolig 
varierer i forhold til bruksmønster, dvs hvor mange sykler som er samlet på ett sted 
samtidig samtidig som de avgir maksimalt støytslipp. Både bruksmønster 1 og 2 gir 
akseptabelt støyutslipp mot bebyggelsen. (Det vil si at det er beregnet at opp til 20 
sykler kan være samlet et sted og avgi fullt støyutslipp samtidig). I følge uttalelser fra 
motorsykkelklubben er dette ekstremsituasjoner som i praksis ikke forekommer. En 
kan dermed legge til grunn at støyforholdene kan anses å være dokumentert 
akseptable i forhold til bebyggelsen.  

I Fylkesdelsplan for Jæren er området avsatt til utbyggingsformål.  Tilliggende 
områder er noe utbygd. En disponering av området til idrett vil -  i et kort 
tidsperspektiv - kunne hindre videre utbygging av næring og bolig i dette området.  
En massiv utbygging i dette området har likevel blitt mindre aktuelt etter som 
regionalplanen fremhever prinsippet om at utbygging i større grad skal skje i områder 
med god kollektivdekning. På dette grunnlaget vurderer rådmannen det slik at 
foreslått omdisponering er tilrådelig.  

Området ligger ca 100 meter vest for Hetlandsvatnet, et område som er registrert 
som hekkelokalitet for Vannrikse. Rødlisteart , og selve vannet er avmerket som 
svært viktig område for biologisk mangfold. 

Siden området har en avstand som på det nærmeste er 100 meter fra vannet vil 
konsekvensene for miljøverdiene være svært begrenset. Arealet kommer ikke 
nærmere enn det som er godkjent som næringsareal i vedtatt plan, og vil derfor ikke 
ha negative konsekvenser. 

Riska motorsykkelklubb er en svært aktiv klubb som gir et godt fritidstilbud som 
engasjerer mange barn og unge i bygda og distriktet for øvrig.  

På dette grunnlaget er konsekvensene for barn og unge er vurdert å være positive. 

Bestemmelse: 

Området skal, som beskrevet overfor, benyttes til trail aktiviteter i regi av Riska 
Motorsykkelklubb, og skal ikke bebygges. Det foreslås bestemmelser for området 
P41 for å sikre dette: 

1. På dette området tillates opplærings-, trenings- og konkurranseaktiviteter innenfor 
motorsportgrenen Trial i regi av Riska Motorsykkelklubb. 

2. Området skal ikke bebygges. 
3. Ved opphør av Riska Motorsykkelklubb sin bruk av området skal arealet endre formål og 

tilbakeføres til LNF område. 
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Område for Riska ridesenter. (Område P58)  

 

 

 

Området foreslått som idrettsanlegg (Riska ridesenter) utgjør deler av gnr. 109 bnr. 
92, og utgjør et areal på ca. 20 dekar. 

Området foreslås tatt inn i planforslaget og foreslås endret fra LNF til idrettsanlegg 
(ridesenter). Forslag om endring ble også fremmet ved forrige revisjon i 2011. 
Forslaget var da ikke komplett, og ble derfor tatt ut som følge av formalitetsmangler. 

Rådmannen stiller seg positiv til omdisponeringen fordi det her legges til rette for en 
positiv rideaktivitet nær tettstedet. Rideaktivitet vurderes som positivt for barn og 
unge, også med hensyn til fysisk aktivitet og aktiv livsstil. De fysiske anleggene er i 
hovedsak tilrettelagt allerede slik at konsekvensene for landskap vurderes som 
begrenset. KU og ROS viser at forslaget ikke har store negative konsekvenser eller 
har en risiko som tilsier at forslaget ikke kan bli anbefalt.  

 
 



 

120 
 

Område for Sviland idrettspark 

 

  

 

Idrettesanlegget på Sviland foreslås utvidet med 31 dekar. Nåværende  LNF område 
foreslås endret til idrettsformål. 

Sviland idrettsanlegg har en lokalisering i sammen med hestesportanlegget med 
beliggenhet til Aboretet/Melsheia. Sviland idrettsanlegg vil være en ny idrettspark for 
Sandnes Øst, dvs anlegg som dekker bydekkende funksjoner.   

Arealet rett sør for bmx banen på Sviland forelås omdisponert til idrettsformål. Arealet 
er ca 31 dekar og er et skogkledt areal som eies av Statsskog, Arealet grenser inn 
mot Espelandsveien og ligger som nevnt i ved hestesportanlegg. Arealet ligger 
utenfor kjerneområde landbruk. 

Da disposisjonsplanen for idrettsanlegget ble vedtatt i 2011 ble det pekt på en rekke 
elementer som en kunne legge til rette for på området, blant annet idrettshall, bmx 
hall, nærmiljøanlegg, ballbinge og ulike typer og løsninger for baneanlegg. En 
utvidelse vil sikre areal for fremtidige tilrettelegginger for disse anleggene. 
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Åse Gård, Ga 17, grøntstruktur 

  

 

Rådmannen foreslår å legge inn grønstruktur iht reguleringsplan. Samlet areal er ca 
32 dekar.  Grøntstrukturen som foreslås omfatter eiendommene gnr. 46 bnr. 2, 4 og 
753. 

Bakgrunnen for forslaget er at Ga17 ble lagt inn i kommuneplanen som boligformål 
for en tid tilbake, og reguleringsplanarbeidet ble startet i 2007. Grøntstrukturen ble 
planlagt for hele planområdet da planen var på høring i 2010 med sentralt ballfelt, 
kvartalslekeplasser og gjennomgående grøntstruktur. 

Det er lagt inn hele grønstrukturen selv om områdereguleringsplanen ble innskrenket 
etter høringen. Grøntstrukturen på bnr. 2 er således ikke regulert ennå, men er 
sammenkoblet og planlagt sammen med øvrig grønstruktur. 

Endringen på arealkartet er således begrunet med at en både bekrefter allerede 
vedtatt grønstruktur i reguleringsplanen og sikrer fremtidig grøntstruktur på 
gjenværende areal som ennå ikke er regulert. 
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Vagleskogen, Grøntstruktur 

 

 

 

 

Området foreslås endret formål fra LNF til grøntstruktur. 

Vagleskogen er et mye brukt friluftsområde og tilrettelagt for ferdsel med løysløype 
og ridestier. Eiendommen er eid av Statskog SF. Eiendommen er hovedsakelig 
skogkledt og blir drevet som en aktiv skogbrukseiendom. 

Arealet ble regulert/omregulert til friområde i reguleringsplan  vedtatt 20.06.1989. 

Endring av formål i kommuneplanen fra LNF til Grøntstruktur vil således være i tråd 
med vedtatt reguleringsplan situasjon, slik at en har et bedre samsvar mellom 
reguleringsplanen og kommuneplanen. Arealet er 563 dekar. 
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Turvei rundt Frøylandsvannet 
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Det forslås å legge inn nåværende og fremtidig turvei/turdrag som linjesymbol rundt 
Frøylandsvatnet 

Frøylandsvannet er regulert og var tidligere benyttet som kraftverk. En prosess er i gang 
om kommunal overtakelse av vannet.  I denne sammenheng mener rådmannen det må 
sikres at det kan etableres turvei rundt hele vannet. Utbygging av boligområder nordøst og 
øst for vannet, har ført med seg at turvei er opparbeidet på den nordøstre siden av vannet. 
Den etablerte turstien er svært populær. 

Linjesymbol for eksisterende turveg/turdrag legges inn rundt den nordøstre delen av 
Frøylandsvannet. Linjesymbol for fremtidig turveg/turdrag legges inn rundt resten av 
Frøylandsvannet. 
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Hana, Mindeveien, P18 ,grusbane 

 

 

  

 

Opparbeidet grusbane på Minde er i gjeldende kommuneplan vist med en halvdel 
arealformål offentlig og privat tjenesteyting og en halvdel grønnstruktur - friområde. Det 
søkes om at hele grusbanen blir vist som grønnstruktur - friområde. 

Som følge av arealplankartets målestokk har det høyst sannsynlig skjedd en unøyaktig 
områdeavgrensning på kartet i en tidligere revisjon. Endringen innebærer en retting i 
samsvar med faktisk bruk og rådmannen anbefaler omdisponering fra offentlig og privat 
tjenesteyting til grønnstruktur.  

Størrelsen på arealet utgjør ca 1 dekar. Rådmannen anbefaler endringen. 

 

4. Konklusjon 
Et viktig plangrep i revidert kommuneplan for Sandnes 2015-2030 er etablering av ny 
Stadion. Tiltaket bygger opp under stedskvalitet i området og kundegrunnlag for høyverdig 
kollektivtrase. 7 dekar grøntstruktur foreslås omdisponert til idrettsformål for å tilrettelegge 
for ny stadion. Det må samtidig sikres at felles uteoppholdsareal, kvalitet i nærliggende 
områder og fremtidig kollektivinfrastruktur blir ivaretatt gjennom planarbeidet.  

Felles for område for motorsportanlegg og ridesenter på Hommersåk er at det blir foreslått 
utlagt i kommuneplanen som område for idrettsanlegg. Dette er et formål som kan omfatte 
flere type anlegg, og som oppfattes å være det mest dekkende arealformålet for disse 
anleggene. Områdene angis med påskrift av hva slags anlegg det er. 

For øvrig foreslås utvidelse av Sviland idrettsanlegg for å legge til rette for flere 
bydelsdekkende aktiviteter.  

Vagleskogen foreslås endret formål fra LNF til grøntstruktur, noe som vil være en 
bekreftelse på vedtatt reguleringsplan som i sin helhet angir Vagleskogen som friområde.  
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Åse Gård er i gjeldende kommuneplan i sin helhet boligområde. Men nå når dette området 
er detaljplanlagt er det naturlig oppfølging å legge inn grøntområdene for å sikre disse og 
for å oppdatere kommuneplanen til regulert situasjon. 

Gangforbindelse rundt Frøylandsvatnet må sikres innenfor grøntstrukturen i gjeldende 
kommuneplan. Hommersåk er et voksende tettsted med økende behov for turområder, og 
dette området ligger i forlengelsen av grøntstrukturen ved Stemmen sentrum av 
Hommersåk. 

Grusbanen på Hana, Mindeveien, anses å være en retting av en uhensiktsmessig 
avgrensing av grøntområdet. I dekar anbefales endret fra tjenesteyting til grøntstruktur. 
Hele grusbanen vil etter endringen ha samme formål. 
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Temarapport: Øvrige endringsforslag 
1. Rammer. Bakgrunn. Vurderingsgrunnlag. 

 
I dette kapitlet vurderer rådmannen forslag om arealendringer i revidert kommuneplan 
2015-2030 som ikke faller innenfor øvrige temakategorier. Enkeltinnspill blir vurdert basert 
på målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel, lokaliseringskriterier og kvaliteter i det 
aktuelle området. Rådmannen vurderer kun de endringsforslagene som ble kategorisert 
med to stjerner i forbindelse med politisk behandling og siling av enkeltområder i juni 2013.  
 
 
2. Endringsforslag 
 
 

P12 

 

 

Kongeparken
, 

Figgjo 

 

Kongeparken 
v/eierne av 
Rogaland 
Fritidspark AS 

 

Forslag om å sikre fremtidig utviklings- areal 
for områdene omkring Kongeparken 

 

Forslagsstiller viser til at Kongeparken er en 
spydspiss i satsingen på ferie- og 
fritidsmarkedet, regionalt. Utviklingen er 
avhengig av helhetlig planlegging og kom.plan 
må sikre tilgjengelig areal for utvidelse og de 
andre opplevelsene i klyngen, områdene 
omkring parken reguleres til opplevelse og 
overnatting. 

Det foreslås en egen strategisk 
utviklingsplan/ kom.delplan for områdene i og 
rundt Kongeparken der alle aktører, 
kommunene, reiselivsaktører m.m. deltar 

Altn. at det lages 

områdreguleringsplan. 

Planarbeidet bør sees i sammenheng med 
utbygging 

av ny E39. 

 

 

P31 

 

 

Noredalen/ 

Søredalen 

 

Norsk Vind 
Energi  

 

Fra LNF til spesialområde vindkraft, ca 210 
daa. 

 

Planområdet ligger mellom Noredalen og 
Søredalen. Er i dag utmarksbeite areal og 
turområdet ”Fjellbygda”. Vindkraftverk med 
opp til 25 turbiner, interne vier til turbinene, 
trafostasjon og tilhørende servicebygg. Totalt 
arealbeslag opplyses å være ca 

210 daa, som utgjør 2-3 % av planområdet 
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Strømproduksjon fra vindturbinene vil bli ført i 

jordkabel lagt i veiskulderne- 

Samarbeider med Lyse Elnett 

om nettilknytning og trafo. 

Søker har siden 2011 arbeidet med 
konsekvens-utredninger og deretter 
konsesjonssøknad 

for Sandnes vindkraft. Konsesjonssøknad er 
klar og skal gjennomgås med kommunen i 
et 3. samråds møte 22.mai d.å. Søknaden 
sendes NVE i juni, og kan også danne 
grunnlag for kommunens arbeid. NVE 
foretar vurdering og iverksetter høring. 
Planene er overordnet og fleksible ift et 
optimalt valg endelig 

utbyggingsløsning. Byggestart er planlagt 
2016 med full drift fra 2017. 

Kartskisser og utfyllende 

beskrivelser ift blant annet 

måloppnåelser fremgår av søknaden. 

 

 

A2 

 

 

Hogstad 

 

 

NOP Vatne, 
Stavanger 
Pistolklubb og 
Stavanger & 
Rogaland Jeger 
og 
Fiskerforbund 
v/Arnt Olav 
Flønes, leder 
banekomiteen 
gnr. 105 bnr. 
10-1 

 

 

Fra LNF til skytebaneanlegg 

 

Området grenser til IVAR sitt 
komposteringsanlegg på Hogstad, på 
høydedraget. Det opplyses at grunneier er 
villig til å inngå langsiktig avtale med 
klubbene. 

Anlegget som søkes etablert er en 25 og 50 
meters bane for pistol, Sportingbane og 

trapbane for hagle og hvis 

mulig enkel 100 m. riflebane. 

(maks 5 standplasser).  25m banen med 30 
standplasser og 

50m banen minimum 10. I 

tillegg et bygg med oppholdsrom, toalett, 
lager. 

Klubbene har faste treningstider på 
ettermiddag 

hv.dager og enkelte stevner i 

helger. Nasjonale stevner kan 
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være aktuelt. Arr. jegerprøvekurs. Støymålinger 
er foretatt og ligger under dagen krav og ved at 
det bygges standplass- overbygg samt voller 
rundt banene vil nivået senkes betraktelig. 

Området ligger på myr, innenfor vernesonen til 
Kvednhusbekken. Bekken 

legges i rør (er allerede gjort 

ved IVAR) og ved å legge duk 

over nedslagsfelt og kulefang vil dette kunne 
løses. 

Dårlig traktorvei i dag må bygges til enkel vei til 

anlegget. Søker peker videre 

på at det bør lages ny felles 

avkjørsel fa Hommersåkvn. 

Kartutsnitt og støykart vedlagt 

KU og ROS er mottatt, 

ettersending 

 

 

P35 

 

Stokkeland, 
Ganddal 

 

 

Lars Helgeland 
gnr. 49 bnr. 4 

 

 

Forslagsstiller ønsker gnr 49 bnr 4 fra 
grøntstruktur til LNF 

 

Areal rundt eiendommen brukes som 
sauebeite og forslagsstiller ønsker å kjøpe 
areal fra kommunen. 

Forslagsstiller ønsker også å få 
omdisponert sin egen eiendom fra 
grøntstruktur til LNF. 

 

Forslagsstiller driver sauehold med 

30v sauer, og 

ønsker fortsatt å gjøre det. 
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3. Rådmannens vurdering av endringsforslag 
 
 
FIGGJO 
 
Kongeparken P12 
 

    

 

Det har kommet innspill fra Kongeparken v/eierne av Rogaland Fritidspark AS om å sikre 
fremtidig utvidelsesmuligheter for fritidsparken på Ålgård også inn i Sandnes kommune. 
Innspillene angir ikke et behov for antall dekar eller nøyaktig retning, men viser til et behov 
for at også Sandnes kommune sikrer tilstrekkelig fremtidig utviklingsmuligheter for 
Kongeparken. 

Konkret er det forslag fra forslagsstiller om å utvikle en strategisk 
utviklingsplan/kommunedelplan for områdene i og rundt Kongeparken som et samarbeid 
mellom kommunene, reiselivsnæringen og aktører med særskilte interesser. Alternativt 
bes det om å vurdere muligheten for å gå direkte på en områderegulering. Det er ikke 
innsendt KU og ROS 

Tilgrensende områder nordvest for Kongeparken er i gjeldende kommuneplanen vist som 
henholdsvis grønnstruktur - friområde og LNF. Deler av arealene har hensynssone med 
særlige hensyn naturmiljø. 

Friområdet (Klugeslotten) eies av Sandnes kommune og benyttes i dag, i forståelse med, 
og etter avtale med kommunen som leirsted for speideren med etablerte naturpregete 
fasiliteter i tråd med speiderens interesser. 

Innenfor LNF området er det lokaliteter med rødlisteart og området inngår således i 
kategorien svært viktige områder mht biologis mangfold og krever særskilte hensyn i 
eventuelle planarbeider. 

Av planarbeider i området må planlegging og fremtidig utbygging av E39 særskilt nevnes. 
Avklaringer i dette arbeidet er med å legge premisser for eventuelle utviklingsstrategier i 
området. 
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Rådmannen er enig i at Kongeparken som fritidsaktivitet er viktig både for regionens 
innbyggere og tilreisende, og at området har en viktig funksjon for å profilere området 
lokalt og regionen som helhet som et attraktivt turistmål. I så hensyn kan det være aktuelt 
at muligheten for videreutvikling av Kongeparken omtales i kommuneplanens 
samfunnsdel.  

Vurderinger knyttet til eventuell plantype og videre prosess bør være en del av neste 
kommuneplanrevisjon. 

 

SVILAND 

Noredalen/Søredalen P31 

Det er kommet innspill fra Norsk Vind Energi om omdisponering fra LNF til spesialområde 
vindkraft, ca 210 daa i Noredalen/Søredalen på Sviland. 

For beskrivelse og detaljer vises det til sak 13/07109 Høring - Vindkraftverk i Sandnes 
kommune - Vardafjellet Vindkraft AS og Norsk Vind Energi AS 

Rådmannen vurderer at arealbruksformålet må avklares gjennom konsesjonssaken som 
blir gitt iht. energikonsesjonsloven. Det er ikke hensiktsmessig å legge arealet inn i 
arealplankartet med egnet formål før konsesjonssøknaden er avgjort. 
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HOMMERSÅK 

Hoggstad A2 

    

Forslagsstiller søker omdisponert et område fra LNF til skytebaneanlegg. Området grenser 
til Ivar sitt komposteringsanlegg på Hogstad. 

Området ligger innenfor grensen til kjerneområde landbruk.. I tillegg er tiltaket i konflikt 
med 100m belte for verna vassdrag. Rådmannen tilråder at hensynet til kjerneområde 
landbruk, friluftsinteresser og rekreasjonsmulighetene vektlegges i dette området, og 
fraråder omdisponering.  Tiltaket vil det være i strid med omforente planløsninger i 
regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren hva gjelder kjerneområde landbruk. Videre 
vil det påvirke friluftsinteresser og turområder negativt i form av økt støy. 

 

BOGAFJELL 

HELGELAND P35 
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Det søkes om omdisponering av gnr. 49 bnr 4 fra grønnstruktur - friområde til LNF. Det er 
også ønske om å kjøpe areal av Sandnes kommune. Pkt. om kjøp av areal er ikke en del 
av vurderinger som kan tas i kommuneplanrevisjon.  

Området rundt Stokkelandsvatnet ble omdisponert fra LNF til friområde for 15 - 20 år 
siden. Først som friområde etter gammel plan og bygningslov, og i 2011 til grønnstruktur - 
friområde. Bolighuset er disponert som boligformål. Rådmannen har vurdert det dit at 
arealformålet i gjeldende kommuneplan ikke er til hinder for grunneiers mulighet til ønsket 
landbruks drift av eiendommen. I dag benyttes arealene som sauebeite. Formålet 
grønnstruktur - friområde er i tråd med kommunenes langsiktige bruk av områdene rundt 
og i tilknytning til Stokkelandsvannet. PÅ dette grunnlaget tilråder ikke rådmannen 
omdisponering av området til LNF. 

 

VEDTAK I KOMMUNEPLANKOMITEEN NYE OMRÅDER, 10.03.2014, SAK 18/14 

P35 Stokkeland, 
Gnr.49, bnr.4 

Fra grønnstruktur - 
friområde til LNF 

Øvrige 
endringsforslag 

 

Nye områder er lagt inn i arealplankartet og eventuelle bestemmelser knyttet til områdene 
er innarbeidet i bestemmelsesheftet 

 
 

 

Endringer KPK den 10.03.2014 for temarapport Øvrige innspill. 

 

Feltnavn Feltnavn ny Område Kommentar 

A2 A2 Skytebane 
Hogstad 

 

P35 P35 Stokkeland Fra grøntstruktur til LNF 

 

Nye områder er lagt inn i arealplankartet og eventuelle bestemmelser knyttet til områdene 
er innarbeidet i bestemmelsesheftet. 
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Temarapport: Fritidsbebyggelse 
 

STRATEGI FOR FRITIDSBEBYGGELSE 

1. INNLEDNING 
I Bsak 84/13 vedtok Sandnes bystyre å ajourførte kommunal planstrategi for valgperioden 
2011-2015. Her er nasjonale forventninger til kommunal planlegging i Kgl.ress. av 24. juni 
2011 om kommunalplanlegg knyttet til mer miljøbasert utbygging av fritidshus fulgt opp, 
ved at det i denne revisjon av kommuneplan skal utformes en strategi/politikk for fritids- 
bebyggelse. Politikkutformingen prioriteres foran arbeid med nye arealer i denne revisjon.  

Innspill – endringer i kommuneplanens arealdel, kart og bestemmelser 

Til denne revisjonen av kommuneplanen ble det av bystyret 06.09.2011 Bsak 81/11 
oversendt 9 saker for videre behandling og oppfølging i denne revisjonen. Følgende fem 
saker gjelder fritidsbebyggelse og eller småbåthavn i tilknytning til fritidsbebyggelse: 

• Sjølvik småbåthavn/turvei og fritidsbebyggelse (nå P33, P34) 
• Apalstø Høle endre etablert hytteområde fra LNF til fritidsbebyggelse (nå P20/P52) 
• Brevik småbåthavn og turvei (nå P51) 
• Engjavika/Bergsagel fritidsbebyggelse og småbåthavn  (nå P30) 
• Foreholmen fritidsbebyggelse (nå P54/P56) 
 

Kommuneplankomiteen gjennomførte den 3.6.2013 befaring i forbindelse med alle 
mottatte innspill til omdisponeringer i kommuneplanens arealdel. I påfølgende møte 
17.6.2013 sak 30/13 ble innspillene vurdert ihht. de tidligere fastsatte vurderingskriteriene 
og undergitt Kommuneplankomiteens behandling. Kommuneplankomiteens vedtak ga 
føringene for rådmannens videre oppfølging og bearbeidelser. Fra behandlingen foreligger 
følgende resultat  

- Sjølvik (P33,P34) ikke ble behandlet da det avventes fornyet søknad inkl. KU og ROS.  
- Apalstø (P20/P52) ble gitt 2* og følges opp videre i hhv kart og bestemmelser 
- Brevik (P51) og Engjavika/Bergsagel (P30) ble begge gitt 3* og oversendes for 

oppfølging i senere kommuneplanrevisjon. Begrunnelsen var at det er utforming av 
hyttepolitikken som prioriteres i denne revisjonen, arealspørsmål tas opp i neste 
revisjon.  

- Foreholmen (P54/P56) ble gitt 4*** og ansees ikke aktuell på kort eller lang sikt. Saken 
om Foreholmen er imidlertid tatt opp igjen til fornyet behandling i 
Kommuneplankomiteens møte den 25.11.2013 sak 47/13. Utfallet av behandlingen ble 
at innspillet fikk 2* og skal følgelig vurderes mht mulig omdisponering i denne 
revisjonen. 

 

Utfallet av to innsigelsessaker - avgjort av Miljøverndepartement 
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Bystyret 6.9.2011 vedtok i sluttbehandlingen av gjeldende kommuneplan å oversende to 
innsigelsessaker som gjelder fritidsbebyggelse, til Miljøverndepartementet for endelig 
avgjørelse. Departementets avgjørelse foreligger i skriv av 4.10.2013 slik:  

    

 

 

 

 

Rådmannen gir i det sin vurdering til håndtering av saken om to utleiehytter «Vomma» i 
Ims- Lutsi. Bestemmelse §7.3.c er tatt ut av gjeldende kommuneplan. Temaet boder til 
fritidsbebyggelse tas opp under punktet om forslag til bestemmelser og retningslinjer. 

Samlet er det 19 private enkeltinnspill som er vurdert ved denne kommuneplanrevisjonen 
og anbefaling knyttet til hver av disse fremgår av vurderingen nedenfor.   

RAMMEBETINGELSER - STRATEGI FOR FRITIDSBEBYGGELSE 

2.1  Nasjonale plankrav og føringer 

Stortinget trakk opp nasjonale rammer for utvikling av fritidsbebyggelse ved behandling av 
”St.meld. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand”. Dette var et 
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nytt nasjonalt politikkområde, og hadde sin bakgrunn i den store årlige tilveksten i nye 
hytter (ca 5000/år på landsbasis), omdisponering/endring av viktige naturområder, og at 
fritids- bebyggelsen i stor grad har endret karakter og volum. Fra 1983 til 2003 ble det vist 
til at gjennomsnittlig bruksareal (BRA) hadde økt fra 62 m2  til 79 m2. 

Et nytt prinsipp ble imidlertid også presentert, ved at hyttebygging bør unngås i områder 
langs vann og vassdrag (50 – 100 m-belte). I strandsonen langs sjøen er den nasjonale 
politikken spesielt restriktiv. Dette omfatter også størrelse på fritidsbebyggelsen. Saker 
som er prøvd de seneste årene om f.eks. hytter på 90 m2  har ikke fått medhold hos 
statlige myndigheter. Den statlige hyttepolitikken viser samlet krav om en mer 
miljøtilpasset utbygging av fritidsbebyggelse der langsiktig kommunal planlegging, er 
basert på en politikk som omfatter omfang, miljøkriterier og lokalpolitiske mål. 

Den statlige hyttepolitikken er tydeliggjort i Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging herunder fritidsbebyggelse og strandsoneforvaltningen gitt i 
Kgl.ress. av 24. juni 2011. Her fremholdes at strandsonen er i deler av landet utsatt for et 
sterkt byggepress. Samtidig skal folk flest ha tilgang til sjøen, og allmenne interesser skal 
gis fortrinn i 100-metersbeltet. Kommunene skal sikre at viktig natur, kulturmiljø og 
landskap bevares. Det vises til vedtatt Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen, som tar hensyn til ulike forhold og behov langs kysten.  

Videre fremholdes at vassdragsnaturen er viktig for naturmangfoldet, og intakte 
våtmarksystemer virker som buffer mot klimaendringer og som naturlige renseanlegg. Det 
henvises til oppfølging i samsvar med regionale vannforvaltningsplaner for ferskvann og 
kystvann. 

- kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen i et helhetlig og langsiktig 
perspektiv, og at det tas særlig hensyn til natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen legges til grunn for planleggingen. 

- langs vassdrag tas hensyn til allmenne interesser, og at kommunene vurderer behov 
for å  
fastsette et byggeforbud i en sone på inntil 100 meter langs vassdrag i 

kommuneplanen. 

- kommunene legger til rette for en mer miljøbasert utbygging av fritidshus, der hensynet 
til landskap, naturmangfold, ressursbruk, energibehov og estetikk blir vektlagt. 

 

2.2  Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen 

I formålet til retningslinjene heter det at formålet er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 
100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig 
bygging langs sjøen, jf. forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og 
bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven). Det skal gjennomføres en 
sterkere geografisk differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der 
presset på arealene er stort.  
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Sandnes er definert i planretningslinjens gruppe av «presset på arealer er stort». For disse 
områdene gjelder følgende retningslinjer: 

I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn: 

-  Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre 
formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, 
kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig 
betydning. Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i 
strandsonen på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og 
landskapstilpasning spesielt vektlegges. 

 

-  Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende 
bygninger bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil 
ha betydning for plasseringen. Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje slik 
at inngrep og ulemper blir minst mulig. Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og 
ulemper i forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det 
legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap 
og allmenn tilgang til sjøen. 

 

-  Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates. 

 

-  I kommuneplanarbeidet skal kommunene vurdere om tiltak som tidligere er godkjent i 
kommuneplan eller reguleringsplan, er i samsvar med disse retningslinjene. Eldre 
planer som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør revideres eller 
oppheves. Et slikt arbeid bør særlig prioriteres i områder med stort press. Vurdering 
og eventuell oppheving eller revidering av eldre planer vil inngå i den ordinære 
rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 

-  Det bør i utgangspunktet være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig 
utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. 
Kommunene bør i kommuneplanen etter en konkret vurdering innføre bestemmelser 
for størrelse og standard av eksisterende fritidsboliger i strandsonen. 

 

-  Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert 
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene. 

 

-  Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også 
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tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies 
opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for 
felles brygger og naust bør også vurderes. 

 

2. STATUS GJELDENDE AREALSITUASJON I SANDNES 
Sandnes kommune er fylkets største når det gjelder antall fritidsboliger. Hyttebebyggelsen 
i Sandnes er i all hovedsak knyttet til strandsonen, enten langs kysten eller i større 
vassdrag. Av Verdikartleggingen fremgår at ca 60 % av kommunens kystlinje er 
bygningspåvirket, og det allment tilgjengelige arealet for opphold i strandsonen, dvs. i 100 
m-beltet langs sjø utenfor 

byggeområder/tettsteder, er i underkant av 10 %. Flertallet av de 2.478 hyttene er 
sjø/vassdragsorienterte. I LNF-områdene er flertallet orientert mot det verna 
Lutsivassdraget eller andre vann. Bortsett fra de indre områdene i Gandsfjorden, er det 
fritidsbebyggelse som er det dominerende byggeformålet mot kysten, og interessen for 
nye hytter er stor.  

Kommunen har ikke tall for hvor stor andel av hyttene som eies eller brukes av 
kommunens egne innbyggere. 702 hytter ligger innenfor områder satt av til 
fritidsbebyggelse i eksisterende kommuneplan, og disse utgjør 652 dekar til sammen ved 
beregnet tomtestørrelse på 1 dekar. Områder avsatt til fritidsbebyggelse dekker til 
sammen 3.450 da, dvs. at 2.798 dekar ikke er bebygd med hytter. De ligger alle orientert 
mot fjorden og innbefatter 100-metersbeltet til sjø. De resterende 1.776 hyttene ligger i 
hovedsak i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder).  

Ny sjøorientert fritidsbebyggelse vil kreve inngrep i strandlinja i form av båthavner, 
tilkomst, utstyrsboder m.m. Det er stilt som krav fra statlige myndigheter at nye områder 
ikke aksepteres før det er godtgjort at disse kan få tilgang til småbåthavner, uten at det går 
på bekostning av vesentlige allmenne verdier. Båthavnmuligheter har derfor blitt et viktig 
kriterium også for arealbruken bakover i landet. 

Et annet tema som er knyttet til fritidsbebyggelse på øyene, er parkeringsproblematikken 
som oppstår på fastlandssida. Kommunen har ført en praksis hvor det er krav om 
parkeringsplass på fastland før fritidsboliger kan realiseres. Parkeringsproblematikkens 
omfang kan variere med sted og muligheter for kollektive transportmuligheter. 
Arealbruksvirkningene som følge av løsningene må vurderes samlet når fritidsboliger på 
øyene vurderes.  

Det er også behov for å se nærmere på tilrettelegging for offentlige p-plasser slik at 
allmennheten kan ha bedre tilgang til friluftsområder/turområder og hytteområder.  

3. BEHOV FOR AREALER TIL FRITIDSBEBYGGELSE 
Befolkningen i Sandnes (ca 72.000 innbyggere) og i regionen (rundt 300.000 innbyggere) 
er i sterk vekst, og i regionalplan for Jæren legges det til grunn at denne utviklingen 
fortsetter. Arealpolitikken jfr. Regionalplan for Jæren legger til grunn at min. 50% av nye 



 

139 
 

boligarealer skal fremskaffes gjennom byomforming og fortetting. Boliger og boområde 
forventes å få et mer urbant preget uttrykk og kravene til arealutnyttelse er økt.  

Dette betyr at en stadig større del av LNF-områdene får økt betydning for allmennhetens 
utøvelse av fysisk aktivitet, og dyrking av friluftsinteresser. Samtidig er det ønskelig å øke 
befolkningens tilgang til og bruk av hytter i kommunen, og legge til rette for allmennhetens 
utøvelse av fysisk aktivitet som helsefremmende tiltak for alle. Sandnes er tildelt en sentral 
rolle ift. å tilby regionens befolkning områder for utøvelse av friluftsliv. Allmennhetens 
interesser må derfor veies nøye opp mot interessene for områder til fritidsbebyggelse, ved 
vurdering av nye tiltak i og nær strandsonen og i LNF-områdene. Kommunen skal også 
sikre ivaretakelsen av biologisk mangfold, som til dels er avhengig av områder med lav 
bruksintensitet og til dels større, sammenhengende områder uten stor grad av 
menneskelig aktivitet. Strategi for fritidsbebyggelse må ta opp i seg alle disse forholdene 
og balansere interessene både for hytter og hytteområder og allmenne friluftsområder. En 
langsiktig forvaltningsstrategi vil kunne muliggjøre dette.  

4. FORSLAG TIL STRATEGI – AREALFORVALTNING FRITIDSBEBYGGELSE 
 

Rådmannen foreslår at det innarbeides mål og strategier for en mer forutsigbar og 
langsiktig arealforvaltning av fritidsbebyggelse i KP 2015-2030 - samfunnsdelen. 

Formålet er at mål og strategier har nødvendig langsiktighet og forutsigbarhet i seg, slik at 
arealdisponering og bestemmelser i kommende kommuneplaner kan innrettes etter denne. 

Strategien forslås strukturert slik at den både omfatter tilrettelegging i eksisterende 
områder for fritidsbebyggelse (eget arealformål i kartet) og fritidsbebyggelse i LNF, samt 
prinsipper for fremtidige områder (endringer/nye). Videre mener rådmannen at en slik 
langsiktig strategi også bør omfatte kvalitetskrav. Det gjelder både hytten, hytteområdet og 
forholdet til allmennheten. På denne måten vil de ulike interessene for bruk av områdene 
bli ivaretatt og håndtert, og det skapes forutsigbarhet for berørte parter. Samtidig muliggjør 
det at stedskvalitet ivaretas både i eksisterende og nye områder. Som verdikartleggingen 
viser er det områder i Sandnes som kanskje gis den mest formålstjenlige 
arealforvaltningen ved at området videreutvikles med utgangspunkt i at det er et etablert 
hytteområde, mens for andre områder er det f.eks. stedskvalitet i landskapet og allmenn 
bruk av området som er utgangspunktet for arealutviklingen. Nasjonale krav som stilles er 
at kommunen skal fremvise en samlet bærekraftig og miljøbasert forvaltning av 
fritidsbebyggelse. Med forslaget til strategi for fritidsbebyggelse i Sandnes er det 
rådmannens oppfatning at kravene blir håndtert og på en måte som tar utgangspunkt i den 
arealsituasjonen som er i Sandnes kommune, med fritidsbebyggelse både langs sjø, på 
øyene og i LNF-områdene og den situasjonen at kommunen også forvalter store 
landbruksområder og regional grøntstruktur. Økt stedskvalitet som fremholdes i nasjonale 
føringer. Det mener rådmannen krever en differensiert tilnærming i Sandnes for å oppnå 
ønskede mål.    

Rådmannen foreslår at følgende strategidel innarbeides i KP – samfunnsdelen, kapittelet 
om arealforvaltning. 
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MÅL: Sandnes kommune vil  ha en bærekraftig, forutsigbar og avklarende 
forvaltning  
av fritidsbebyggelse 

Strategi for: eksisterende områder i kystsonen / strandlinjen og øyene 

 
Denne delen av strategien inneholder: 

- Gjennom bruk av verdikartlegging strandsonen og miljøplan utforme enkle 
forvaltningsprinsipper 

- Lage prinsipper for hvor det skal være krav til regulering av områder avsatt til 
fritidsbebyggelse 

- Tetthet i de eksisterende områdene fastsettes utfra området sine muligheter og 
begrensninger slik som f.eks. topografisk, miljømessig, stedets kvaliteter og evnt. 
økt kvalitet gjennom fortetting 

- Konsekvenser av økt tetthet skal være utredet for temaer som vei, vann, avløp, 
renovasjon – forholdet til allmennhetens interesser, småbåthavn problematikken, 
parkering og også inkl. naturlig nærområde i vurderingene  

Resultat: anbefaling om prioritering av områdene mht tiltak og begrunnelse for dette. 

 

Strategi for: eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder / langs vassdrag 

Denne delen av strategien inneholder: 

- Bruke bl.a. Miljøplan, KDP Landbruk, KDP Aktive Sandnes for utforme enkle 
forvaltningsprinsipper 

- Utrede mulige tiltak / begrensninger og event. krav om «rydding i områder» der 
stedskvaliteter vektlegges i vurderinger av bruken av området  

- Konsekvenser av tiltak og forvaltningene utredes for temaer som vei, vann, avløp, 
renovasjon – forholdet til allmennhetens interesser, parkering og også inkl. naturlig 
nærområde i vurderingene 

Resultat: anbefaling om prioritering av geografiske områder mht tiltak og begrunnelse 
for dette. 

 

Strategi for: omdisponering og nye områder for fritidsbebyggelse 

 

Denne delen av strategien inneholder: 

- Gjennom bl.a. bruk av verdikartlegging strandsonen, miljøplan, KDP Landbruk, KDP 
Aktive Sandnes og forvaltningsprinsippene for eksisterende områder, utforme 
enkle prinsipper for å foreslå omdisponering og nye områder 

- Tydeliggjøre overordnete krav til gjennomføring av reguleringsplanprosess  
- Tetthet i områdene mht muligheter og begrensninger utfra bl.a. topografi, 

naturmangfold, bruksinteresser, stedskvaliteter og event. økning av disse utredes i 
kommuneplan revisjonen hvor omdisponeringer og nye områder avgjøres 
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- Konsekvenser av arealbruksendringen skal utredes for bl.a. vei, vann, avløp, 
renovasjon – forholdet til allmennhetens interesser, småbåthavn problematikken, 
parkering og også inkl. naturlig nærområde i vurderingene 

Resultat: anbefaling om rekkefølge for evnt. endringer og eller nye områder til 
fritidsbebyggelse og begrunnelse for dette. Tidsperioden skal ikke strekkes lengre enn 
Regionalplan Jæren som går mot 2040. 

 

Strategi for: utforming av endret/ny bebyggelse og områder for fritidsbebyggelse 
med tilhørende anlegg 

Denne delen av strategien inneholder: 

- Gjennom vurderinger av kvalitet for hytten som bygg for fritidsbruk og hytteområdet 
sett samlet skal det utformes en enkel retningslinje om kvalitet i fritidsbebyggelse 
herunder hyttestørrelser inkl. boder i ulike områder/kategorier av fritidsbebyggelse 
i Sandnes 

- Landskap/miljø/naturmangfold og allmennhetens ferdsel skal legges til grunn for 
utforming av enkel retningslinje om hvordan innpassing av fritidsbebyggelsen og 
småbåthavn og naust kan løses i endringer/nye områder for fritidsbebyggelse. 
Egen retningslinje lages for erstatning av fritidsbebyggelse i LNF området   

- Områdekvalitet og attraktivitet for områder til fritidsbebyggelse langs sjø, vassdrag 
og på øyene skal kartlegges og dokumenteres slik at det kan anvendes i 
forvaltningen av både eksisterende og nye områder. Som et kvalitativt element i 
vurderingen av attraktivitet skal folkehelse vektlegges.   

Resultat; anbefaling om enkle retningslinjer for utforming av bebyggelse i områder for 
fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Retningslinjene brukes i forvaltningen og ved 
reguleringer.  
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5. VURDERING AV PRIVATE INNSPILL VED DENNE REVISJONEN 
 

(13 forslag - ett per side) 

Breivik, forslag P19, dok 57 - Tilrådes ikke 
 

Dagens formål LNF - hovedvekt natur 
og friluftsliv 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

Fritidsbebyggelse. 76 
da utvidelse av et 
eksisterende hyttefelt. 
300-600 m fra sjø. 
Manglende 
småbåthavner gjør 
egen båtplass 
utelukket. 

Området ligger vest for Fv 318 Bergsagelveien, ved Breivik, i tiknytning til et etablert 
hyttefelt. Eiendom 88/4 er i dag regulert med ca. 24 daa fritidsbebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. Resten, ca. 90 daa er regulert som LNF-område. Eierne ønsker at 76 daa av 
LNFR-området på eiendommen omdisponeres til fritidsbebyggelse (vist på utsnitt av kartet til 
høyre). Området ligger i et kupert terreng, hovedsakelig dominert av barskog med lav til høg 
bonitet. Det er ikke registrert vann- og avløpsanlegg med kapasitet i nærheten. Det fremgår 
av konsekvensutredningen at det er behovet for å ivareta naturmiljøet for bekk fra Nedre 
Breivikstemmen. Trafikksikkerhet og møteplasser må utredes for fv 318. 

Forslagstiller Marie og Jostein Bersagel, gnr. 88/4  

Vurdering  

KU og ROS foreligger. Rådmannen foreslår å ikke ta inn nye områder for fritidsbebyggelse, 
med dette omfanget, i denne kommuneplanrulleringen fordi en bør utnytte eksisterende 
kapasitet og utviklingsmuligheter til fortetting i områder som allerede er satt av til 
fritidsbebyggelse. Området kan vurderes nærmere dersom behov oppstår ved senere 
kommuneplanrulleringer. 

 

 

 

  

Apalstø, forslag P20, dok 58 - Tilrådes 
delvis  
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Dagens formål 

 

 

 

 

LNF - hovedvekt 
friluftsliv (hytter og 
strandsone) 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

 

 

Fritidsbebyggelse,  

ca 30 daa  

Tidligere Lennsmannsgården på Høle. Oppdeling av eiendommen for bruk til hytter ble 
enstemmig godkjent av Fylkeslandbruksstyret 04.07.1957. Størsteparten av området ligger 
innenfor 100-m beltet. Området har godkjent VA-anlegg tilknyttet offentlig VA. Forslagstiller 
varsler utarbeidelse av reguleringsplan for området, som må avklare forholdet til 
strandsonevernet og hvorvidt det kan bygges ut ytterligere. 

Forslagstiller Apalstø Hytteeierlag  

Vurdering  

KU og ROS foreligger. Saken er overført fra forrige planrevisjon. Området ligger i kategori A 
(høyeste verdi) i strandsonekartleggingen, og er dominert av hytter, boder, sjøhus og 
brygger. Foreslått endring fra LNF til fritidsbebyggelse tilrådes ettersom den i stor grad 
befester eksisterende arealbruk. Rådmannen forutsetter at grensen mot nord justeres til 
eiendomsgrensen for gnr 72, bnr 226 og gnr 72, bnr 344 (se lilla strek). Dette fordi 
strandsonen nord for disse bebygde tomtene har et betydelig mer urørt preg enn områdene 
mot sør, og fordi det ikke bør legges opp til ny hyttebygging i strandsonen i slike områder. 
Settes grensen lenger nord vil en ubebygd tomt med gnr 72, bnr 148, samt en bebygd større 
hyttetomt nord for denne, innlemmes i området for fritidsbebyggelse. Det skapes da 
forventninger om ytterligere hyttebygging nord i 100-metersbeltet i området. Området er i 
Miljøplanen avmerket som verdifulle kulturlandskap (kart 2.7) og svært viktig grøntområde til 
undervisningsbruk (kart 5.2). I tillegg er det tre SEFRAK-registrerte kulturminner (kart 2.7). 
Det kan ikke påregnes endringer i området som er i vesentlig konflikt med de kartlagte 
verdiene. Vest, nord/vest for omsøkt område er det varslet oppstart av en reguleringsplan for 
boligbygging. De eksisterende kvalitetene i nærliggende strandsone er viktige for nåværende 
og kommende lokalbefolkning. 
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Usken, forslag P49, dok 200905441-6, gnr 
96, bnr 97 og 104 – Tilrådes 

 

Dagens formål LNF, liten del av gnr. 
96, bnr. 97 ligger 
innenfor reg.plan 84118 
(fra 1985) og område 
for fritidsbebyggelse i 
den. 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

 

Fritidsbebyggelse 

Det står en hytte fra 1949 på gnr. 96, bnr. 97 og et mindre uthus fra 1974 på gnr. 96, bnr. 
104. Dette er de eneste to eiendommene i dette området, som ikke er satt av til 
fritidsbebyggelse gjennom reguleringsplanen. 

Forslagstiller Odd J.K og Håvard Mathiesen 

Vurdering  

Endring fra LNFR til fritidsbebyggelse tilrådes for gnr. 96, bnr. 97 ettersom omdisponeringen 
befester etablert status. Gnr. 96, bnr. 104 ligger høyere opp i terrenget enn gnr. 96, bnr. 97. 
Hyttebygging på denne eiendommen vurderes ikke som negativt for eksisterende hytter eller 
ferdsel i strandsonen. Det går en skogsbil/traktorveg ovenfor denne eiendommen, som ikke 
påvirkes av evt. utbygging.  Det går ikke frem av forslaget om eiendommene har tilgang til 
eller behov for båtplasser, og hvor disse evt. ligger/foreslås. Behov for og tillatelse til 
båtplasser er derfor ikke med i denne vurderingen. 



 

145 
 

 

 

 

  

Søndre del av Foreholmen, forslag P54 
(klage i P56), dok 90 – Tilrådes ikke 

 

Dagens formål LNF 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

Fritidsbebyggelse, 2 
nye hytter 20-30 m fra 
vannkanten, med to 
nye båtfester (som 
fortetting) på gnr. 93, 
bnr. 1, søndre del av 
Foreholmen. 

  

Forslagstiller Hege Andersen Lunde og Ove Lunde 

Vurdering  

Foreholmen er på nesten 59 da. Omsøkt tiltak ble tilrådet i Utvalg for byutvikling i 2010. 
Dispensasjonen ble påklaget av Fylkesmannen i Rogaland, men ikke tatt til følge. 
Kommunens dispensasjonstillatelse ble omgjort av settefylkesmannen i 2011, der følgende 
bl.a. er anført: Nye hytter vil gi uheldig landskapsvirkning og ha stor privatiserende effekt 
pga. svært kort avstand til strandlinjen. Hensynene bak byggeforbudet i strandlinjen vil bli 
skadelidende. Søkers anførsler om at hyttebygging ville bidra til å vedlikeholde 
kulturlandskapet, og at det var muligheter for samarbeid med Ryfylke Friluftsråd, ble ikke 
tillagt avgjørende vekt av settefylkesmannen. Med noe tilrettelegging har Foreholmen 
potensial til å bli et attraktivt båtutfartsområde. Foreholmen er vist som friluftsområde av 
regional verdi og foreslått sikret i fylkesdelplan FINK. Hele Foreholmen ligger i klasse A, 
høyeste verdi, i kommunens Verdikartlegging av strandsonen. Hensynet til allmenne 
friluftslivsinteresser gjør seg sterkt gjeldende, og forslaget anbefales ikke.  
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"Vomma" - Ims-Lutsi, forslag A6, dok 
200802182-1 - Tilrådes ikke 

  

Dagens formål LNF,grønnstruktur og 
verna vassdrag 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

LNF med 2 utleiehytter 
i regi av landbruket på 
gnr. 86, bnr. 20 

  

Forslagstiller Kårleiv Kristoffersen 

Vurdering  

Foreslått omdisponering ble fremmet til forrige kommuneplanrullering, men med feil 
plassering av hyttene. Opprinnelig plassering fikk innsigelse fra regionale myndigheter og 
havnet hos MD, men ble ikke behandlet der pga. feil plassering på kartet. Temaet 
utleiehytter i regi av landbruket behandles som del av høringen av Kommunedelplan 
Landbruk. Utleiehytter utenom reguleringsplan, der utleievirksomheten ikke er knyttet til 
gårdsdriften vha. jordloven, vil kunne fradeles til uendret bruk. De er derfor juridisk sett svakt 
knyttet til gårdsdriften, og sannsynligheten for fradeling på kort eller lang sikt er påregnelig ut 
fra salgsverdien. To utleiehytter anses heller ikke å være en god løsning for gårdsdriften, 
fordi investering og arbeid med utleievirksomheten ikke står ift. inntektene. Søker driver ikke 
aktiv landbruksdrift og jorden leies ut. Hyttene vil derfor ikke være et tillegg til eksisterende 
landbruksdrift, og det vil være stor fare for presedens.  

Forslaget om to utleiehytter tilrådes derfor ikke. 
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Li, Hommersåk, forslag P46, dok 76 og 
200905441-7 - Tilrådes i redusert omfang 
(1/3)  

  

Dagens formål LNF 

Foreslått arealbruk Friområde og 
bygge/boligformål på 
gnr 110, bnr 14 

 

 

 

 

 

Forslagstiller Endre Skjørestad 

Vurdering  

KU og ROS er ikke vedlagt. Omsøkt formål er småbåthavn og friområde på nedsiden av 
veien til Li kai, med en mindre parkering på oversiden av veien for båteiere, samt et område 
til bygge/boligformål på oppsiden av veien. Formål og arealavgrensning for småbåthavn og 
friområde støttes, da det er behov for flere båtplasser for allmenheten i kommunen. Deler av 
området er allerede avsatt til småbåthavn i gjeldende kommuneplan, og dette tilrådes 
videreført. 

Parkeringsarealet for den fremtidige båthavnen er i dag del av et mindre beiteområde. Beitet 
vil også berøres av nytt bolighus (byggetillatelse gitt i 2013) og reduseres ytterligere ved det. 
Området mot Li kai er i dag lite estetisk utformet, og en oppgradering vil være positivt for 
allmenheten og områdekvaliteten. Som en forutsetning vurderer rådmannen at forslagsstiller 
bør tilrettelegge noen p-plasser for gjesteparkering/allmennheten. Ny brygge med båtanlegg 
må ikke komme i konflikt eller være til hinder for tillatt og etablert aktivitet på tilgrensende Li 
kai, eller allmenhetens mulighet for bading i bukten innenfor. Endelig størrelse på 
båtanlegget må avklares gjennom regulering. Området på oppsiden av veien, med formål 
bolig, tilrådes ikke da denne ikke inngår i en helhetlig lokaliseringsstrategi for fremtidig 
boligproduksjon. Rådmannen bemerker for øvrig at byggetillatelse allerede er gitt for aktuell 
bolig i området. Området rundt er LNFR-område og ytterligere fortetting med bolig, hytte eller 
annen bebyggelse er ikke ønskelig. Forslaget om båthavn og friområde med parkering 
tilrådes, mens forslaget om et utvidet boligområde på oversiden av veien frarådes.  
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Li, forslag P47, dok 200905441-8, – begge 
forslag tilrådes i ikke  

 

Dagens formål LNF 

Foreslått arealbruk Fritidsbebyggelse eller 
bolig, ca 19 daa på gnr. 
109, bnr. 213 og 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagstiller Dag Ove Søvik 

Vurdering    

Forslaget for gnr. 109, bnr. 213 (kart t.v.) inngår i et område for LNF-naturvern i gjeldende 
kommuneplan, og er i konflikt med dette. Det søkes om endring fra LNF og LNF-naturvern til 
bolig eller fritidsbebyggelse for ca 18 da. Dette begrunnes delvis med "tilsvarende" tillatelser 
gitt i reg.plan. 2002 116. Rådmannen bemerker til dette at sistnevnte plan er opphevet av 
MD og omfatter ikke arealet det søkes om endring for. I MD sin vurdering av plan 2002 116 
vises det bl.a. til: ”Den fragmenterte avgrensningen til reg.planen gjør at kommunen i liten 
grad får tatt helhetlig beslutning om bruken og avveiningen av de ulike interessene i 
området. (…). MD er også enig i Fylkesmannen i Rogaland sin vurdering av at reg.planen gir 
uheldig virkninger for landbruket. Planen beslaglegger jordbruksarealer og den skaper en 
uheldig arrondering.” Forslaget er i konflikt med gjeldende arealstatus og bruk, og ligger ikke 
i et område der en i denne rulleringen ønsker å legge tilrette for ny boligbygging. Behovet for 
nye boligområder er allerede dekket godt nok opp i mer sentrumsnære deler av Hommersåk. 
Forslaget tilrådes derfor ikke.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Forslaget om å endre gnr. 109, bnr. 2 og 3 (kart t.h.) fra LNF til bolig anses som uheldig ift. 
at det gir en tilfeldig og fragmentert boligutbygging (kun 1 dekar), i konflikt med 
landbruksinteressene på tilgrensa fulldyrka arealer. Forslaget tilrådes derfor ikke. 
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Dreggjavika, Bergsagel, forslag P10, dok 46 
– Tilrådes ikke  

 

Dagens formål Sjø. Området grenser i 
sørøst til regulert 
herberge- og 
bevertningssted. 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

Ny småbåthavn i 
tilknytning til 
Brannvesenets 
ferieheim 

Forslagsstiller søker om småbåthavn, som kan benyttes av beboere, hytteeiere og gjester på 
bevertningssted. Bevertningsstedet har opparbeidede p-plasser som kan benyttes ifm. nye 
båtplasser. Plan for Brannheim er utvikling til konferanse og turisme. 

Forslagstiller Davis Risak v/ Prosjektil Areal, gnr. 88, bnr. 29 

Vurdering    

KU og ROS er vedlagt. Bukta i planområdet er et lokalt badeområde, og en av få steder der 
det er naturlig for allmenheten å ferdes i  strandsonen uten nærhet til hytter. Området 
grenser til en eksisterende småbåthavn mot sør/øst med plass til 20 båter. Rådmannen 
vurderer at  et nytt større småbåtanlegg kan bli et dominerende landskapselement i 
strandsonen. Regionale myndigheter har tidligere varslet innsigelse til bruk av den lange 
utstikkeren som småbåtanlegg. Rådmannen fraråder foreslått omdisponering ettersom 
planområdet anses som for stort og planene for lite konkretisert. Planen kan vurderes i 
kommende kommuneplanrevisjon eller som en reguleringsplan, med endret planavgrensning 
og omfang, og sett i sammenheng med tilgrensende eksisterende småbåtanlegg.  
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Breivik, vest for Ørnahammeren, forslag 
P51, 201100425-90, dok 72 – Tilrådes ikke  

 

Dagens formål Sjøarealet er avsatt 
som NFFF i kom.plan 
og landarealet som 
LNF. 

 

 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

 

 

 

 

 

Felles småbåtanlegg og 
turvei 

Det søkes om omdisponering av areal i sjø og på land for småbåtanlegg med tilkomst (sti 
eller veg). Anlegget er ment å betjene to deler av et uregulert byggeområde i 
kommuneplanen. Bryggeanlegg med 26 båtplasser er vist langs land med parallell utligger i 
sjøen, og med bodrekke langs land. Søker har fått utarbeidet KU og ROS for småbåtanlegg 
med sti mottatt i skriv av 15.5.201.                   

Felles båthavn med 80 plasser opplyses å skulle dekke behovet for ny fritidsbebyggelse i 
pågående reguleringsplanområde, nærliggende fritidsboliger og boliger. Sti etableres langs 
berget som en naturlig del av båthavnen. Ny båthavn må tilpasses fiskeriinteresser i 
området.  

Forslagstiller Favoritthytten AS v/Teknaconsult. Gnr. 89, bnr. 2 

Vurdering KPK ***   

Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon og var en del av begrenset høring. 
Det ble fremmet innsigelse til forslagene. Områdene har beliggenhet i kategori A i 
strandsonekartleggingen. I slike områder bør det ikke tillates nye større tekniske inngrep.  
For øvrig vektlegger rådmannen at forslagene er svært store i omfang og vil fremstå som 
dominerende i landskapet. Forslagene tilrådes derfor ikke.  
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Uskekalven, Vadholmen, forslag A1, dok 3, 
17 og 75 - Tilrådes ikke 

  

Dagens formål LNF 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

Etablere småbåtbrygge 
og universell tursti 
mellom Usken/ 
Uskakalven og 
Vadholmen 

 

 

 

 

Det vises til flere møter med både politikere og adm. om muligheter for prosjektet. 
Kommunen har i dialogen foreslått et område på nordsiden av Uskekalven for mulig felles 
brygge. Området er særdeles værutsatt, lite tilgjengelig fra landsiden og grunneier-
interessene er her ikke avklart. Med slik plassering vil det ikke være mulig å få til vinn-vinn 
mellom bryggeanlegg og universell tilgjengelighet til/fra Vadholmen. Utfordringen ligger 
hovedsakelig i våtmarksområdet. Dette ble undersøkt ifm. rapporten som kommunen og 
Ecofact la frem sommeren 2010 (rapport 35 side 19). Våtmarksområdet ble vurdert som for 
lite til verdivurdering, men funn av østers bidro til at det kunne vurderes som en C-lokalitet. 
C-lokalitet er laveste vurdering av våtmarksområder. 

 
Ryfylkes friluftsråd og Uskekalven hytteforening ønsker i fellesskap å etablere småbåtbrygge 
og universelt utformet turvei mellom Usken/Uskekalven og Vadholmen. KU og ROS 
foreligger. 

Forslagstiller Ryfylke friluftsråd og Uskekalven hytteforening 

Vurdering KPK ***   

Forslaget ble vurdert i forrige revisjon og ROS/KU behandlet temaer som naturmiljø og 
marint biologisk mangfold. Gjeldende kommuneplan avklarte at området ikke skal benyttes til 
småbåthavn. Innspillet fordrer en ytterligere vurdering, og da i større sammenheng slik at 
konsekvenser både i og rundt området avklares. Et slikt større utredningsarbeid om Usken-
området er ikke prioritert i denne revisjonen av kommuneplanen. 
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Somaneset, havneområde, forslag I2, dok 
77 – Tilrådes 

  

Dagens formål   

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

 

 

 

 

 

 

 

Utvidelse av offentlig 
havneformål, 6,5 daa 

Det fremholdes at for å kunne planlegge og bygge ut et enda bedre og mer fremtidsrettet 
logistikknutepunkt søkes om utvidelse av havneområdet, kfr. lysgrå markering i vedlagte 
oversikt 6483 m2). 
Skissert løsning vil gi areal for plassering av gods og derved legge forholdene enda bedre til 
rette for sjøtransport som er avhengig av relativt store volum pr skipning. 
Dagens havneområde på Somaneset inkl. p-areal på sørsiden er ca. 52 daa. Det er mulig å 
utvide området med cac 4,5 daa i samsvar med kom.plan. Omsøkt område er ca 6,5 daa ut i 
sjøen ift gjeldende kom.plan. En mulig arealøkning på ca 10 daa vil gi Sandnes havn et godt 
grunnlag for å håndtere fremtidig organisk vekst pga strategisk plassering midt i regionen. 
Tiltaket vil bidra til å flytte aktiviteten lengre mot øst og lengre bort fra bebyggelsen. 
Gjennomføringsmessig anses det som realistisk at en utfylling kan starte i 2020. 
For KU og ROS henvises til utført arbeid i 2006 ifm. etablering og utbygging på Somaneset, 
samt undersøkelser gjort ifm plansak om bystrand i Luavika. Forslagsstiller vektlegger at det 
er behov for mer næringsareal med tilgang til sjø.   

Forslagstiller Sandnes Havn KF v/styret 

Vurdering    

Omdisponeringen vurderes som et grep der tilpasningen til havnevirksomhet og nabo-
områdene får en forbedret situasjon. Rådmannen vektlegger at det er behov for mer 
næringsareal med tilgang til sjø i Sandnes kommune. Det forutsettes at ny båttrafikk ikke 
kommer i konflikt med småbåthavnen innenfor. Omdisponeringen anbefales vurdert 
nærmere med sikte på innarbeidelse i kommuneplanen. 
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Lifjell, forslag 106, dok 13/01643-106  
Tilrådes ikke 

  

Dagens formål LNF og hensynssone 
grønnstruktur 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsbebyggelse, 3 
hytter på høyre siden 
av  veien opp til Lifjell 

Beskrivelse: "Restene" av en hytte står igjen innenfor omsøkt område. Erstatningshytte ble 
omsøkt i 2006 og byggetillatelse ble gitt. Bygging ble ikke igangsatt innen 3-årsfristen og 
erstatningshytte er ikke oppført. Nå søkes det om å få bygge tre hytter på samme sted. 

Forslagstiller Knut Heggheim, Øyvind Larsen og Leif Larsen, gnr. 110, bnr. 191 

Vurdering  

Rådmannen vurderer at hyttebygging i dette området vil være i konflikt med arealformålet og 
allmenhetens interesser. Det er mange slike tomter i Sandnes og det er ikke ønskelig å åpne 
for fortetting av større tomter i LNF-områdene og områder satt av til grønnstruktur. Forslaget 
tilrådes derfor ikke. Saken om erstatningshytte er ikke en del av denne vurderingen. 
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Riska, Småbåthavn på Li, forslag 144, dok 
13/01643-144 – Tilrådes i svært redusert 
omfang  

  

Dagens formål LNF 

Foreslått arealbruk 
og deler av 
vurdering til 
forslagstiller 

Næring-utleiehytter, to 
småbåtanlegg, derav 
ett eksisterende, ny 
vegtilkomst, 
boliger/hytter (ca. 19 
boenheter/hytter, 
innspillet omfatter 4 
forskjellig områder i 
tilknytning til Nedre 
Livei og Riskaveien 
vest for Riskabekken). 

 

 

 

Slik ser området ut i dag (foto kan være noen år gammelt) 
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Beskrivelse: Dette forslaget ble fremmet som reguleringsplan i 2004, vedtatt av kommunen, 
påklaget av Fylkesmannen, klage ikke tatt til følge, oppheving av kommunens vedtak hos 
settefylkesmannen og endelig avgjørelse om oppheving av planen av 
Miljøverndepartementet 30.11.2012. Saksbehandlingen i MD ble påklaget til 
Sivilombudsmannen 22.02.13 og saken er ikke ferdigbehandlet der. Omfanget av forslaget 
begrunnes med at inntektene skal forsvare oppgradering av nødvendig infrastruktur. Det 
foreligger en eldre reguleringsplan for småbåtanlegget mot vest. 

Forslagstiller Flere grunneiere ved arkitekt Leif O. Larsen, (bl.a. gnr. 109, bnr. 16, 
46, 221 og 222) 

Vurdering  
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Rådmannen vurderer at det samlede endringsforslaget er i strid med tidligere føringer fra 
overordna planmyndighet. Det anbefales kun å ta med eldre reguleringsplan for 
småbåtanlegget mot vest i kommende kommuneplan. I praksis vil det si å opprettholde 
eksisterende område for småbåthavn i gjeldende kommuneplan for dette området, med 
mulighet for noe utvidelse av parkeringsarealet hvis båthavnen utvides. Området mellom de 
to småbåthavnene i blått, er allerede avsatt til småbåthavn i gjeldende kommuneplan, og 
dette foreslås videreført.  

 

Når det gjelder bolig/hytteområdene, foreligger det KU og ROS. Forslagene er i konflikt med 
gjeldende arealstatus og bruk, og ligger ikke i et område der en i denne rulleringen ønsker å 
legge til rette for ny boligbygging. Behovet for nye boligområder er allerede dekket opp i mer 
sentrumsnære deler av Hommersåk. Forslaget tilrådes derfor ikke.    

 

   

 

Endringer KPK den 10.03.2014 for temarapport Fritidsbebyggelse. 

 

Feltnavn Feltnavn ny Område Kommentar 

P10 HøF4 Dreggjavika Småbåthavn 

P19 HøF5 Brevik  

P20 HøF1 Apalstø  

P30 HøF3 Engjavika Byggeområde fritid med småbåthavn 

P51 HøF6 Breivik Småbåthavn 

P54 HøF2 Foreholmen  

    

 

Nye områder er lagt inn i arealplankartet og eventuelle bestemmelser knyttet til områdene 
er innarbeidet i bestemmelsesheftet. 
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Temarapport: Sandnes Øst 
 

 

Byutviklingsretning – Sandnes øst 

1. INNLEDNING 

Planutforming av Byutviklingsretning Sandnes øst er varslet i samsvar med plan- og 
bygningslovens krav, og planprogrammet ble fastsatt av Sandnes bystyre 29.1.2012. Selve 
planarbeidet og prosessen er organisert som et delprosjekt i arbeidet med revisjon av 
Kommuneplan for Sandnes 2015-2030. Planforslaget for byutviklingsretning Sandnes øst er en 
integrert del av samlet kommuneplanforslag. 

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040 (nå Regionalplan for Jæren 2013-2040,  
RPJ) har i arealdelen definert utbyggingsretningen Sandnes øst. Aksen er definert som en 
hovedretning for å dreie byutviklingen på Nord-Jæren østover mot mindre produktive 
landbruksarealer øst i Sandnes. Høyproduktive landbruksområder på Jæren og vest i Sandnes er 
gitt varig vern mot utbygging, med grense for kjerneområde landbruk. I tillegg er områdene 
Jødestad, Tjessheim/Bråstein/Håland definer som kjerneområder for landbruk i Sandnes.   

I vedtatt RPJ (fylkestinget 22.10.2013) er Sandnes øst prioritert med utbyggingsrekkefølge for 
perioden 2020-2030. Av retningslinje 3.6.3 fremgår det at kommuneplanen til kommunen skal 
konkretisere hvordan området følges opp og prioriteres i denne perioden. Det skal gis en høy 
andel av boligbyggingen utfra tilgjengelig potensiale. For Sandnes øst skal videre 
kollektivfremkommelighet sikres ved separat kjøreveg og den skal være opparbeidet seneste 
samtidig med utbygging av første byggetrinn.  

Kommunen skal nå fremme forslag til kommuneplan for perioden 2015-2030 og legger frem 
planforslaget med utbyggingsretning Sandnes øst. Utbyggingsretningen er i samsvar med 
overordnet planrammer utformet med grunnlag i hovedkollektivtraseen som arealstrukturerende og 
med prioritering av kollektiv, sykkel og gange. Til grunn ligger gjennomføring av busway2020 til 
Vatnekrossen jfr pågående arbeid. Rogaland fylkeskommune har oversendt til kommunen 
planforslag til KDP for kollektivtrase fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen, konkret strekningen i 
Skippergata. KDP for Skippergata er blitt bearbeidet videre og planforslaget legges ut på høring 
parallelt med forslaget til kommuneplan, i april 2014.  
 
I dettet dokumentet fremlegges ROS og KU på kommuneplannivå for utbyggingsretningen 
Sandnes øst. I denne kommuneplanperioden forslås lagt ut for videre planlegging og arealutvikling 
første fasen – Vatnekrossen av utbyggingsretningen. For de øvrige to faser Sviland nord og 
Sviland sør er foreslått respektive hensynssoner med bestemmelser for bl.a. senterområde, 
grøntområder, kulturminne-/miljø bevaring. Fremtidig høyverdig kollektivtrase er innarbeid med 
hensynssone med bestemmelser. For fase 1 Vatnekrossen er det utarbeider en egen 
underliggende ROS og KU. KDP Skippergata håndteres i eget planforslag med ROS og KU 
analyser for fremføringen av høyverdig kollektivtrase frem til Vatnekrossen.  
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2. Planområdet Sandnes øst 

Studieområdet har sitt utgangspunkt i arealgrensene fastsatt i arealdelen av Regionalplan for 
Jæren. Innenfor området omfattes arealene i Vatnekrossen og østover langs Rv13 frem til planlagt 
tunnelgjennomslag gjennom Ulvanuten jfr. vedtak i sak 78/09 i Fylkeslandbruksstyret i Rogaland. 
Planarbeidet for Gandsfjordforbindelsen er ført frem til forslag til KDP med konsekvensutredning, 
men arbeidet er ikke sluttført. Arealutviklingen av fase 1 av utbyggingsretning Sandnes øst må 
hensynta denne og sikre at det ikke skapes nye barrierer. Planområdet strekker seg viser 
sørøstover til Auestad, Skjørestad og Kylles, og videre på sørsiden av Nordedalsvn., sørover til 
krysset Svilandsvn/Espedalsvn. Øst for Svilandsvn. streker området seg frem til Svilandsåna og 
krysser Noredalsvn over til Kylles. Vest for Svilandsvn går planområdet opp til foten av 
Vedafjellet/regional grøntstruktur. 

 

Innenfor området ligger dagens Hana bydelssenter - Vatnekrossen og bygda på Sviland, Dette er 
de to områdene med konsentrert bebyggelse og befolkning innenfor planområdet i dag. Det er i 
grunnkretsen øvre Hana registrert 2.840 personer bosatt pr 1.1.2014. I tillegg bor det 88 personer i 
grunnkretsen Grunningen som omfatter Auestad, Skjørestad og deler av Øydgard. I grunnkretsen 
Sviland er det 589 innbyggere. 
I Vatnekrossen er det etablert flere næringsvirksomheter, som produksjonsbakeri med utsalg, 
nærbutikk, bilverksted/delelager, bensinstasjon med gatekjøkken. Etablerte offentlige funksjoner er 
Hana barneskole og Øygard ungdomsskole, et heldøgnsbotilbud i Hanamyrveien med 24 
boenheter og et botilbud i Kyrkjevegen med 12 boenheter. I tillegg er det en kommunal barnehage 
på Øygard og en privat barnehage ved Hana skole. Hanahallen som ligger i Hanamyrveien er 
kommunalt drevet. I tilknytning til barneskolen er det i nord nylig etablert en kunstgressbane – 
treningsfelt. Frikirken og baptistkirken har begge egne lokaler i Vatnekrossen. Sandnes Proservice 
AS eier og driver næringsvirksomhet inkl. kontorlokaler i Vatnekrossen. Bedriften er en 
attføringsvirksomhet med et bredt spekter av produkter. Det er ca 35 fast ansatte og det er om lag 
80 ulike arbeidsplasser i bedriften som dekker både varig tilrettelagt arbeidsplasser og 
arbeidsavklaring. En betydelig andel av arbeidstakerne er avhengig av god kollektivtilgjengelighet 
til/fra arbeidsplassen sin. Kommunens hjelpemiddellager holder til i lokalene hos Sandnes 
Proservice AS. 
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I gjeldende kommuneplan for Sandnes er  
Vatnekrossen avsatt med arealformål  
senterformål og bydelssenteret strekker seg langs 
Skippergata og til krysset med Rv13  
og derfra og sørøstover i retningen Auestad. 

Arealdisponeringen bygger på forutgående  
utredning og analyse om bl.a. lokalisering av 
fremtidig senterområde i Hana bydel.  
Senterstrukturapporten analyserte handelsareal, 
omfang og vurderte forholdene til Sandnes  
sentrum. I gjeldende bestemmelser §3.3 heter det 
at  innenfor senterområdene skal det tilrettelegges for flere funksjoner slik som offentlig/privat 
tjenesteyting, bolig, næring, handel, kultur, grønnstruktur og anlegg for lek, interne gater og plasser 
mv. Utenfor definert senterområde kan det etableres nærbutikk/dagligvare opp til 1000m2 BRA 
salgsareal inkl. lager. Nærbutikker kan ikke lokaliseres nærmere enn 500m fra senterområdets 
ytterkant. I nærområdet til Vatnekrossen er det i Skippergata etablert nærbutikk i kombinert bygg 
med boliger, oppført i 2013.  

Sør i planområdet, på Sviland er det nord for etablert bygd og tettsted pågående utbygging av 
område for boligformål. Vedtatt reguleringsplan er godkjent med ca 150 boenheter bestående av 
rekkehus, lavblokk og eneboliger. Pr. mars 2014 er 33 boenheter godkjent igangsatt og 9 er/under 
innflytting. Sør for tettstedet er godkjent i kommuneplanen et område for boligformål. Dette 
området er det ikke startet planutvikling av pr d.d. Dette arealet grenser til definert senterområde 
på Sviland i gjeldende kommuneplan. Det er ikke påstartet noen utvikling av senterområdet pr.d.d. 
Sviland tettsted har i dag ikke nærbutikk eller andre servicefunksjoner lokalt. Sviland skole og 
privat barnehage er etablerte offentlig/private tjenester.  

Vatnekrossen BHG, Hana 
barneskole, Hanahallen, 
Hanamyrvn. 
omsorgsboliger (24) 

 

Produksjonsbakeri 
Nærbutikk 
Sandnes Proservice 
 

Øygard BHG 
Kyrkjevn. bofellesskap 
Øygard u-skole 

Gartneri, produksjon og 
utsalg 
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Videre er Sviland idrettspark opparbeidet med bl.a. konkurranseanlegg for BMX. 
Sviland kapell er knyttet sammen en mindre gravlund. I tillegg er det privat bedehus i tettstedet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

I Torsteinsfjell pågår masseuttak og det er etablert betongvareindustri innenfor et totalt regulert 
areal på ca 285 daa. Driftsavtale for uttak av masser løper til 2024. i reguleringsplan 2007118 av 
22.10.2013 er det lagt til rette for intern anleggsvei mellom Torsteinsfjell og anlegget til Velde Pukk 
slik at knusing av masser ikke skjer på Torsteinsfjellet. Sør for betongfabrikken ligger et område i 
gjeldende kommuneplan avsatt til næringsformål. Området inkl. en utvidelse (totalt 95 daa) er 
varslet med igangsetting av reguleringsplan med formålene industri/lager, kontor, muligheter for 
nærbutikk og tjenestyring.  

 

Velde Pukk har 340 daa stort masseuttak på Kylles, og driftsavtale går til 2030. I samme område 
er også et massedeponi på ca 320 daa. Deponiet skal tilbakeføres til landbruket etter hvert som 
etapper avsluttes. Avslutningen skal skje til kotehøyder for ferdig terreng ihht illustrasjonsplan. Det 
er i revidert kommuneplan søkt om utvidelse av massedeponiet med bygging av fjellhall for lettere 

 

 

Sviland barneskole, Barnehage 
Sviland kapell 
 

Tatt opp 
til regulering 
febr.2014 
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forurensede masser og om utvidelse av masseuttaket, begge i nordre retning av eksisterende 
områder. Søknadene behandles som innspill til revidert kommuneplan på lik linje med øvrige 
innspill om omtales ikke nærmere her. 

På Skjørestad og vest for bebyggelsen på Sviland ligger flere store freda kulturminneområder.  

 

 

 

 

senterstruktur som ikke kommer i konflikt med kulturminneområdene. Hensynssonen for fremtidig 
høyverdig kollektivtrase i gjeldende kommuneplan ivaretar ikke disse hensynene, slik de er 
dokumentert bl.a. gjennom forstudien og etterfølgende kartlegging som er utført. 

I forslaget til Miljøplan for Sandnes 2015-2030 er det i kap. 2 gjort rede for naturgrunnlag, biologisk 
mangfold, kulturminner og jordvern. Kap.4 tar for seg Opplevelse rekreasjon og fysisk aktivitet. 
Miljøplan utgjør del av plangrunnlaget for utformingen av byutviklingsretning Sandnes øst. 
I kap.2 om naturgunnlaget og biologisk mangfold fremgår det at våtmarksområdet Grunningen 
meget rikt område for spurvefugl og de fleste spurvefulger som finnes i kommunen hekker her. I 
tillegg hekker katugle, trekryper og flere andre fulger her fast, samt i begrenset grad andefugl. Det 
er definert to rødlistearter på denne lokaliteten i Sandnes. I et område sør for Noresdalsveien og 
vest for Svilandsvn. på Skjørestad er registrert område med kystlynghei. Området er prioritert 
lav/viktig og er dels sammenfallende med kulturminneområde. Grunningenområdet inngår i et 
helhetlig kulturlandskap med variert topografi og viktige vegetasjonsrike linjedrag.  

I Miljøplanen er landbruksområder med fulldyrka mark og noe beite vist for Vatneli og arealene sør 
for Svilandsvn, sørover fra Torsteinfjellet og til Søredalsvn. 

Et av disse ligger delvis under 
høyspentlinjen som krysser området øst-
vest. I forstudierapporten av juni 2012 er 
status for kulturminner og kulturmiljø i 
planområdet nærmere gjennomgått og 
dokumentert (kart og beskrivelser). 
Kommunen har inngått avtale med 
fylkeskommunen om å foreta en 
kartlegging som vil supplere foreliggende 
dokumentasjon. 
Med grunnlag i forstudien fremkommer at 
det skal legges vesentlig vekt på at de 
sammenhengende kulturminneområdene 
kan integreres i utviklingen av området 
som en kvalitet, identitet og historikken 
om området. i tillegg danner 
kulturminneområdene viktige 
sammenhengende interne grøntstrukturer 
som kan gi gode forbindelser for 
gange/sykkel. 
Vesentlig i planutformingen er å finne 
løsninger for fremføring av høyverdig 
kollektivtrase og etablering av tilgjengelig 
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Vatneli            Østsiden av Svilandsvn. 

Når det gjelder miljøkvaliteter i jord, vann og luft fremgår det av Miljøplanens kart 3.1/3.2 at 
områder i Vatnekrossen har risiko for radon, mens områdende fra Skjørestad og sørover kan ha 
radonforekomster. 
Som foran nevnt er områdene Sandnes øst i dag omfattet av både rød og gul støysone knyttet til 
virkninger av forsvarets anlegg på Vatne 

Med gjeldende regler for støy fra skytebaner 
ihht T-1442 og Forsvarsbygg sin registering 
foreligger oppdatert støysonekart av 2012 
(se kartutsnitt til høyre). 
Gjeldende situasjon viser at store deler av 
fase 1 - Vatnekrossen er omfattet av rød 
støysone (byggeforbud), mens øvrig del av 
planområdet i fase 1 er i gul sone. Fase 2  
nordre omfattes av i hovedsak gul sone sør 
for Noredalsvn., med unntak av 2 mindre  
områder Nord for Noredalsvn. gjør både  
rød og gul sone seg gjeldende. Fase 3  
søndre er marginalt berørt. Det er etablert dialog med Forsvarsdept om den gjeldende situasjonen. 
Forsvarsbygg har utført utredninger av ulike tiltak som kan iverksettes i Vatneli og Svartemyr. Flere 
av mulighetene gir vesentlig redusert omfang av rød og gul støysone. Det gjøres nå et 
utredningsarbeid i regi av Forsvarsdept. for å utrede nærmere noen av disse mulighetene. 
Resultatene av arbeidet ventes å foreligge i løpet av høringen av kommuneplan. Virkningene for 
gjennomføring av de 3 fasene av utbyggingsretningsretning Sandnes øst vil bli nærmere vurdert på 
det grunnlaget og event. håndtert som del av en begrenset høring tidlig på høsten. 

 
Hovedprioritet nå har arbeidet med tiltak som muliggjør gjennomføring av fase 1 Vatnekrossen og 
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planlagt fremføring av busway 2020 slik kommuneplan 2015-2030 legger opp til mht en samlet 
byutviklingsstrategi som bygger opp under høyverdig kollektivtrase. 

Sandnes kommune er i Regionalplan for Jæren også tildelt oppgavene om å forvalte den 
sammenhengende regionale grøntstrukturen  
som kommer opp via Foss Eikeland/Helgeland  
og inn i områdene øst i Sandnes. 
I gjeldende kommuneplan ble etablert grense  
for Sandnesmarka i arealdelen og med en  
tilhørende forvaltningsstrategi, herunder  
samarbeid med grunneiere om tilrettelegging  
og tilgang til friluftsområdene. 
 
Et vesentlig element i planutviklingen av  
hele byutviklingsretningen Sandnes øst er å  
bygge opp under tilgangen til regionalgrøntstruktur  
og de store friluftsområdene.  
 
Å sikre fortsatt fri ferdsel gjennom og langs  
området er i forstudien av 2012 fremholdt  
som et prioritert plangrep. Melshei og Arboretet 
er store sammenhengende friluftslivsområder som 
benyttes av hele regionene som utfartsområde. 
 

Transportsystemet til/fra Sandnes øst i dag er utbygd med gang/sykkevei langs Svilandsvn. til 
krysset ved Noredalsvn. og følger den videre til Vatnekrossen. Gjennom Vatnekrossen er det 
videre definert sykkelrute langs Skippergata via Hanavn./Gravarsvn og til Sandnes sentrum. 
Kollektivtransporttilbudet er begrenset til noen bussavganger fra Sviland til Sandnes sentrum på 
hverdager og følger i stor grad skoleruten. Arbeids- og fritidsreiser skjer foruten sykkel, i hovedsak 
med bil.  

 

 

Arbeids- og fritidsreiser, samt 
næringstransporten skjer 
hovedsakelig via Noredalsvn., 
Svilandsvn., Espedalsvn og ut på 
E39 ved Bråstein. Det er pr d.d. ikke 
etablert g/s veg i denne retningen, 
men det er varslet om start av 
planarbeid for g/s veg langs 
Espedalsvn. jfr prioriterte midler i 
transportplan. 
Øvrig del av transporten fra Sviland 
skjer via Noredalsvn til 
Vatnekrossen og på Rv13 ut på E39 
i Hovekrysset. Trafikken til sentrum 
og nordre deler av sentrum skjer i 
hovedsak via  
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Skippergata, Hanavn./Gravarsvn. 
Fra områdene i Vatnekrossen er det også trafikk som går via Kyrkjevegen og Austråttbakken til 
sentrumsområdet. 

I gjeldende kommuneplan er det med hensynssone fremtidig infrastruktur lagt til rette for mulig 
omlegging av Rv13 i Vatnekrossen området. Dette kan være aktuelt ifm utformingen av 
senterområdet og sammenhengende arealutvikling i fase 1 Vatnekrossen, samt av hensyn til en 
fremtidig utvidelse av Rv13 til felt. Med etableringen av Ryfast skal nåværende Rv13 nedgraderes 
til fylkesveg og det er i regionale planvedtak forutsatt at ferjeforbindelsen over Høgsfjorden 
avvikles. Virkningene dette kan ha for trafikkmengden på Rv13 er ikke detaljert utredet pr d.d. 
Dette sammen med reell måloppnåelse av økt kollektivandel ved etablering av busway til 
Vatnekrossen har betydning for når behovet for økt veikapasitet på Rv13 utløses. 

Vestover fra Vatnekrossen på nordsiden av dagens Rv13 pågår områderegulering av 
boligområdene Ha07 og 08 som er avsatt i gjeldende kommuneplan. Adkomstløsninger, 
utnyttelsesgrad ift at deler av området ligger innenfor 500 m influensområdet for busway og 
tilrettelegging for mulig utvidelse av Rv13 må hensyntas i denne planen.  

Hele utbyggingen av byutviklingsretning Sandnes øst utløser behov for å etablere et nytt 
avløpssystem. Utbygging i fase 1 Vatnekrossen vurderes det som mest aktuelt å lede i dagens 
trase, med det vil være behov for oppgraderinger både av ledningsnett og pumpestasjon. Knyttet til 
utbygging av fase 2 og 3 er de foreløpige vurderingene at det må etableres ny pumpestasjon og 
ledningsnett som knytter området til mulig ny hovedledning hos IVAR ved Bråstein. 
Drikkevannsforsyningen er i dag god. For å håndtere hele utbyggingsretningen er det så langt sett 
på mulighetene for et nytt høydebasseng i området, som kan betjene abonnenter med vann i minst 
to døgn ved uforutsette hendelser.  
Når det gjelder overvannshåndteringen vil det stilles strenge krav til bærekraft og lokal håndtering. 
Dette av hensyn til at store deler av byutviklingsretningen ligger i nedslagsfeltet til Ims-
Lutsivassdraget som er et verna vassdrag. Det er vesentlig å beskytte vassdraget mot 
forurensningsbelastning og for å ivareta den naturlige vannbalansen. 

 

3. Hovedmål for planutformingen – byutviklingsretning Sandnes øst 

I denne kommuneplanrevisjonen er hovedmålet å foreta de overordnete planavklaringene for 
byutviklingsretningen og de ulike interessekonfliktene innenfor planområdet slik som forholdet til 
kulturminner/miljø, naturmangfold, jordvern, støy og regionalgrøntstruktur inkl. verna vassdrag. I 
samsvar med vedtatt Regionalplan for Jæren skal byutviklingsretningen håndtere regionens og 
kommunens fremtidig behov for utbyggingsarealer og sikre at kjerneområder for landbruk innenfor 
regionalplan opprettholdes for matproduksjon. 
Utviklingen og gjennomføringen av byutviklingsretningen vil således skje utover denne 
kommuneplanperioden som går til 2030. I denne kommuneplanperioden forslås fase 1 
Vatnekrossen til utbyggingsformål, slik at områdeutviklingen bygger opp om etableringen av 
busway 2020 fra Ruten til Vatnekrossen og for å nå målene om endret reisemiddelfordeling med 
vesentlig høyere kollektivandel enn dagens situasjon med 5-7% for Sandnes. Å legge til rette for 
transformasjon av Vatnekrossen til et kollektivbasert senterområde med høy arealutnyttelse og god 
kvalitet i bo- og stedsutviklingen er derfor hovedgrep i denne kommuneplanrevisjonen. På denne 
måten legges også grunnlaget for videre utvikling av byutviklingsretningen med høyverdig 
kollektivsystem som det arealstrukturerende for hele utbyggingsretningen. 
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For fase 2 og 3 forslås således hensynssone fremtidig infrastruktur (pbl § 11-8 d) og hensynssone 
for hver av fasene med bl.a krav om felles planlegging (pbl 11-8 e) med bestemmelser for bl.a. 
senterstruktur, tetthet og kvalitet, grøntstruktur samt bestemmelser som sikrer kulturminner og 
kulturmiljø og rekkefølge for utbygging. Før utviklingen av fase 2 og 3 kan påstartes er det 
omfattende tiltak knyttet til den eksterne infrastrukturen som må detaljutredes og deretter 
planlegges både reguleringsmessig og mht tekniske planer. Helhetlig planlegging og 
gjennomføring av ekstern infrastruktur for fase 2 og 3 er nødvendig både for å sikre at de 
overordnete plangrepene og for å oppnå et utbyggingsøkonomisk fundament for den offentlig 
finansierte delen og utgifter som knytter seg til utbyggingsøkonomien for området (refusjoner og 
gjennomføringsstrategi for felles tiltak).   

Byutviklingsretning Sandnes øst, skal gjennom felles krav for alle tre fasene planlegges skje med 
grunnlag i klimamål satt i energi- og klimaplanen og Framtidens byer, og et høyverdig 
kollektivsystem skal være det arealstrukturende element. Kvalitetskrav som sikrer helse, miljø, 
trivsel og gode boliger og bomiljø er grunnleggende premisser, på samme måten som kravene om 
en bymessig senterstruktur i influensområdet til kollektivssystemet. Gjennom hele planleggingen 
og gjennomføringen skal det stilles ambisiøse mål mht krav om bærekraftig helhetsløsninger for 
naturmangfold, kulturmiljø og landskap og god arealeffektivitet. På denne måten nås målene om 
en regional byutviklingsretning kjennetegnet av en robust senterstruktur, høy tettet med god 
kvalitet, lav biltilgjengelighet, høy kollektiv og gang- og sykkeltilgjengelighet og der 
folkehelseperspektivet er synlig ved utforming av boområder, sykkel/gange som hovedtrasér for 
forbindelsene mellom boområder og holdeplass/senterområder og der kulturminneområder er 
kvaliteter i stedsdannelse. Åpne forbindelser til regionalgrøntstruktur gir tilgang til store 
friluftsområder for befolkningen og for allmenheten. Knutepunkt i senterområde/holdeplass sikrer 
tilgjengelighet for alle. 

 

Oversikt over relevante utredninger/dokumenter om faktagrunnlaget for planområdet 
(utrykte vedlegg): 

1. Konkretisering av utbyggingsretninger Sandnes øst (VVA, areal), 26.04.2006 
2. Senterstruktur med retningslinjer, Sandnes kommune, 24.02.2006 
3. Langsiktig utviklingsprogram Sandnes øst – masterplan, april 2010 
4. ROS analyse utbyggingsretning Sandnes øst i FDP-J, av jan. 2010 
5. Tilgjengelighetsanalyse nye utbyggingsområder, ATP modell, 15.12.2010 
6. Alternativvurderinger Vatneli – Kylles – Sviland, 03.01.2011 
7. Faresone sprengstofflager – kartlegging og bestemmelser, des. 2010 
8. KDP med KU Gandsfjordforbindelsen – høringsforslag, febr. 2010 
9. ROS Vatne og Vatneli, kom.planforslaget 2011-2025, av jan, 2011 
10. KU Vatne og Vatneli, kom.planforslaget 2011-2025, av jan, 2011 
11. Kommuneplan for Sandnes 2011-2025, av 06.09.2011 
12. Rapport og kartskisser – infrastruktur VVA, 2010 og 2013 
13. Forstudie – naturmangfold, kulturmiljø, kulturminner, friluftsliv, landskap, jordvern og støy, 

juni 2012  
14. Støysonekart skytebanestøy, nov. 2012 
15. Regionalplan for Jæren 2013-2014, okt. 2013 
16. NTP – godkjenning av transportsystem for nord-Jæren, busway konseptet 
17. KDP med KU kollektivtrasé Skippergata, juni 2013 
18. Transportsystemet Sandnes øst, nov. 2013 
19. Tilleggsutredning transportsystemet Sandnes øst, jan. 2014 
20. Kommuneplan ROS for Sandnes kommune, febr. 2014 

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/01Konkretisering_Utbygging_ost_sluttrapport.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/02Senterstrukturrapport.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/03Langsiktig_utviklingsprog_Sandnes_ost_Masterplan.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/04ROS_Masterplan.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/05Tilgjengelighetsanalyse.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/06Alternativvurdering_Vatneli_Kylles_Sviland.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/07Faresone_sprengstofflager_bestemmelser.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/08KDP_med_KU_Fv44_Gandsfjordforbindelsen.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/09ROS_Vatne_Vatneli_KP2011_2025.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/10KU_Vatne_Vatneli_KP2011_2025.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/11KP2011_2025_Arealdelen_plankart_lite.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/12Rapport_kartskisser_VVA.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/13Forstudierapport.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/14Stoysonekart_skytebane.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/15Regionalplan_for_J%C3%A6ren.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/16NTP_utvikling_av_transportsystemet_Jaeren.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/17KDP_med_KU_Skippergata_juni2013.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/18Transportsystemet_Sandnes_ost.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/19Tilleggsutredning_transportsystemet_Sandnes_ost.pdf�
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/dokumenter/planer/kommuneplan/Kommuneplan_2015_2030/under_arbeid/vedlegg6_temarapport_april2014/20Kommuneplan_ROS.pdf�
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4.   ROS ANALYSE  

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. 
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Byutviklingsretningen Sandnes øst (Vatnekrossen, Auestad, Skjørestad, Kylles, Sviland)  

Hendelse Rele-
vans 

Sanns Kons  Risiko Kommentarer 

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 2 5 Oversvømmelse 

Grunningen, kan medføre 
høy vannstand på 
Vatneflata/ 
Auestadkanalen.  
Leirskredfare i nordvestre 
skråning 
Skjørestad/Auestad 
Økning vannstand Ims-
Lutsi og over-svømmelse  
langs Svilandsåna, 
områdene øst for 
bebyggelsen på Sviland er 
flomutsatt. 

Grunnundesøkelse av 
flata på Vatne og 
Auestad/Skjørestad er 
gjort, rapport 
foreligger. 
Flom vassdrag og 
skred utredet ifm 
gjeldende kom.plan, 
dokumentert i 
Miljøplan kart 5.1 
 
Følges opp i kart, 
bestemmelser. 

3.Flom Ja  3 3 6 Ims/ Lutsi kan gi risiko 
som følge av store 
nedbørsmengder.  
Dette vassdraget er 
flomutsatt fra før.  
Klimaendringer vil kunne 
forverre situasjonen. 
Arealformål må sees  
Ift. fare for forurensing 

Innhenting av 
tilleggsrapport fra 
NVE er bestilt. 
 
Følges opp i kart, 
bestemmelser. 
Gjelder særlig 
området på Vatne ift 
Grunningen og Kylles 
ift Ims/Lutsi 

4.Grunnforhold Ja 5 3 8 Rapport fra Multiconsult 
viser utfordringer ift 
utbygging av flata på 
Vatne. Masseutskiftn. kan 
påvirke grunnvann stand. 
Masseutskiftning 
medfører store utgifter 
og økt risiko ift flom.  
Myrområdet langs 
Svilandsåna er uegnet for 
bebyggelse. 

Konsekvenser for 
planløsninger følges 
opp i bestemmelser 
om krav til 
terrengnivå og 1. etg., 
arealformål og 
fare/hensynssoner i 
kart.   

5.Geoteknisk utfordring er 
(ras og utglidning) 

Ja 4 1 6 Leirutglidning på nord/ 
vestdel av Skjørestad 
Høy risiko, ikke egnet for 
utbygging 

Følges opp i kart, 
bestemmelser. 
Legger ikke ut 
byggeområde i 
rasutsatt del 

6.Jorderosjon Nei      
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7.Skogbrann Nei     Lyngbrann  
Menneskeskeskapte forhold  
8.Veg, bru, knutepunkt Ja 3 2 5 Økt trafikkbelastning på 

eksisterende veinett  
Rv 13, Skippergt, 
Espedalsvn og øvrig 
veinett mot sentrum. 
Kødannelser i 
Vatnekrossen og ved 
Hovekrysset. 
Med busway 2020 
forsterkes betydelig 
transportknutepunkt 
funksjonene i 
bydelsenteret i 
Vatnekrossen 

Økt veikapasitet 
nødvendig for å takle 
utbyggingen i tillegg til 
ca 35% kollektiv og 
30% g/s 
 
Byomforming av 
Vatnekrossen 
nødvendig. Må 
håndtere økt mengde 
kollektiv,  sykkel, 
gange, bil, 
senterfunksjoner, 
kvalitet, sikkerhet, 
fremkommelighet, 
arealeffektivitet  

9. Vann og avløp Ja 5 3 8 Området har ikke 
avløpsløsning for hele 
utbyggingen. Ny ekstern 
ledning må føres frem. 

Ny ekstern 
hovedledning må 
legges,før/i 
oppstarten av 
utbyggingen 
IVAR har utredet 
hovedløsning, måten 
å innfase på vurderes. 
Blir grunnlag for 
bestemmelser om 
bl.a. rekkefølge av 
utbygging. 

10. Kraftforsyning Ja 3 2 5 Ikke forsynt med altern. 
energiforsyning i dag, 
løsninger må etableres 
Linjeføring av ny 
kraftledning gjennom 
området utredes av Lyse 
ihht krav fra NVE. 
Det er konsesjon for 2 
vindmølleparker øst for 
området.  

Krav om passivhus, 
bruk av fornybare 
energikilder i bygg 
følges opp i 
bestemmelser og 
retningslinjer basert 
på mål i Framtidens 
byer avtalen. 
Mulighet for 
fjernvarmeanlegg må 
utredes frem til neste 
rev. av kom.plan. 

11. Annen infrastruktur 
(gass med mer) 

Ja    Se overnfor pkt 10  

12. Permanent 
forurensning 

Nei     Støv og utslipp fra 
vegtrafikk  

13.Akutt forurensning Ja 3 3 6 Mens massedeponi på 
Veldeområdet er i drift 

Utslipp fra 
massedeponiet er 
håndtert i reg.plan. 

14.Elektromagnetiske felt Ja 3 2 5 Kraftlinje krysser området 
i sør. Ikke planlagt 
avviklet i 
konsesjonssaken Lyse 

Håndteres som del av 
grøntstruktur. Kart, 
bestemmelser gir 
planrammer for at 
luftspennet krysser 
området. 
Beslaglegger areal 

15. Støv og støy (veg, 
industri) 

Ja 3 4 7 Velde Pukk frist 2030. 
Skal fylles med masse til 
kote 66. Problematikk for 
naboskap ift støv og støy. 
Støv ifm transport inn/ut.  
Bør ikke forlenges 
 
Kolfjellet er foreslått i 
regionalplan for 

Masseuttak krever 
rekkefølgekrav ift 
utbygging i nær.omr.  
Utvikles til næring 
Torsteinsfjell kat 2 
Velde kat 2 og 3 
 
Boliger kan ikke 
bygges ut før 
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byggeråstoff – vil komme 
i konflikt med 
byutviklingsretning 
Sandnes Øst.   
 
Torsteinsfjell. 
Tilbakeføres i 2024. 
Området er vist som 
regionalt nær.område 
kategori 2 og 3 i RPJ.  
 
 
 
 
 
 
 
Støy/ støv deponi  
Kylles – skal avvikles over 
tid. Skal tilbakeføres til 
landbruk.  
 
Støy/støv fra skytebane  
Store deler av Vatne,  
deler av Hana, Auestad, 
Skjørestad og del av 
arealet sørover ligger 
innenfor rød og gul 
støysone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støy/støv fra vei 
 

masseuttak er 
avviklet.  
 
Krever oppfølging – 
Kolfjellet bør ikke 
slipes på.  
 
Deponiområdet 
vurderes til fremtidig 
byggeområde. Eks 
idrettsanlegg osv.  
 
Forutsetter at 
driftsperiodene ikke 
forlenges. Avbøtende 
tiltak i perioden 
 
Områder som ligger 
innenfor rød sone kan 
ikke bygges ut.  
Gul sone må 
handteres. 
Støy fra skytebanen 
forutsetter rekke-
følgekrav om at  
støyproblematikk er 
håndtert før  
utbygging innenfor 
områder i rød 
støysone kan utvikles.  
 
Løsninger må skapes i 
dialog med forsvaret 
og departementet. 
Arb. med å utrede 
pågår.  
 
Støysituasjonen 
tilknyttet Vatneleiren 
tilsier at kun sørdelen 
av Sandnes Øst kan 
bygges ut i denne 
kom.planperioden, 
med mindre støy er 
løst.  
 
Støy fra vei kan 
håndteres gjennom 
byggtekniske 
løsninger 

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

Ja 3 4 7 Masseuttakene har lagret 
sprengstoff på området. 
Sprengstofflager på 
Espedal griper i området i 
sør. 
 

Rekkefølge av 
utbygging må styre 
utbyggingen vekk fra 
masseuttak så lenge 
de er aktive. 
Sprengstofflageret må 
flyttes, følges opp i 
bestemmelser 

17. Tåke og frost  Ja 3 2 5 Forsenkning i terrenget. 
Vatnekrossen preget av 
tidvis tåkedis.  
Gir utfordringer for 
boområder/uteareal. Rå 
og fuktig luft er et 
definert helseproblem.  

Følges opp i forslag til 
arealdisp. kart og 
bestemmelser. 
Tåkedis er tilsvarende 
som  for Ganddal 
området 
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Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 
18.. Fare for akutt 
forurensning 

Ja 2 3 5 Utslipp fra 
nær.virksomhet på Vatne, 
kan skade naturmangfold,  
Grunningen og verna Ims-
Lusti 

Følges opp i kart og 
bestemmelser om 
bl..a arealformål. 

19. Permanent 
forurensning 

Nei   
 

  Ingen kjente. I 
massedeponi er pt 
kun tillatt rene 
masser. Tilbakeføring 
til LNF 

20. Støy og støv Ja 3 2 5 Utbyggingen omfatter 
senterområder og nye 
nær.områder i tillegg til 
boligområdene. Skaper 
økt trafikk selv med 35% 
kollektiv og 30% 
sykkel/gange, som gir økt 
veitrafikk støy og veistøv. 
For områder langs Rv13, 
Noredalsvn/ 
Svilandsvn/Espedalsvn og 
definerte veilenker til 
sentrum vil trafikk-
mengden øke 

Følges opp i kart og 
bestemmelser om 
bl..a arealformål, 
kravene til kollektiv, 
sykkel/gange og 
effektive veiløsninger 
særlig for 
næringstransport 
De interne 
veiforbindelser 
prioriteres primært 
for sykkel/gange, ny 
samlevei legges vest i 
området.  
For veinettet til/fra 
området følges opp i 
kart/ bestemmelser 
om høy prioritet av 
kollektiv, sykkel og 
gange.  

21 Risikofylt industri med 
mer (kjemikalier/eksplosive 
osv) 

Ja 2 4 6 Sprengstofflager 
Espeland. Medfører i dag 
at Sviland omfattes av 
hensynssone 
eksplosjonsfare i dagens 
kommuneplan.  
Tilsvarende sone gjelder 
for Velde Pukk. 

Rekkefølgekrav som 
sikrer at 
sprengstofflageret må 
flyttes før utbygging.  
 
Foreslås som 
oppfølgingsoppgave i 
kom.planen : 
alternativ lokalisering 
for 
sprengstopplageret 
jobbes frem. Må 
legges bort fra 
bebyggelse 

Transport. Er det risiko for: 
22. Ulykker med farlig gods Nei 2 3 5 I driftsperiodene for 

masseuttakene er det 
risiko v/transport av 
sprengstoff 

Må bruke 
nær.arealkategori og 
best. for 
virksomhetsstyring 

23.Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Ja 2 2 4 Partier av arealet i sør er 
bratt og det kan være 
stort snøfall. Kan gi 
vanskelig 
fremkommelighet 

Må bruke terrasering 
som plan grep. 
Hensynet til 
uttrykningskjøretøy 
sikres. Vindanalyse 
må gjøres i reg.plan 

24. Trafikkulykker Ja 3 2 5 Økt transportmengde 
som fører til kødannelser.  
Kollektiv krysser veibane 
på 2 steder. 
Kollektivtraseen i 
senterområdene 

Økt veikapasitet og 
planfri kryssing sikres 
gjennom kart, 
bestemmelser, samt 
plankrav til utforming 
av senter 

Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 
25. Sikker energiforsyning Nei     Eksterend linje + ny 

linje jfr Lyse 
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konsesjonssaken 
26. Sikker vannforsyning 
(også avløp) 

Ja 4 4 8 I dag er det ikke en 
etablert nødvendig 
avløpssituasjon for hele 
utbyggingsretning, kun 
del av denne 

Ny hovedledning 
avløp må etableres, 
rekkefølgekrav. 
Tilgang på brannvann 
følges opp. 

27. Tilgjengelighet for 
nødetater 

Ja 2 3 5 Ved store ulykker/ 
hendelser må område 
kunne nås fra min. 2 
kanter (evakuering og 
tilkomst for etatene). 
 

Følges opp i 
bestemmelsene, 
herunder veiløsninger 
til/fra området. 
Gandsfjordfor-
bindelse kan redusere 
uttryknings tid fra ny 
hoved-brannstasjon, 
SUS. 
Foreslås som 
oppfølgingsoppgave i 
kom.planen;  
- Sandnes øst som 

tema i rev. av 
bererdskapsplan 

28. Sårbare naboer Ja 3 3 6 Regional grøntstruktur 
 
Eksisterende bygd på 
Sviland 
 
 
 
 
 
Kulturminner/kulturmiljø 
 
 
 
 
Verna vassdrag 
 

Må hensynta 
Sandnesmarkå og 
landbruksdrift i 
nærhet, eksisterende 
bebyggelse i 
tettstedet Sviland. 
Innad i området må 
det etableres kvalitet 
messige buffersoner 
til freda kulturminne-
områder, hensyntas 
estetisk utforming, 
arealformål. 
Ims-Lutsi verna 
vassdrag. 
Følges opp i kart, 
bestemmelser. 

Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer ?: 
29. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei      

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

Ja 2 4 6 I dag er sprengstoff-lagre 
i området. 
Nærhet til Vatneleieren 

Med avvikling 
masseuttak og flytting 
av sprengstofflag 
reduseres risikoen 

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

Nei     Event. basseng blir 
innebygd 

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

Nei    I dag er massedeponi og 
uttaksområdene det. 

Med planlagt avviking 
av disse bortfaller 
risikoen. 

33. Folkehelse (Helse og 
trivsel) 

Ja 2 3 5 I dag støv og støy fra 
masseuttak og 
skytebanestøy. 

Masseuttakene skal 
avvikles, 
Skytebanestrøy er 
forutsatt løset med 
reduserende tiltak 
Følges opp i kart, 
bestemmelser. 

34. Kriminalitet Nei     Ikke særskilt utsatt 
35. Ulykker Nei     Ikke særskilt utsatt 
36. Annet 
 

Ja 2 4 6 Aldersblanding i 
befolkningen er viktig 
kriterie for gode bo- og 

Følges opp i 
bestemmelser om 
variert boligbygging 
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levevilkår 
 
 
Sosial infrastruktur 
Må være utbygd samtidig 
med utbyggingen, og 
fordrer kom.økonomisk 
evne 
 
 
 
 
 
Senterområdene 
Utvikle senteromr. i takt 
med utbyggingen slik at 
området blir bærekraftig. 
Både for sen etablering 
og for lik etablering kan 
svekke driftsgrunnlaget 
 
Transportsystemet 
Hovedkollektivtrase 
bygges ut for sent, eller 
bare delvis. Gir en 
bilbasert byutv.retning 

og kvalitet, 
funksjonsblanding 
 
Følges opp i 
bestemmelser om 
krav til sammen-heng 
mellom 
gjennomføring og 
utbyggingstakt, Egen 
gjennom-
føringsstrategi 
utarbeides. 
 
Følges opp i 
bestemmelser om 
senterstruktur, 
funksjoner i sentrene 
og sammenhengen 
med utbyggingstakt 
 
 
Følges opp i 
bestemmelser om 
parallell utbygging av 
kollektiv og utbygging 
samt senterstruktur 
 

 

Samlet vurdering av ROS: 

Grunnundersøkelsen av flata på Vatne og nord/østre skråning på Auestad/Skjøretad viser at 
planløsninger i disse delene av planområdet må hensynta kompliserte grunnforhold, fare for flom 
og leirskred. Skråningen mot Grunningen på Auestad/Skjørestad er uegnet for utbyggingsformål 
grunnet faren for leirskred og forholdet til verneområdet Grunningen. Områdene langs Svilandsåna 
sørøst i området er flomutsatte myrområder uegnet for utbygging. Deler av Kylles er utsatt for flom 
ved ekstremnedbør. I planutformingen legges disse forholdene til grunn for vurderinger av egnede 
utbyggingsarealer og forslag om arealformål som foreslås. Arealformål sammen med 
bestemmelser, samt bruk av hensynssoner med bestemmelser og event. retningslinjer følger opp 
tiltak som reduserer risiko og konsekvenser. 

Området har ikke tilstrekkelig avløpsløsning, og ny hovedledning må legges. IVAR og kommunen 
samarbeider om løsninger. Anbefalinger om løsninger fremmes i ny hovedplan avløp som IVAR 
fremmer i år. Det er pr i dag ikke løsninger for alternativ energiforsyning i området. Konsesjon for 2 
vindkraftparker og for ny kraftlinje er under behandling. Alternative energiløsninger for bygg må gis 
prioritet gjennom bestemmelser.  

Støv, støy og risikofylt industri i området reduseres når driften av masseuttakene og massedeponi 
opphører. Økt trafikkbelastning på eksisterende veinett som følge av utbyggingen vil komme, selv 
om området planlegges med grunnlag i kollektivtransport, sykkel og gange. Utbygging av økt 
veikapasitet er nødvendig for å takle utbyggingen i tillegg til ca 35% kollektivandel og 30% 
sykkel/gange. Alterantivvurderinger med kollektivandel som i dag, 15% som RPJ og 35% 
dokumenteres gjennom tilleggsvurdering av transportsystemet. Anbefalt alternativ følges opp i kart 
og bestemmelser, samt krav om samordnet rekkefølge i utbygging og transportinfrastrukturtiltak. 
Utgangspunktet er at høyverdig kollektivtrase busway2020 føres frem til Vatnekrossen – fase 1, 
deretter videre gjennom fase 2 og 3.  
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Områder på Vatne, Auestad, Kylles, Skjørestad og litt sørover mot Sviland ligger i rød og gul 
støysone fra forsvarets anlegg på Vatne. Rød støysone betyr i realiteten byggeforbud, gul sone 
kan isolert sett håndteres med avbøtende tiltak. Slike tiltak kan være kostnadsdrivende og 
redusere kvalitet i boområdet. Løsninger for å redusere støysonene vesentlig er under utredning 
av Forsvarsdep. gjennom felles dialog mellom staten, regionale myndigheter og kommunen. 
Følges opp i kart og bestemmelser.  

Utover støv/støy fra veitrafikken er det forbundet fare for akutt forurensning ved etablering av 
næringsvirksomhet på Vatne. Konsekvenser kan være skade på naturmangfold, vannkvalitet i 
grunnvannet og for Ims-Lutsi. Føre-var prinsippet benyttes i planutformingen av området og følges 
opp i kart, bestemmelser. 

I deler av Svilandsområdet sør (fase 3) er det behov for å bruke terrassering som plangrep for å 
utjevne terrengmessig stigningsutfordringer. Vinterstid med stort snøfall og eller isføre må det 
sikres tilfredsstillende adkomstløsninger for nødetatene. Bestemmelsene må gi rammer for at dette 
løses i videre reguleringsplanlegging. Tilførsel av økt veikapasitet på veinettet til/fra området og 
trafikksikker kryssing for hovedkollektivtraseen i Vatnekrossen (Rv13) er nødvendige tiltak som 
også reduserer risiko for trafikkulykker. Tilsvarende gjelder også kollektivtraseen i senterområdene 
i fase 2 og 3. Slike tiltak vil også øke tilgjengligheten mht. tilgang til området for nødetatene hvis 
stor ulykke inntreffer. Området må kunne nås fra min. 2 kanter, slik at uttrykningstiden overholdes 
og at det er muligheter for rask evakuering av stor mengder folk. 

Planutformingen må hensynta naboskapet til Sandnesmarkå/regional grøntstruktur, til 
landbruksdriften i nærområdet, samt hensynet til verna vassdrag Ims-Lutsi. Gjennom kart og 
bestemmelser må sikres nødvendig vern, men også kvaliteter som dette tilfører området. Innenfor 
planområdet er det flere, men spesielt to store kulturminneområder. Kart og bestemmelser må 
sikre nødvendige buffersoner ift utbygging, samt krav til arealformål, estetikk mv som sikrer 
områdene nødvendig vern. Samtidig at løsninger også fremholder kvalitetene som områdene har. 
Kulturminneområder er en viktig del av stedskvalitet og identitet som bestemmelser kan muliggjøre 
at tilfører planen økt kvalitet. 

Senterstrukturen i området må gjennom bestemmelser løses slik at sentrene gis definerte 
funksjoner og bygger opp om hverandre og ikke undergraver driftsgrunnlaget for service, handel 
og næring. Lik definering av sentrene øker risikoen for at driftsgrunnlaget forsvinner og betydelige 
boområder står uten grunnleggende nærservicefunksjoner. Det vil øke risikoen for at områdene 
ikke får den ønskede funksjonsblanding.  

Gode bo- og oppvekstvilkår må sikres gjennom senterfunksjoner, bestemmelser som siker variert 
boligbygging og kvalitet i boområdene. Det muliggjør boområder med god aldersblanding og det 
legger til rett for god bruk av og utvikling av den kommunalt utbygde sosiale infrastruktur. Det er 
betydelige investeringer som kommunen må legge ned i utvikling av sosial infrastruktur for at den 
skal være på plass samtidig med utbyggingen. Bestemmelser om utforming av senterstrukturen, 
sammenhengen mellom utbygging av senterstruktur, sosial infrastruktur og utbyggingen må sikre 
samtidigheten. Gjennomføringsstrategien for Sandnes øst må konkretisere planen slik at strategien 
gjøres operativ i reguleringsplanlegging og tilhørende utbyggingsavtaler.     
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5.   KONSEKVENSUTREDNING (KU) 

Løsninger for samordnet areal- og transportplanlegging av området tar utgangspunkt i planens 
målsetting og bygger på følgende forutsetninger:  
• Et effektivt og høyverdig transportsystem  

• Nødvendig trafikkmengde for å forsvare et høyverdig kollektivtilbud  
• Prinsipper for gående  
• Prinsipper for syklende  
• Prinsipper for veg  
• Områdetyper og differensiert målsetting  
• Utbyggingspotensial  
• Forhold til landskap, jordvern og kulturminne – sikring av eksisterende verdier i området  
 
Hvert av punktene er nærmere redegjort for i utredningen Sandnes øst transportsystem datert 
01.11.2013, kapittel 4. 

Samlet planutforming skal sikre kvalitetene i området og legge til rette for en bærekraftig utvikling. 
For å oppnå en god byutvikling blir det derfor viktig at det utvikles en tydelig sammenhengende 
grønnstruktur, som inkluderer gode grøntarealer i nærhet til boligene og gode forbindelser mellom 
fjell, boligområdene, kulturlandskapet i Sandnes Øst og i tilknytningen til Sandnes sentrum. 
 
Planområdet har stor utstrekning og har svært varierende egenskaper. Frodig bølget 
kulturlandskap på Vatneli, flatt og til dels myrlendt landskap på Vatne og Skjørestad, småkupert 
fjellandskap på Kylles og storslagne østvendte moreneskråninger på Sviland. Både utbygging på 
myrlendt terreng på Vatne og på utfylt terreng etter avsluttet uttak av Velde Pukk omådet og 
Torsteinsfjellet, vil by på utfordringer. Bebyggelig areal på Auestad er nordvendt og hele Sviland 
skråner mot øst og får slagskygge fra Vedafjell. Planområdet har god kontakt med de beste 
friluftsområdene i regionen: Ulvanutane, Vatnefjell, Lutsi-vassdraget, Skrussfjellet og Sygno i øst, 
Vedafjell i vest og Melsheia og Arboretet i sør.  

Områdene sørøst for Svilandsvn på Sviland er utfra hensynet til flom, verna vassdrag og 
myrområder ikke egnet for utbygging. Områder opp mot pågående masseuttak på Torsteinsfjell har 
begrensninger mht tidspunkt for realisering på grunn av støv og støy og sone for eksplosjonsfare 
fra sprengstoff, 

Områdene i nord Velde Pukk har tilsvarende begrensninger samt at arealene ligger innenfor 
støysone forsvaret. 

Arealer sør på Sviland ligger innenfor faresone eksplosjon pga sprengstofflageret. Lageret må 
flyttes for å fjerne restriksjonene. 

Det arbeides med utbygging av busway2020, fra Stavanger grense til Sandnes sentrum og til 
Vatnekrossen. Vatnekrossen må transformeres slik at det bygger opp om satsingen på 
hovedkollektivtraseen og knutepunktfunksjonen for Hommersåk, Høle og byutviklingsretningen 
Sandnes øst. Pågående områdereguleringsplan av Ha07/08 må hensyntas i dette for å skape 
helhetlige løsninger for areal og transport og prioritering av kollektivtraseen. Prioritert kryssing for 
hovedkollektivtraseen av Rv13 er nødvendig for å skape gode løsninger, og det må vurderes om 
krysningspunktet bør flyttes noe lengre sør enn dagens for å få til nødvendig byomforming i 
Vatnekrossen. 
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Valg av løsning for utformingen av kollektivtraseen opp fra Skippergata fremmes i egen KDP som 
legges ut til offentlig ettersyn parallelt med kommuneplanforslaget inkl. byutviklingsretning 
Sandnes øst.  
 
Grunnforholdene som er på flata på Vatne har ikke vesentlige konsekvenser for 
transportinfrastrukturen, men det har klarekonsekvenser for planløsninger mht arealbruk og 
utbyggingskostnader.  

Det er i vedtaket om NTP og transportsystem for Nord-Jæren stilt krav om at hovedkollektivtrase til 
Sandnes øst skal være konverterbar til en baneløsning. Dette hensynet må legges til grunn når det 
gjelder oppfyllelse av krav til stigning, kurvatur mv. 
Transportløsningen som skal tas i bruk er busway, men infrastrukteren er forutsatt å kunne takle 
en omlegging til banemateriell. 

Et høyverdig kollektivsystem stiller krav til bl.a. holdeplassavstand/hastighet, frekvens, 
fremkommelighet, tilgjengelighet for publikum inkl. universell utforming, nettverkseffekter med øvrig 
kollektivnett og reisemidler. Det betyr at traseen er premissgiver for arealstruktureringen totalt i 
området. I tillegg er sammenhengen med KDP sentrum viktig. Løsninger i Vatnekrossen og fase 2 
og 3 av Sandnes øst må alle kunne bygge opp om sentrum sin rolle som regionalt senter med høy 
andel arbeidsplasser, service, handel, kulturfunksjoner mv.  
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Byutviklingsretning Sandnes Øst  

Se kart foran 
og forslag til arealkart vedlagt 

 

Dagens formål 

 

LNF, boligformål, 
masseuttak, massedeponi, 
bydelssenter, næring, 
offentlig formål 

Foreslått arealbruk og 
størrelse 

Vatnekrossen bydelssenter 
med senterformål, 
offentlig/privat 
tjenesteyting, bolig, grønt 
og kombinert bebyggelse- 
og anleggsformål 

Hensynssone for fremtidig 
byutvikling for fase 2 og 3 
inkl. 2 senterområder, 
grøntstruktur og vern av 
kulturminneområder 

Hensynssone for fremtidig 
kollektivtrase.  

Forslagstiller Sandnes kommune.  
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SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging  
(Solforhold, bratthet) 

    x I Vatnekrossen flatt, solrikt og 
deler av arealet disp. til 
utbyggingsformål. Nordre er 
solrikt, god byggegrunn. Søndre 
er mer østvendt og noe bratt. 

Kollektivtilgjengelighet    x  Vatnekrossen har middelsgod 
tilgjenglige. Sviland har dårlig. 
Med busway 2020 svært høy 
kollektivtilgjenglighet 

Sykkeltilgjengelighet     x God g/s forbindelse til sentrum 
Tiltaket forbedrer dette 

Adkomstveger   x    Ny adkomstvei i vest må 
bygges. Svilandsvn og 
Noredalsvn. må utbedres på 
lengre sikt 

Kapasitet hovedvegnett  x    Plan vil utløse behov for økt 
veikapasitet, Utvidelse Rv13 og 
Svilandsvn, Espedalvn 

Trafikksikkerhet   x   Plan vil ikke påvirke isolert, da 
sikkerhetstiltak følger tiltakene 

Økt miljøvennlig reisemiddelfordeling     x Plan vil styrke vesentlig mer 
miljøvennlig reisemiddelford. 

Landbruk 

Fulldyrket/beite  x    Omdisp. i samsvar med RPJ og 
krav om høy arealutnytting 

Kjerneområde landbruk   x   Ingen konsekvenser, Vatneli 
inngår ikke i planen. 

Offentlig tjenestetilbud 

Skolekapasitet x     De 3 fasene utløser behov for 
nye skoleanlegg 

Barnehage x     De 3 fasene utløser behov for 
nye barnehager 

Investering vei x     Behov for utvidelse Rv13. Del av 
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Jærenpakke 2 prioriteringer 

Investering VAR  x    Behov for økt kapasitet avløp 

Måloppnåelse 

Målene i KP     x Svarer på samordnet 
areal/transport, økt kollektiv og 
økt arealutnyttelse. Bygger opp 
om hovedkollektivaksen 

FDP-J     x Svarer på hovedgrep i RPJ og 
legger til rette for utvikling i 
samsvar med den 

Framtidens byer     x Planleggingen skal bygge på 
målene i energi- og klimaplan 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk mangfold  
og kulturminner 

Geologi   x   Ingen kjente konsekvenser 

Biologisk mangfold   x   Utbyggingsareal i plan er ikke i 
direkte konflikt med registr. 
områder da det ikke foreslås 
utb.omr. som berører disse 

Sand og grus   x   Utvikling forutsetter at 
driftsavtalene utgår i 2024,2030 

Strandsone langs vassdrag  x    Hensynet til Grunningen må 
sikres i planleggingen 

Strandsone langs Sjø   x   Ingen kjente konsekvenser 

Vilt- og fiskeforvaltning   x   Ingen kjente konsekvenser 

Vannforsyning   x   Ingen kjente konsekvenser 

Kulturminner x     Store områder midt/sør i 
området. Håndteres med 
bevaring og i grøntstruktur 

Kultur- og naturlandskap  x    Håndteres med integrering og 
bevaring i grøntstruktur 

Miljøkvalitet i jord, vann og luft 

Radon  x    Nødvendige tiltak må 
iverksettes ihht tekn. forskrift 
Vatnekrossen er risikoområde 
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Forurenset grunn   x   Ingen kjente konsekvenser 

Miljøkvalitet i vann   x   Ingen kjente konsekvenser, 
men forholdet til Grunningen 
må sikres mot utslipp 

Vegtrafikkforurensning   x   Området har i dag moderat 
forurensing. Økt kollektivtransp 
vil bedre forholdene. Utvidet 
veikapasitet må løses ihht 
gjeldende tekn. krav 

Støy x     Forsvarsstøy setter 
begrensninger for 
arealutvikling. Løsninger er 
under utredning i regi av 
Forsvarsdept. om mulige tiltak 
og fremtidig situasjon, som gir 
grunnlag for planen 

Elektromagnetiske felt  X    I fase 2 Søndre krysser 
høyspent øst-vest. Kan ikke 
utvikles til utb.formål 

Avfall   x   Avfallshåndtering ihht 
Fremtidens byer krav 

Energi   x   Planlegger energiforsyning ihht 
Fremtidens byer krav  

Konsekvenser av klimaendringer 

Havstigning   x   Ingen kjente konsekvenser 

Flom  x    Risiko ifm Grunningen og delvis 
Svilandsåna. Planen må 
hensynta dette i utvikling av 
Vatnekrossen 

Skred   x   Ingen kjente konsekvenser, 
utover leirskred på Auestad/ 
Skjørestad med det foreslås 
ikke utbygg.arealer der. 

Ekstremvær- vind, nedbør,  
stormflo o.a. 

 x    Kan være utsatt for sterk vind, 
stort snøfall.  

Andre forhold   x   Ingen kjente konsekvenser 

Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet 

Sandnesmarkå, regionale friluftsområder   x   Planområdet utvikles i samsvar 
med Markagrensa 
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Friluftsliv i nærområdet    x  Planen legger opp til god 
tilgjengelighet i området og til 
regional grøntstruktur 

Forhold til nabobebyggelse     x Planen vil utvikle de etablerte 
områder i Vatnekrossen og på 
Sviland. 

Barnetråkk barn og miljøvern     x Grøntområder, g/s prioriteres 
høyt som kvaliteter i planen. 

Sykkelbyen Sandnes     x Sykkelveg legges sammen med 
høyverdig kollektiv. Bygger opp 
om høy tilgjenglighet 

Helse 

Rettferdighet og likebehandling     x Utbyggingsretning skal sikre 
likeverdige livsvilkår for alle, og 
for både etablerte og nye 
beboere. Utbygging i faser. 

Tilgjengelighet for alle     x Planprinsipp er univ.utforming 
og tilgjengelighet både ift 
kollektiv, off.formål, senter og 
boområdene 

Betydning for barn og eldre     x Varierte boligtyper og krav om 
samtidighet i utbygging og 
sos.infrastruktur skal sikre 
trygge boområder. 

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil     x Planprinsipp er at intern 
transport prioriteres med g/s 
og kollektiv til/fra området 

Bomiljø     x Plan vil ha høyt fokus på 
bokvalitet, bomiljø og 
boområdene 
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VURDERINGER – KU byutviklingsretning Sandnes øst 

Hovedkollektivtrase og arealstrukturerende virkninger 

Med de rammer som er beskrevet ovenfor er planområdet delt i 3 deler som så er vurdert for mulig 
fremføring av trase for kollektiv. Område A er strekningen Vatnekrossen til sørsiden av Noredalsvn 
på Skjørestad. Område B omfatter sørdelen av Skjørestad til Sviland og Område C fra Skjørestad 
og nordover med Kylles, C2 er området fra krysset Svilandsvn/Espedalsvn og nordover på 
østsiden av Svilandsvn. og øst frem mot faresone flom. Det er også gjort en vurdering av å bruke 
Svilandsvn. som grunnlag for traséfremføring helt øst i området. Dette er utredet særlig av hensyn 
til kulturminneområdene for å finne ut om denne løsningen bedre kan håndtere de store 
kulturminneområdene i Svilandsområdet og samtidig gi svar på samlet måloppnåelse som er 
oppstilt for byutviklingsretning Sandnes øst. Resultatene fremlegges til slutt i dette hovedpunktet. 

Arbeidet er gjort i etapper og det gjort siling av alternativene for å se om de er forsvarlig i forhold til 
økonomisk og teknisk gjennomførbarhet og om de svarer på oppgaven med hensyn til etablering 
av et høyverdig kollektivsystem. Etter dette arbeidet fremkom følgende muligheter for videre videre 
bearbeidelse. 

 

 

Område A.  Alternativ A1 og A3 (vest eller østsiden av fv. 316) er egentlig varianter av ett 
alternativ. Alternativ A2 er lagt på skrå over det fremtidige kombinerte bebyggelse- og 
anlegsområdet. Traseen går gjennom områdene med dårligst grunnforhold og hvor betydelig 
masseutskifting må gjennomføres. Videre må traseen kryss områder i sørøst som kan være utsatt 
for leirskred. En senterstruktur og trasefremføring på denne strekningen synes svært krevende. Å 
bruke dagens vegtrase som utgangspunkt vurderes teknisk og økonomisk som det fordelaktige. 
Den skrå linjen alternativ A2 er uaktuell for videre utredning.  
I videre arbeid er alternativ A1 lagt til grunn. 
 
Område B. Det østligste alternativet (B3) er i konflikt med deler av kulturminneområder men 
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utløser byggeområder nærmere eksisterende bebyggelse. De to vestlige alternativene er like 
prinsippet like i nord. I sør utløser den helt vestligste alternativet utbyggingsarealer på den teknisk 
og utbyggingsøkonomisk mest fordelaktige måten. Det gir også muligheter bedre løsning mht å 
tilrettelegge for et mindre utbyggingsareal i sør, øst for Svilandsvn som en siste del av 
utbyggingsretning Sandnes øst. I videre arbeid er det vestligste alternativet (B1) og det østligste 
B3 lagt til grunn.  

A1 kombinert med B1 og B3 er utredet med en båndby løsning, en knutepunktsstruktur og en 
senterstruktur for å finne frem til den løsningen som har lavest interessekonfliktnivå med 
naturmangfold, miljø, kulturminner og kulturlandskap mv og gir høyest potensiale av 
utbyggingsareal.  

Alternativ A1 kombinert med B1 i en senterstrukturløsning er det alternativet som har laveste 
konfliktnivå. 

Traseen følger i område A eksisterende Noredalsvei på sørsiden og får således kun et 
krysningspunkt med vei, i Vatnekrossen er planfri kryssing av Rv 13 foretrukket løsning. Dersom 
grunnforholdene ikke muliggjør denne løsningen er lysregulering med prioriering av 
kollektiv/busway den nest beste løsningen. Skånsom kryssing av regional grønstruktur i flata på 
Vatne over til Auestad vil gjelde som plankrav ved regulering, både for kollektivtrase og 
veiutbedringen. Kravene må utformes i form av bestemmelser. Mellom Skjørestad og i retningen 
senteret benevnt Sviland 3 ligger traseen i terreng med noen mindre fyllinger. Kravene til stigning 
på maks 6% overholdes i det bratteste terrenget. Traseen er vist med reell innplassering ift koter, 
ikke som rent beregnet løsning. Mellom sentrene Sviland 2 og Sviland 3 må terrasering som 
plangrep benyttes for å få tung utbygging langs trasestrekket som er det lengste uten holdeplass. 
Det er også nødvendig for å oppfylle kravene om tilgjengelig kollektivløsning på hele strekningen. 
Alternativet er å bruke en tunnel, men det reduserer omfanget av utbyggingsareal som utløses. I 
bestemmelsene må det sette oppfølgende plankrav knyttet til fremtidig regulering for denne delen 
av traseen slik at mest optimale totalløsning velges for gjennomføring.  
Anbefalt trase berører ikke nye tids kulturminner jfr. forliggende dokumentasjonen av disse i pr 
d.d.. Spor etter kulturmiljø/landskap kan også integreres i utbyggingen for eksempel ved integrere 
viktige steingarder i uteområdene. I området på Skjørestad og Sviland er det store 
kulturminneverdier jfr registreringer og Riksantikvarens database. Det er i så stor grad som mulig 
ihht totale krav tilstrebet å unngå berøring med de registrerte områdene. Endelig løsning for 
fremføring av traseen må fastsette gjennom reguleringsplan og med grunnlag i nærmere 
kartlegging av kulturminneområdet. I kommuneplanforslaget fremmes forslaget som hensynssone 
fremtidig infrastruktur. Den inneholder gang/sykkelveg og trase for busway og miljøprofil med grønt 
prioriteres for å skape skånsom landskapsmessig integrering.   

Alle kulturminneområdene (nyere tids og automatisk freda) i planområdet er lagt inn som del av 
grøntstrukturen og det er lagt vekt på at områdene skal håndteres som kvalitet for området. Både 
områdene i seg selv og som grøntstrukturer inne i området og ut mot regional grøntstruktur.  

Miljøplan for Sandnes er benyttet i arbeidet. Det er ikke funnet noen kjente registreringer av 
biologisk mangfold som er i direkte konflikt med anbefalt planløsning. Ved en event. utvikling av 
Kylles som en helt siste utbyggingsfase, er forholdet til verna vassdrag Ims-Lutsi et tema. I 
vurdering av utbyggingspotensial for dette området er lagt til grunn 100m beltet og en buffersone 
langs vassdraget på begge sider. Omfang av ekstra buffersone må fastsettes i bestemmelsen. 
Størst miljømessig risiko er knyttet til utbygging av arealene på flata på Vatne med hensyn til 
Grunningenområdet og event. akutt forurensing. Det må stilles særskilte krav også til 
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forebyggende tiltak i utbyggingsperioden av disse arealene. Masseutskifting og opparbeidelse må 
tilsvarende undergis strenge krav mht utslipp og konsekvenser for grunnvannet. 

Senterstruktur  

Med grunnlag i prinsippene for høyverdig kollektivtrase med senterstruktur konseptet, foreslås en 
senterstruktur bestående av 2 bydelssentre hhv Vatnekrossen og Sviland 1 
samt et lokalsenter (Sviland 4). I tillegg legges det på kollektivstrekningen 4 holdeplasser med 
nærservicefunksjoner. 

De 2 bydelsentrene sine funksjoner må innbydes bestå av offentlig/privat tjenesteyting, service, 
næring, handel, idrettsanlegg, park/offentlig uteområder og holdeplass for kollektiv. 
Lokaliseringsstrategi må klargjøre styring av nærings- og handelsvirksomhet mellom de to 
senterne. Dette for å sikre at de bygge opp under og utfyller hverandre og at begge bidrar til å 
styrke og bygge opp om hovedsenteret Sandnes sentrum. Lokalsenteret sør i området skal 
planlegges for å betjene utbyggingsområdet den siste fasen, fase 3 og rette seg inn mot dette 
området som sitt omland. Nærservice ved de øvrige holdeplassene betjenere kun det helt nær 
området og begrenses til slike funksjoner. I plan for utviklingen av hver av fase 2 og 3 skal det 
defineres hvilken funksjonsblanding som tillates knyttet til holdeplassene i fasen, vurdert i 
sammenheng med senteret som fasen skal ta utgangspunkt i. For handel skal det gjennomføres 
en handelsanalyse som grunnlag for å fastsette tillatt handelsareal. Det skal ikke tillates 
bilavhengig næring eller handelsvirksomhet i senterområdene, da det ikke bygger opp om 
høyverdig kollektivsatsing. Regionalplan for Jæren sin funksjonsfordeling mht næring og handel 
skal følges.  

Vatnekrossen bydelssenter er  
i planforslaget vist med et noe  
større senterområde enn  
gjeldende kommuneplan.  
Tidligere analyse for mulig  
handelsareal i bydelssenteret 
viser en øvre grense på  
4.000m2. Dette for å håndtere  
et lokalmarked innenfor hhv. 
500m og 2000m omland.  
Omlandsradius på 2000m  
med foreliggende planer og  
hensynet til nærheten det har  
til Sandnes sentrum vurderes  
å være for stort.  Befolkningsgrunnlaget i Øvre Hana i dag er 2.840 innbyggere og handel er knytte 
til to dagligvarebutikker og et bakeriutsalg. Nærings- og handelsvirksomheten er de samme 
virksomhetene som ved den forrige analysen. Med forslaget om høy tetthet og god kvalitet for bolig 
i senterområdet og kombinert bebyggelse og anlegg influensområdet til hovedkollektivtraseen 
legges det til rette for en økning på min. 7.500-8.500 flere innbyggere ved utbygd bydelssenter, i 
tillegg kommer utviklingen av områder som allerede er under planlegging. På dette grunnlaget kan 
et handelsareal på 10.000-12.000m2 tilrås for å oppnå et robust senter. Ved områdeplanlegging 
må det gjennomføres en detaljert handelsanalyse som sammen med endelig funksjonsfordeling 
fastsette øvre handelsareal. 
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Prinsipper for utbyggingsstruktur og rekkefølge 

Hver av de 3 fasen skal ha sitt utgangspunkt i senterdannelsen og etableringen av holdeplassen 
for høyverdig kollektivtrase. For å sikre at alle utbygging bygger opp om denne og 
kollektivtransport som det bærende element skal utbyggingen skje fra senteret og utover i 
influensområdet hhv. 300m og 500m influensområdene. Offentlige funksjoner skal etableres i 
300m sonen og prioriteres foran andre funksjoner i denne sonen. Kravene til tetthet og kvalitet i bo- 
og bområdene skal løses helhetlig, og offentlig tilgjengelige uteområder skal gis høy prioritet. Slike 
områder kan med tilfredsstillende planløsninger også inngå som del av boområdets felles 
uteoppholdsarealer. Internt i området skal grøntområder være sammenhengende forbindelser fra 
boområdene og til holdeplass/senterområde, og i grøntkorridorene skal det tilrettelegges for gang- 
og sykkel som prioritert intern transport. 
Tilgjengelighet og universell utforming skal vektlegges. 
Områdene utenfor 500m influensområdet til høyverdig kollektivtrase skal utvikles sist i hver fase. 

I fase 2 må være min. 80% av utbyggingsarealet i influensområdet til hovedkollektivtraseen være 
utviklet før fase 3 kan igangsettes. På denne måten bygges opp om grunnlaget for 
kollektivsystemet og tilgjengeligheten mht arbeids- og fritidsreiser for befolkningen prioriteres frem. 
Kravet til variert boligbygging gjøres gjeldende for hele fasen, for å sikre god aldersblanding og 
varierte boligtyper i hele planområdet.  

For fase 1 Vatnekrossen skal senterområdet være 80% utviklet og kombinert formål bebyggelse og 
anlegg 50% utviklet før fase 2 kan påstartes. Fundamentet for byutviklingsretningen som legges 
med realiseringen av Vatnekrossen bydelssenter er vesentlig for å sikre robustheten i utbyggingen 
og reelt oppnå en høy kollektivandel i første fasen.  

Næringsformål 

Næringsvirksomhet i næringskategori II og III styres primært til fremtidige næringsarealer som 
tilbakeføres på masseuttaksområdene Torsteinsfjell og Velde Pukk. Lokaliseringsstrategi for hele 
Sandnes øst må utvikles frem til neste kommuneplan for å gi et reelt grunnlag for 
funksjonsfordeling mellom område ift. arbeidsplasslokalisering, transportbehov mv. 
Næringskategori I virksomheter skal styres inn i senterområdene. Slik lokalisering skal bygge på 
kommunens overordnete lokaliseringsstrategi som har sitt utgangspunkt i Sandnes sentrum som 
hovedsenter for næringskategori I virksomheter. Andelen arbeidsplasser i Sandnes øst må 
hånderes slik at det bygger opp om bærekraftige løsninger for området, for Sandnes sentrum og ift 
regionens behov. 

Regionalplan for Jæren definerer pr d.d. arealene på Vatne som aktuelle for næringskategori II 
virksomheter. Denne prioriteringen kan være i konflikt med prioritering av høyverdig 
kollektivbetjening. Det er derfor i områdereguleringsplan Vatnekrossen nødvendig å foreta en 
detaljert analyse for å fastsette endelige bestemmelser om lokalisering av næringsvirksomhet i 
dette området. Innenfor kategori II kan det være virksomheter som også er arbeidsplass intensive 
og slike virksomheter må prioriteres fremfor rent arealkrevende virksomhet med lav 
arbeidsplassintensitet. Eksempel på virksomhet som kan være aktuell å flytte innad i fase 1 
området er Sandnes Proservice, da stor andel av arbeidstakerne er avhengige av god 
kollektivtilgjengelighet mht sin arbeidsreise. 

Offentlig/privat tjenesteyting 

Offentlig/privat tjenesteyting skal lokaliseres i influensområdet 0-300m og konsentreres om 
bydelssenter og lokalsenter. Dette gjelder grunnskoler, idrettshaller og utendørsbaner, offentlige 
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funksjoner som helsestasjon, legekontor mv. Uteanlegg til skole og barnehager i senterområdene 
skal tilrrettelegges for allmenn bruk for nærområdet på ettermiddagstid og helger. Sambruk at 
uteområdene er et sentralt planpremiss for å bygge kvalitet og oppnå høy arealeffektivitet. 
Bydekkende funksjoner og baser for omsorgstjenester skal primært samlokaliseres i «Familiens 
hus» lokalisert i senterområdene. Heldøgns pleie- og omsorgstilbud slik som BOAS bør primært 
lokaliseres i senterne, mens botilbud kan inngå som en del av boområdene. Nærheten til 
holdeplass og nærservice funksjoner skal prioriteres, slik at tilgjengelighet ivaretas. Noen 
funksjoner slik som barnehage, nærmiljøanlegg, kulturformål og mer nærservicerettede funksjoner 
kan lokaliseres i 0-300m influensområde til holdeplass som del av nærservicetilbudet. Nærhet 
mellom funksjonen og boområde vil være kriterier som må benyttes i videre planutforming for 
disse. 
 
Knyttet til utbyggingen av fase 2 og 3 er det behov for etablering av et større sammenhengende 
gravlundsareal og med tilknytning til kirkebygg. Av hensyn til krav om tilgjengelighet, beliggenhet 
og nærområdet for gravlunden skal det i fase 2 avsettes arealer til disse formålene nord i området. 
Mindre minne-/urnelunder kan legges i tilknytning til grøntområdene og med forbindelse til 
kulturminneområdene. Slik områder skal sikre god tilgjengelighet intern i området og fra 
senterområdene/holdeplassene. Menighetslokaler og lokaler for andre trossamfunn skal 
lokaliseres i senterområdene/holdeplassene.  
 
Frem til neste kommuneplan skal det utformes en veileder for lokalisering av offentlige funksjoner i 
fase 2 og 3 av utbyggingsretning Sandnes øst. 

Knyttet til utviklingen av fase 1 er det behov for å avsette arealer til nytt fremtidig skoleanlegg. 
Lokaliseringen må utredes og sees i sammenheng med eksisterende skolestruktur i området, slik 
at løsninger skjer ihht kravene i Opplæringslova om nærskoleretten og samtidig at den gir 
løsninger som kan takle utbygging over lang tid. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert flere områder automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Planforslaget 
som fremmes har med grunnlag i foreliggende registreringer søkt å legge nytt utbyggingsareal, 
kollektivtrase og ny veilenke i vest uten å berører områdene. Store områder er foreslått å inngå i 
grøntstruktur og det er i bestemmelsene satt krav om en buffersone rundt områdene for å skape en 
sikringsone mor utbygging. Videre er det i bestemmelsene satt krav om utforming av bebyggelse 
som vender seg mot områdene, slik at kvaliteten i områdene fremheves. Detaljert utforming må 
skje i videre planlegging av hhv fase 2 og 3 og kollektivtraseen. Et vesentlig planpremiss er at 
kulturminneområdene skal kunne inngå som landskapskvaliteter i området og bygge opp under 
stedskvalitet og identitet for området. 

Det er gjort en analyse av om en løsning med å legge kollektivtraseen lengst øst i området kan 
redusere konfliktnivået med kulturminneområdene og samtidig svare på resultatmålene med høy 
kollektivandel i Sandnes øst. Resultatet av utredningen er at områdene øst for traseen i svært 
begrenset grad er bebyggbare grunnet myrområder og restriksjoner flom i verna vassdrag. 
Arealene på vestsiden med en senterstruktur dannelse greier ikke gå klar av 
kulturminneområdene. Høyspentlinjene som krysser området setter begrensninger på hvordan 
senterstrukturen kan utformes ved denne løsningen. En vesentlig del av arealene i 
byutviklingsretningen faller således utenfor influensområdet 500m for høyverdig kollektivtransport i 
dette alternativet. 
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Det er utredet 4 alternative traseer for fremføring av høyverdig kollektiv fra Skjørestad og til 
Sviland. Sammenfattet gir disse alternative følgende resultater mht interessekonflikter og grad av 
måloppnåelse andelen utbyggingsarealer innenfor og utenfor influensområdet for høyverdig 
kollektivtrase: 

Interessekonflikt Trase øst Trase østre Trase vestre Trase vest 

Naturmangfold/ 
 

Middels Middels Middels Lav 

Kulturminner / 
kulturmiljø 

Middels Stor Stor Middels 

Verna vassdrag  Stor Lav Lav Lav 

Jordvern Lav Lav Lav Lav 

Arealutnyttelse 
innenfor 
influensområdet 
av hele området 

Lav Lav Middels Stor 

 

Grønststruktur 

I tilknytning til Sandnes øst er det for fase 1 Vatnekrossen vesentlig å sikre grøntkooridoren i 
Auestadområdet og bevare det sammenhengende natur- og våtmarksområde rundt Grunningen. 
Auestadkanalen som går sørover fra Grunningen kan med skånsom og terrengtilpassede løsninger 
fremheves som grøntdrag gjennom sørøstre del av planområdet i fase 1. Hensynet til fare for flom 
og forurensing må utredes grundig før det kan tillates gjennomføring av tiltak. Flomfare må være 
utredet særskilt, både mht ekstremnedbør og klimaendringer.  

I fase 2 Sviland nord danner kulturminneområdene sammenhengende kulturlandskap som  
kvaliteter og inngår i dag som en del av grøntområdene fra Vedafjell og over til Kylles. Det må sikre 
allmenn tilgjengelig grøntstruktur øst vest i området. Forbindelsen kan også tilrettelegges som en 
del av interne forbindelser for gang/sykkel til senterområdet i fase 2.   
Sør i fase 2 ligger også verdifullt kulturlandskap med to store sammehengende 
kulturminneområder. Grønstrukturen som landskapet gir må sikres som en forbindelse øst-vest og 
med forbindelse videre til regional grøntstruktur. Gjennomgående for begge disse fasene må det 
sikres åpenhet og høy tilgjengelighet langs hele området i vest for å sikre kontakten med den 
regional grøntstrukturen og naturområdene i Vedafjell.  
Løsningene betyr at grøntområdene i planforslaget utgjør om lag 500 daa av totalt brutto areal på 
ca 6.500 daa. 
 
Intern transport til senterområdene og holdeplassene skal prioriteres lagt som gang/sykkelveger. 
Senterområdene skal prioriteres med tilrettelegging av parker, felles uteoppholdsområder rettet 
mot alle aldersgrupper. Spikerfabrikken i Stavanger og Brøstet i Trondheim er to nylig planlagte 
områder som er tuftet på tilsvarende prinsipper mht. interne forbindelser, høy tetthet og høy bo- og 
stedskvalitet.  
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Spikerfabrikken, Stavanger    Brøstet, Trondheim 

 

Ny adkomstvei vest i Sviland nord og sør 

Området har i dag kun biladkomst via Svilandsvn. Med utbyggingen vest i området, av arealer som 
ligger utenfor influensområdet til kollektivtraseen og av hensyn til samlede transportløsning for 
området er det behov for å etablere en intern ny adkomstvei vest i området. Veilenken skal 
planlegges for betjening av disse boområdene via i hovedsak felles parkeringsanlegg og 
tilrettelegges med lav hastighet og sperre for gjennomkjøring for bil, men ikke uttrykningskjøretøy. 
Senterområdet i nord og i sør må sikre varetransport vi denne veglenken. Tiltaket er den del av 
ekstern infrastruktur for hele området og håndteres planmessig og økonomisk gjennom 
gjennomføringsstrategien for Sandnes øst. 

Økt veikapasitet til/fra Vatnekrossen og fase 2 og 3 i Sandnes øst 

Det er gjennomført en egen tilleggsutredning mht behovet for økt veikapsitet ved utbygging av fase 
1 Vatnekrossen og fase 2 og 3. Utredningen viser virkninger ved tre alternative måloppnåelser for 
endret reisemiddelfordeling: 

Dagens reisemiddelfordeling med 5% kollektiv og 77% biltransport 
Målet i RPJ med 15% kollektiv og 55% biltransport 
Målet for Sandnes øst utbyggingen med 35% kollektiv og 35% biltransport 
 
Hele utredningen følger vedlagt som trykt vedlegg og omtales således ikke nærmere her. 

 

6. FASE 1 - VATNEKROSSEN 

I kommuneplanen foreslås arealdisponering av fase 1 Vatnekrossen for utvikling i planperioden 
mot 2030. Ikke hele fase 1 vil bli realisert i denne perioden, utviklingen vil strekke seg videre 
fremover, men det sentrale nå er legge til rette for en arealutvikling som bygger opp under busway 
2020 og målet om vesentlig endret reisemiddelfordeling.  
Arealstrategien i denne kommuneplanen har dette som sitt viktigste plangrep, slik at det sikres en 
sammenhengende høyverdig kollektivtrase fra Stavanger grense, via Kvadrat, til sentrum og til 
Vatnekrossen. Deretter videre i fase 2 og 3 i Sandnes øst på lengre sikt. 
Det er derfor vesentlig at arealstrategiens hovedgrep sikres i denne kommuneplan. 
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Ovenfor er foreligger detaljert risko- og sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning av hele 
utbyggingsretningen Sandnes øst. 

Nedenfor er en utfyllende ROS og KU for fase 1 Vatnekrossen. Her gjentas ikke forhold som er 
nærmere redegjort for ovenfor, det henvises da til den samlede ROS og KU. 

 

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 Åpning av Auestadkanalen kan ved 

ekstremnedbør resultere i 
oversvømmelse. Det kan bety at 
Grunningen blir forurenset og derav og 
Ims Lutsi. Det må stilles strenge krav til 
utredning av flomløp før det tillates en 
åpning av kanalen. 

3.Flom Ja    Se pkt 2  
4.Grunnforhold Ja 5 3 8 Grunnundersøkelen av flata på Vatne 

viser områder med dyp myr. 
Omfattende masseutskiftning kan ha 
konsekvenser for grunnvannet. 
Arealdisponering og type virksomhet 
som etableres i området for kombinert 
formål må avklares gjennom forstudie 
med teknisk plan. 

5.Geoteknisk utfordring er (ras 
og utglidning) 

Nei     

6.Jorderosjon Nei     
7.Skogbrann Nei     
8.Veg, bru,knutepunkt Ja 3 2 5 Se pkt 8 i hoved ROS.  
9. Vann og avløp Ja 3 3 6 Avløpsforsyningen for fase 1 må 

utredes i egen forstudie med teknisk 
plan for å håndtere løsninger for hele 
fase 1. Arealdisp. av kombinert formål 
må være avklart i forkant Å legge 
ledningsnett i kollektivtrase er ikke en 
anbefalt løsning. 

10. Kraftforsyning Ja 3 2 5 Se pkt 10 i hoved ROS 
11. Annen infrastruktur (gass 
med mer) 

Nei     

12. Permanent forurensning Nei     
13.Akutt forurensning Ja 3 3 6 Med utbygging av boliger, næring, 

servicefunksjoner i Vatnekrossen øker 
risikoen for akutt forurensing av 
Grunningen. Krav til løsninger om 
overvannshåndtering og avløpsvann vil 
redusere risikoen. 

14.Elektromagnetiske felt Nei     
15. Støv og støy (veg, industri) Ja 3 4 7 Vatnekrossen ligger i dag i hhv. rød og 

gul støysone, forsvarsstøy. 
Utredning pågår mht tiltak på 
forsvarets anlegg for å redusere 
omfanget. Nytt støysonekart ventes 
å foreligge i løpet av høringen. 

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

Nei     

Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 
17. Fare for akutt forurensning Ja 3 3 6 Se pkt. 13 ovenfor 
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18. Permanent forurensning Nei   
 

  

19. Støy og støv Ja 3 2 5 Ved lav måloppnåelse for 
kollektivandel, vil biltrafikken øke og 
behovet for utvidelse av Rv13 kommer 
raskere. Økt veitrafikk støy og støv.  

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 Kryssing av veibane for kollektivtrase 
kan skape ulykker. Primært bør det 
søkes løsninger med planfri kryssing, 
subsidiært med lysregulering som prior. 
busway 

Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 
24. Sikker energiforsyning Nei     
25. Sikker vannforsyning (også 
avløp) 

Ja    Se pkt 9 ovenfor 

26. Tilgjengelighet  for 
nødetater 

Nei     

27 Sårbare naboer Ja 3 3 6 Forholdet til våtmarksområdet 
Grunningen og forbindelsen til verna 
vassdrag Ims Lutsi må sikres mot, både 
forurensing og utbygging. 

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) 

Ja 2 3 5 Se pkt. 33 i hoved ROS 

33. Kriminalitet Nei     
34. Ulykker Nei     
35. Annet 
 

Ja 2 4 6 Se pkt 36 i hoved ROS 

 

 

Oppsummering: 

For fase 1 Vatnekrossen er det mest sårbare forholdet knyttet til våtmarksområdet Grunningen. I 
videre planlegging, spesielt av flata på Vatne er det vesentlig at dette området gis tiltak som sikrer 
det mot forurensing og inngrep i området. Området har betydelige verdier som hekkeområde for 
flere fuglearter, herunder også rødlistearter. Det må etableres en betryggende buffersone mellom 
randsonen av utbyggingsområdet i øst og våtmarksområdet. 

Det andre vesentlige forholdet er forholdet til støysonesitasjonen som følger av forsvarets 
virksomhet på Vatne. Innenfor rød støysone tillates ikke tiltak igangsatt. Forsvarets arbeid med 
utredning av alternative tiltak i leiren er avgjørende for hvor store områder som kan bli frigitt og når 



 

190 
 

tiltakene kommer til utførelse. Gjennomføringen har direkte konsekvenser for rekkefølgen av 
utbyggingen i fase 1 Vatnekrossen. 

Med fremføring av busway 2020 til Vatnekrossen og på sikt videre til Sandnes nord og sør, vil 
senterområdet også bli et transportmessig knutepunkt. Kryssing av Rv13 må løses både 
lokaliseringsmessig og teknisk på en slik måte at høyverdig kollektiv gis prioritet og at 
biltransporten unngår å skape kødannelser i senterområdet. 
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Konsekvensutredning  (KU) – fase 1, Vatnekrossen 

 

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -2 - 0 + +2 Kommentar 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 
(Solforhold, bratthet) 

    X Se hoved KU 

Transport  

Kollektivtilgjengelighet     X Kollektivtilgjengligheten vil bli svært 
god ved etablering av busway2020 
frem til senterområdet 

Sykkeltilgjengelighet     X God tilgjengelighet i dag, blir forbedre 
med tiltak pga egen trase 

Adkomstveger   X    Ingen nye adkomstveier planlegges 
for bil. Utvidelse av Rv13 kan bli 
nødvendig, men avhenger av 
måloppnåelse kollektiv 

Kapasitet hovedvegnett  X    Se overnfor - adkomstveger 

Trafikksikkerhet   X   Plan vil ikke isolert sett påvirke 
sikkerhet, da tiltak er den del av 
planen  

Økt miljøvennlig 
reisemiddelfordeling 

    X Se ovenfor om kollektiv og sykkel 

Landbruk 

Fulldyrket/beite  X    Omdisp. I samsvar med RPJ og krav 
om høy arealutnytting og høy 
kollektivdekning 

Kjerneområde landbruk   X    

Offentlig tjenestetilbud       

Skolekapasitet X     Se pkt i hoved KU 

Barnehage X     Se pkt i hoved KU 
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Investering vei X     Utvidelse av Rv13 kan bli nødvendig, 
men avhenger av måloppnåelse 
kollektiv 

Investering VAR   X   Se hoved KU 

Måloppnåelse 

Målene i KP     X Se hoved KU 

FDP-J     X Se hoved KU 

Framtidens byer     X Se hoved KU 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk 
mangfold og kulturminner 

      

Geologi   X   Ingen kjente konsekvenser 

Biologisk mangfold  X    Se ovenfor – forholdet til Grunningen 
våtmarksområde 

Sand og grus   X   Ikke relevant 

Strandsone langs vassdrag   X   Ikke relevant 

Strandsone langs Sjø   X   Ikke relevant 

Vilt- og fiskeforvaltning   X   Ikke relevant 

Vannforsyning   X   Ingen kjente konsekvenser 

Kulturminner   X   Ingen kjente konsekvenser, utover 
kartleggingen gjort i KDP Skippergata 

Kultur- og naturlandskap  X    Regional grøntstruktur krysser 
området i sør v/Auestad. Tilgangen 
må sikres, da den er knyttet sammen 
m/Grunningen 

Miljøkvaliteter i jord, vann og 
luft 

      

Radon  X    Er registrert som risikoområde  

Forurenset grunn   X   Se ovenfor om akutt forurensing 

Miljøkvalitet i vann   X   Se ovenfor om akutt forurensing 

Vegtrafikkforurensning   X   Økt kollektivtransport gir ikke økt 
forurensing. Oppnås ikke målet vil 
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veitrafikk forurensning øke. 

Støy X     Se hoved KU 

Elektromagnetiske felt   X   Ingen kjente konsekvenser 

Avfall   X   Ingen kjente konsekvenser 

Energi   X   Ingen kjente konsekvenser 

Konsekvenser av 
klimaendringer 

      

Havstigning   X   Ingen kjente konsekvenser 

Flom X     Se hoved KU 

Skred   X   Ingen kjente konsekvenser, da 
utbyggingsareal ikke legges ut i 
registrerte områder med leierskred 

Ekstremvær- vind, nedbør, 
stormflo o.a. 

X     Se hoved KU 

Andre forhold   X   Ingen kjente konsekvenser 

Opplevelse, rekreasjon og 
fysisk aktivitet 

      

Sandnesmarkå, regionale 
friluftsområder 

  X   Planområdet utvikles i samsvar med 
Sandnesmarkå 

Friluftsliv i nærområdet   X   Planområdet utvikles i samsvar med 
Sandnesmarkå 

Forhold til nabobebyggelse    X  Etablert bebyggelse integreres i total 
plan for fase 1 

Barnetråkk barn og miljøvern   X   Krav om kartlegging ihht Barnetråkk 
må følges opp i områdereg.plan 

Sykkelbyen Sandnes     X Planen forsterker satsingen på sykkel 

Helse 

Rettferdighet og 
likebehandling 

    X Se hoved KU 

Tilgjengelighet for alle     X Se hoved KU 

Betydning for barn og eldre     X Se hoved KU 
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VURDERING AV KONSEKVENSER: 

Planforslaget har store positive konsekvenser mht å legge til rette for økt kollektivtilgjengelighet og 
sykkel. Det oppfyller regionale mål om høy tetthet og god kvalitet i senterområde og boområdene. 
Stedskvaliteten forbedres med gjennomføring av plan. 

Negative konsekvenser av planforslaget kan være økt fare for akutt forurensing, støy og indirekte 
inngrep i våtmarksområdet Grunningen. Området er svært sårbart og sentralt mht biologisk 
mangfold. Det er vesentlig at det gjennomføres grundige forstudier for virkninger av grunnvann, 
forurensing mv. før planleggingen av masseutskiftning for utbygging starter. 
Foreliggende grunnundersøkelse gir et viktig bidrag inn til en slik forstudie. 

 

7. SAMLET VURDERING UTBYGGINGSRETNING SANDNES ØST 

Arealregnskapet for Sandnes kommune mht eksisterende områder viser at i stor grad er 
disponerte områder i gjeldende kommuneplan arealer under planlegging, under teknisk 
planlegging eller under oppføring. Det er et fåtall områder hvor det ikke er påstartet aktivitet for å 
realisere arealene. I influensområdet til høyverdig kollektivtrase busway 2020 og øvrige regionalt 
prioriterte kollektivakser legger kommuneplanforslaget til rette for byomforming og økt tetthet. 
Dette er imidlertid arealer som er både tids- og kostnadskrevende å realisere da de består for en 
stor del av etablert bebyggelse og næringsvirksomhet. Utviklingen og den ønskede dreiningen vil 
derfor måtte skje over lang tid og for noen områder også utover denne kommuneplanperioden. 
Arealutviklingen av Forus/Lura nord skal bl.a. avklares gjennom felles kommunedelplan med 
Stavanger og Sola, for å få frem helhetlige planløsninger bygd på samordnet areal og transport 
og høy kollektivtilgjengelighet. 

0-alternativet 
Dette innebærer at dagens situasjon for Vatnekrossen og Sviland videreføres. Bydelssenteret 
utvikles i samsvar med gjeldende kommuneplan mht arealutviklingen, men uten busway2020 
fremført vil området forbli værende med lav kollektivtilgjengelighet ift målene som er satt i 
Regionalplan for Jæren på 15% kollektivandel. 
Bydelssenteret vil utvikles i hovedsak som et bilbasert område. Behovet for utvidelse av Rv 13 
med 4 felt vil komme i løpet av planperioden.  
Dette forstrekes ved at utviklingen av Sviland, både boligområde og de fremtidige 
næringsområdene. 

Konsekvensen for kommunen er at nye arealer må utvikles i andre områder vist i RPJ, og som 
ikke er tilsvarende knyttet opp om satsingen på høyverdig kollektivtransportsystem. 

Alternativet delvis utbygging Sandnes øst 
I dette alternativet oppnås gjennomføring av busway 2020 til Vatnekrossen og utvikling av 
Vatnekrossen bydelssenter i samsvar med planforslaget. 
Kollektivandelen og andelen sykkel øker som konsekvens av fremførte traseer. Bydelssenteret vil 
forbli et lokalt senter for nærområdet Hana. Etablering av større regionale funksjoner i senteret, 

Fysisk aktivitet og aktiv livsstil     X Se hoved KU 

Bomiljø     X Se hoved KU 
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slik som for eksempel en videregående skole vil det være lite egnet for. Næringsvirksomheten vil 
være begrenset og lokalisering kan måtte styres mer mot kategori II for å håndtere overordnet 
behov for denne typen næringsarealer i kommunen og regionalt. Næringsvirksomheten vil i 
begrenset grad bygge opp om høy kollektivsatsing. 
Utviklingen videre av Sviland nord og sør basert på videreføring av høyverdig kollektivtrase 
stopper opp. Sviland vil da få en lav andel fremtidig utviklingen og arealutviklingen vil være 
bilbasert. Behovet for oppgardering av Noredalsvn og eller Espedalsvn utløses for å håndtere 
næringstransporten. Utvidelse Rv13 vil også bli utløst.  Etablering av tverrforbindelsen 
Bråstein/Foss Eikeland kan dempe presset på Rv13 noe. 

Alternativet full utbygging Sandnes øst 
I dette alternativet blir både fase 1 Vatnekrossen og fase 2 Sviland nord løst mht rød støysone og 
arealene tilgjengelige for utbyggingsformål. Tiltak som reduserer rød sone i Vatnekrossen skjer i 
løpet av noen få år. Busway 2020 føres frem til Vatnekrossen gjennom Skippergata i 2021 og 
parallelt gjennomføres områdeplanlegging og eiendomsstrukturering for fase 1, slik at 
utbyggingen kommer godt i gang samtidig med busway. Bydelssenteret utvikles med god 
funksjonsblanding og kvalitet i senterområder og boområdene.  
Regionale funksjoner og variert næringsvirksomhet etableres i området. Kollektivandelen for 
området øker raskt og målene om 15-20% andel i kommuneplanperioden nås. 
Løsningene viser god sikring av regionaltgrøntstruktur og Grunningen området i sør. 
 
Målene for arealutviklingen i denne kommuneplanperioden nås og gir grunnlag for start av 
regulering for høyverdig kollektivtrase og planarbeid om øvrig ekstern infrastruktur for fase 2 og 
3. Masseuttaksvirksomheten avvikles i samsvar med driftsplanene og arealene tilbakeføres som 
hhv. landbruksareal og byggegrunn for næring. Kulturminneområdene kartlegges fullstendig og 
gir endelige arronderinger for grøntstrukturen i fase 2 og 3. 
Utviklingen av hver fase starter med senterdannelsen og boområder i 500m influensområdet, og 
parallelt føres høyverdig kollektivtrase frem og det etableres sosial infrastruktur i senterområdet i 
fasen. Variert boligbygging, gode boområder og nærhet til servicefunksjoner gjør områdene 
attraktive og opplevelsen av kollektivtransportsystemet gjør at kollektivandelen blir fort svært høy. 
Bygda på Sviland består og er en kvalitet og viktig identitet for befolkningen i den nye 
byutviklingsretningen. Historien er godt synlig gjennom kulturminner i grøntstrukturen og 
kulturlandskapet og områdene er lett tilgjengelige, brukes daglig til gange/sykkel fra bolig til 
holdeplass på kollektivtraseen og som skolevei. Kollektivandelen for hele utbyggingsretningen 
stabiliserer seg på 35% og sykkelandelen holder seg i lang tid på 30-35%. 
 
Ny adkomstvei i vest fungerer som miljøgate og forbindelsen med bil ut til Noredalsvn og 
Espedalsvn er god. Rv 13 er oppgradert til 4 felt og Espedalsvn er oppgradert. Området har 
således 2 hovedårer ut på overordnet veinett. Dette er særlig viktige veglenker for 
næringstransporten i Sandnes øst. 

Byutviklingsretning Sandnes øst har vesentlig dempet presset på omdisponering av 
kjerneområder for landbruk på Jæren. I bybåndet langs høyverdig kollektivtrase, øvrige 
kollektivtraseer og i tilknytning til knutepunkt på Jæren pågår betydelig byomforming og fortetting. 
Sandnes sentrum har etablert seg som et tyngdepunkt ihht RPJ med stort andel næringskategori 
I virksomheter, i tillegg til service, handel og ulike kulturtilbud.  
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Høyverdig kollektivtransportkorridor  
- BAKGRUNN OG KONSEKVENSVURDERING  
 

INNLEDNING 

Sandnes kommune har foreslått lokalisering av korridor for høyverdig kollektivtrasé i revidert 
kommuneplan for Sandnes 2015-2030. Korridoren er avsatt til bussvei, men den skal samtidig gi 
mulighet for konvertering til bybane.  

For å belyse konsekvenser av valgt lokalisering gjennomføres en konsekvensvurdering og ROS –
analyse på overordnet nivå.  

Korridor innebærer et definert planområde hvor en fremtidig trase er tenkt anlagt innenfor denne. 
Konsekvenser som følger av traséfremføring, herunder tverrsnitt, beslutninger knyttet til 
kuvertløsninger osv håndteres gjennom konsekvensutredninger som følger av 
reguleringsplanarbeidet.  

Deler av traseen er fastsatt gjennom KDP - sentrum. Konsekvenser av ny korridor på strekning 
Sentrum- Vatnekrossen og Oalsgata håndteres gjennom kommunedelplan for kollektiv på 
strekningen sentrum til Vatnekrossen. Konsekvensene av traséen langs Foruskanalen og 
Forussletta avklart i tidligere planarbeid. Her vurderes konsekvensene av kollektivkorridoren fra 
Kvadrat til Oalsgata. 

HÅNDTERING AV KOLLEKTIVAKSER OG KONSENTERT BYVEKST I KOMMUNEPLAN 
FOR SANDNES 2015-2030 

Temakart over kollektivaksene i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 viser høyverdig kollektivkorridor 
med rød markering og hoved kollektivkorridor med grønn markering:  
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Figur 1: Utsnitt av temakart kommuneplan 2015-2030 - Kollektivakser. Rød korridor viser høyverdig kollektivtrasé 
(bussvei), grønn korridor viser hovedkollektivtrasé for øvrig busstilbud. Differensierte bestemmelser om arealutnyttelse, 
næringslokalisering og parkering er knyttet opp mot kollektivaksene i forslag til kommuneplan for Sandnes 2015-2030. 

Høyverdig kollektiv omfatter høyfrekvent kollektivtilbud med særskilte nettverksfunksjoner og høy 
fremkommelighet (koblinger til øvrig kollektivnett), bussvei 2020. 

Det er en forutsetning for lokalisering av et høyverdig kollektivtilbud at det gjennom aktiv 
arealforvaltning legges til rette for økt passasjergrunnlag.  

Arealbruken i influensområdene bygger opp under kollektivtilbudet gjennom bestemmelser som 
sikrer en høyere tetthet enn andre steder i kommunen og minimumskrav for bolig- og 
næringsutnyttelse og maksimumskrav for parkering i 500 meters avstand fra kollektivaksene.   

 

BESKRIVELSE AV TILTAK  -  KORRIDOR FOR HØYVERDIG 
KOLLEKTIVTRANSPORTTILBUD 

Korridor for høyverdig kollektivtransporttilbud er lagt inn i kommuneplankartet som «hensynssone 
båndlegging for fremtidig detaljregulering av bussveitrasé». Dette innebærer at området som er 
avsatt til korridor er reservert for realisering av bussveitrasé på et senere tidspunkt. Nøyaktig 
plassering av traséen innenfor korridoren er ikke avklart. Endelig lokalisering og detaljering av 
denne, herunder tverrsnitt, korridorløsning, holdeplasser inkl adkomst mm og kombinerte 
vegløsninger, hvorvidt kollektivfeltene skal legges parallelt med bilveien eller i egne traseer blir 
avklart gjennom regulering. Det er forutsatt en frekvens på ca 40 busser for fremtidig trasé. Det 
tilsvarer 20 busser hver retning pr time.   

Den sammenhengende kollektivaksen for høyverdig kollektiv på strekningen Kvadrat- Sandnes 
sentrum - Sandnes Øst konsekvensvurderes særskilt for ulike delstrekninger:  

1. Hensynssone Kvadrat – Sandnes sentrum. Tiltaket innebærer at en korridor på ca. 20-200 
meter blir båndlagt til fremtidig bussveitrasé. Hensynssonen utvides sør for 
idrettsparkområdet grunnet uavklarte forhold knyttet til grunnforhold, vannledning, økonomi 
som gjør det krevende å gi en nærmere avklaring av korridor i denne strekningen. Utvidelse 
av hensynssonen i denne etappen gir en større fleksibilitet i valg av planløsning. 
Hensynssonen avklarer omtrentlig lokalisering av fremtidig trasé for bussveien. Behov for 
areal til bussvei varierer etter valg av konsept. Tverrsnitt, støyskjerming, trasé for G/S, 
eksakt plassering av traséen, kryssingspunkt og eventuell kulvertløsning håndteres 
gjennom detaljregulering.  

2. Oalsgata– Vatnekrossen. Strekningen håndteres gjennom konsekvensutredning og ROS i 
andre planer (kommunedelplan og reguleringsplaner), blant annet en egen 
kommunedelplan for Skippergata og regulering for Oalsgata.  

3. Vatnekrossen – Sviland. Strekningen Vatnekrossen- Sviland håndteres gjennom 
konsekvensutredning og ROS for byutviklingsretning Sandnes Øst.  
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SILING AV TRASÉALTERNATIVER - HISTORIKK 

Siling av trasé for høyverdig kollektivtilbud har skjedd i forbindelse med Konseptvalgutredning for 
transportsystemet på nord-Jæren, utredning av traséalternativer for bybanekonseptet, 
tilleggsvurderinger for bussveikonseptet og silingsrapport for strekningen Kvadrat –Varatun-
Oalsgata5

Mars 2010: Politisk behandling av konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren i bystyret 
Forutsetter bybanekonsept med trasé over Varatun via Smeaheia til Oalsgata/ sentrum. 

 Det er et utgangspunkt for lokalisering av kollektivtilbudet at det er 
byutviklingspotensialer og/ eller viktige målpunkt langs aksen. Følgende historikk ligger til grunn for 
anbefalt kollektivkorridor i høringsforslag til kommuneplan for Sandnes 2015-2030:  

Desember 2010: Politisk behandling av traséalternativ for høyverdig kollektiv i 
kommuneplankomiteen. Politisk vedtak om videre arbeid med bybanekonsept og trasé via 
Smeaheia til Oalsgata/ Sentrum. 

2012: Reviderte konsepter for bussvei (3A) og bybane (3C) utarbeides. To aktuelle traséer: 
Bussvei via Varatun til Oalsgata med kulvert (kort/lang) eller bybane i Strandgata.  

April 2013: Vedtak om bussveikonsept i regjeringen. 

Mars 2013: Reguleringsplan for Oalsgata stoppet av Rogaland fylkeskommune i påvente av 
kvalitetssikring av bussveitrasé mellom Kvadrat og sentrum 

November 2013: Bussveitrasé via Varatun/Stadionområdet/Oalsgata anbefalt i silingsrapport 
utarbeidet av Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Sandnes kommune. 

Januar 2014: Politisk behandling og foreløpig anbefaling av bussveitrasé via 
Varatun/Stadionområdet/Oalsgata i kommuneplankomiteen. 

Mai 2014: Høring av kommuneplan 2015-2030 inkludert forslag til bussveikorridor 
Varatun/stadionområdet /Oalsgata. 

Desember 2014: Vedtak kommuneplan 2015-2030 inkludert korridor for bussvei. 

2015: Oppstart reguleringsplan for bussveitrasé 2020  

 

SILINGSPROSESSEN 

I forbindelse med reguleringsplan for Fv 509 Oalsgata, plan nr. 2009 102 ba Rogaland 
fylkeskommune i mars 2013 om at det videre planarbeidet ble stilt i bero slik at en kunne 
kvalitetssikre og avklare traséen for høyverdig kollektivtransport (bussvei) mellom Kvadrat og 
Sandnes sentrum.  

Dette skyldes at konseptvalgutredningen for Transportsystemet på Jæren beskriver flere 
alternative hovedtraséer for kollektiv mellom Lura og Sandnes på strategisk nivå. Rogaland 
fylkeskommune ønsket derfor å få utredet på overordnet nivå hvilken hovedtrasé for 
kollektivtrafikken som skulle velges mellom Lura og Sandnes sentrum.  

                                                           
5 Silingsrapporten er vedlagt i kommuneplanforslaget 2015-2030 
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Det ble nedsatt arbeidsgrupper med representanter fra Sandnes kommune, Rogaland 
fylkeskommune og Statens vegvesen. De ulike arbeidsgruppene har bidratt med materiell til det 
foreliggende notat med vedlegg. 

Følgende korridoralternativer for bussveikonseptet på strekningen Kvadrat- Sandnes sentrum har 
blitt vurdert i samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Sandnes 
kommune:  

1. Smeaheia dagens trasé  

2. Smeaheia over Varatun  

3. Bussveg fra KVU (3A) – «Varatun» 3  

4. Postveien  

5. Bane fra KVU (3C) – «Strandgata» 

 

Figur 2: Bussveikorridorer som har blitt vurdert i samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Sandnes kommune kartet 
suppleres med henvisninger til nummereringen i teksten over. 

Silingsrapporten gir en faglig anbefaling av korridorvalg for bussvei 2020. Denne er lagt inn i 
forslag til kommuneplan for Sandnes 2015-2020. 
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Egenskapene ved de ulike alternativene og konsekvensene av de ulike trasévalgene er vurdert i et 
metodeopplegg for egnethetsanalyse på et overordnet, strategisk nivå. Egnethetsanalysen bygger 
på fire tema med tilhørende kriterier:  

1. Passasjergrunnlag og byutviklingspotensial  

2. Strategisk utvikling av nettverket for kollektivtrafikken  

3. Tekniske konsekvenser  

4. Hovedveinetts funksjon 

Følgende begrunnelse ligger til grunn for traséalternativet Smeaheia via Stadionområdet/ Oalsgata 
i ovennevnte rapport: 

• En sammenstilling av egenskaper ved de ulike alternativene viser at det er flest bosatte langs 
Postveien og i Smeaheia, mens det langs Strandgata bor betydelig færre personer.  

• Lengden på trasèene er svært forskjellig i alternativene. De lengste trasèene går over Smeaheia 
området i alternativ 1 og 2, mens den korteste følger Strandgata i alternativ 5. Også alternativ 3 
som går fra Kvadrat til Oalsgata er rimelig kort.  

• Det er også relativt store forskjeller i vurderingen av byutviklingspotensial, samt relevante 
publikumsintensive målpunkter.  

• Til tross for det største antall bosatte i dag, anses Postveien som lite aktuell trasè for bussvei. En 
nøyere kartlegging av byutviklingspotensial i dette området vil måtte gjøres i et strategisk og svært 
langsiktig perspektiv da området fremstår som ferdig utbygd og godt etablert.  

• Boligområdene ved Smeaheia anses også som ferdig utbygd. Denne utbyggingen er av nyere dato 
og i et svært langt perspektiv vurderes som ikke aktuell for endringer.  

• Et betydelig antall byutviklingsprosjekter er i gang eller vurderes som potensielle langs Strandgata 
fra Somaneset fram til Sentrum. Det er, imidlertid, langs deler av denne trasèen flere verdifulle 
kulturminner som trasèen kan komme i konflikt med og som på grunn av dette anses som svært 
krevende i både planlegging og drift.  

• Trasèalternativet Kvadrat – Varatun - Oalsgata går gjennom flere områder som er aktuelle på 
kortere eller lengre sikt til både omforming, fortetting og fornyelse. I dens influensområdet ligger 
også flere lokale og regionale funksjoner og målpunkter.  

En samlet vurdering tilsier valg av trasé Kvadrat –Varatun- Oalsgata - Ruten som hovedtrasé med forbehold 
om nært forestående grunnundersøkelser 4  

De viktigste egenskapene ved trasèen Kvadrat – Oalsgata - Ruten er følgende:  

• traséen er relativt kort: 3950 m 

• traséen er rett, noe som har betydning for drift - både tid og komfort  

• berører byutviklingsområder og funksjoner:  

o Lura bydelssenter  
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o Sven Kvia eiendom  

o Fotballstadion  

o Sandnes idrettspark  

o Sandnes videregående skole 

o Vibemyr vest tett og konsentrert boligbebyggelse  

o Varatun blokkene fortetting med en tilleggsetasje  

o Vibemyr næringsområde  

o Sykkelaktivitetsgård  

o To boligområder på Varatun som egner seg til fortetting (se 06)  

o Innenfor 500 m gangavstand fra traséen ligger 7 barnehager; en barneskole, to 
ungdomsskoler og Sandnes videregående skole; Mossiges eldresenter og Stangeland 
bydelslokale  

o Etter en viss utbedring av gangnettet vil også Håholen barnehage, Lura BOAS, Lura kirke og 
Vibemyr videregående verksted kunne ligge innenfor 500 m gangavstand.  

Denne bussveitraséen, som også ble valgt i konsept 3A «Buss- og jernbanebasert transportkonsept» i 
konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Stavangerregionen arbeidet, anbefales.”  

I den foreliggende anbefalingen foreslås det at bussveitraséen skal gå i en kulvert under dagens 
boligområde som ender på nordsiden av Fv 509 Oalsgata sannsynligvis øst for 
hovedvannledningen til Ivar som krysser Oalsgata vest for Wergelands gate. 

På grunnlag av forutgående arbeid med konseptvalgutredning for transportsystem på Jæren, 
tilleggsutredninger for bussveikonseptet og anbefalingene i silingsrapporten nevnt ovenfor, har 
rådmannen innarbeidet forslag til kollektivkorridor for bussvei langs Varatunparken, Børsgådå, 
Ormaskogen/stadionområdet og Jønningsheia/Stangeland i forslag til kommuneplan for 2015-
2030. Korridoren er innarbeidet som en hensynssone som muliggjør regulering av framtidig 
bussvei i traséen Kvadrat- Varatun, Stadionområdet, Oalsgata, sentrum og Sandnes. Traséen 
innarbeides i kommuneplanforslaget som grunnlag for politisk behandling og offentlig høring/ 
ettersyn. Endelig valg av korridor vedtas gjennom sluttbehandling av kommuneplanforslaget i 
bystyret desember 2014.  

Kommuneplanen har til hensikt å avklare valg av korridor. Hvorvidt traséen skal føres i dagen eller 
legges i kulvert for deler av strekningen, holdeplasslokalisering, adkomsten til banen, krysning osv 
vil bli avklart ved regulering. Oppstart av reguleringsplan for bussvei 2020 vil skje i 2015.  

TILTAK SOM BYGGER OPP UNDER KOLLEKTIVKORRIDOREN 

Følgende andre tiltak i revidert kommuneplan 2015-2030 bygge opp et økt potensial for boliger og 
arbeidsplasser og øvrig aktivitet i kollektivaksens influensområde.  
 
•Prioritering av konsentrert byvekst i kollektivaksens influensområde Forus/Lura, Sandnes 
sentrum, Sandnes Øst gjennom økonomiplan, utbyggingsprogram og øvrige relevante 
styringsdokumenter gjennom overordnet rekkefølge i utbygging.  
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• Økte tetthetskrav. Anbefalt tetthet er 6-12 boliger pr dekar innenfor influensområde for høyverdig 
kollektiv  
 
• Felles kommunedelplan for Sandnes, Stavanger og Sola for Lura-Forus området. Hensynssone 
for byfornyelse i kommuneplanen og oppstart av kommunedelplan..  
 
• Lurabyen , revidert plan. Godkjent områdereguleringsplan på ca. 100 dekar, legger opp til ca 700 
boliger (ca 1550 personer) og 1250 arbeidsplasser  
 
• Området ”Svein Kvia” rett vest for Lurabyen og deler av Forussletta blir foreslått kombinert 
bolig/næring i ny kommuneplan.  
 
• Sentrum: Sentrumsplanen anslår et potensiale for 600.000 m2 BRA innen sentrumsområdet og 
en fordeling mellom bolig og næring på 50/50. Hvor mye av dette som vil bli bebygget innen 2030 
er imidlertid vanskelig å anslå. Det er mange prosjekter som på går i sentrum for tiden. 
Boligproduksjonen i pågående reguleringsplaner, godkjente planer og bygg under oppføring er 
anslått til ca 3.000 boliger og om lag 4.600-5.000 innbyggere avhengig av botyper. I 
tilleggsutredning til KVU ble arbeidsplassøkningen i sentrum mot 2043 beregnet til å være i 
størrelsesorden 11.000-14.000 arbeidsplasser jfr gjeldende KDP-sentrum.  
 
• Sandnes øst: Sandnes øst blir foreslått lagt inn i kommuneplanen med et potensial for 38.000 
innbygger og 12.000-15.000 arbeidsplasser (hvorav ca 5.500 kategori II og event. III) i 
byutviklingsretningen totalt. Utbygd Vatnekrossen kan gi en vekst på mellom 7.000 -8.500 
personer og 5.000-7.000 arbeidsplasser. Fordelingen mellom bolig og næring inkl. 
senterfunksjoner er ikke detaljert fastsatt.  
 
• Stadion – vil utgjøre en viktig faktor for arbeidsplasser og publikum  
 
• Bestemmelser for parkering har maksimumskrav, og derfor bygge opp under kollektivtrafikken.  
 

BESKRIVELSE OG KONSEKVENSVURDERING AV KORRIDOR FOR HØYVERDIG 
KOLLEKTIVTRASÉ KVADRAT- SANDNES SENTRUM I REVIDERT KOMMUNEPLAN 
2015-2030 

 

BESKRIVELSE AV HØYVERDIG KOLLEKTIVKORRIDOR PÅ STREKNINGEN 
KVADRAT – OALSGATA I REVIDERT KOMMUNEPLAN 2015-2030 

 

Dagens formål  

 

Bolig, næring, vegnett, offentlige formål, Park/ grøntstruktur 
Varatun. Idrett, sentrum. 

Hensynssone høyverdig kollektivtrasé (rød skravur) – 
hensynssonen dekker området fra E-39 i vest til Gandsfjorden i 
øst. 
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Fig 2: Gjeldende kommuneplan. Rød skravur i kommuneplankartet viser en 
båndlegging for fremtidig høyverdig kollektivtrasé fra sjøen i vest til grense for 
langsiktig grense for langbruk i øst på strekningen Kvadrat- Sentrum.  

 

Foreslått arealbruk  Hensynssone/ korridor for høyverdig kollektivtrasé langs 
Somaveien, i randsonen til Varatunparken øst, langs Ormaskogen 
og forbindelse til Oalsgata. Forutsetter valg av traséalternativ via 
Varatun, stadionområdet/ Oalsgata for videre detaljreguerling.  

Bestemmelser i kommuneplanen bygger opp under 
kollektivsatsning gjennom økte tetthetskrav og maksgrenser for 
parkering i influensområdene.  
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Figur 3: Forslag til revidert kommuneplan 2015-2030. Korridor med rød skravur i 
kommuneplanforslaget en båndlegging av en korridor for senere realisering av høyverdig 
kollektivtrasé (bussvei) fra Kvadrat vis Stadion og Oalsgata/ sentrum.  

Korridor for fremtidig bussvei er markert som hensynssone 
båndlegging i påvente av senere regulering etter PBL. 
Bestemmelsene definerer at båndleggingssonen omfatter bussvei 
2020.  

Hensynssone båndlegging er innarbeidet i kommuneplankartet 
med en bredde som sikrer mulighet for realisering av bussvei 
(separat eller langs bilvei), støyskjerming, holdeplasser, adkomst, 
mulig G/S og kulvert.  Endelig tverrsnitt- og planløsninger vil bli 
avklart i seinere planprosesser (reguleringsplan). 

Det avsettes ca. 20-200 meter areal til kollektivkorridoren for å 
sikre mest mulig avklaring for fremtidig trasévalg. Bredden 
varierer blant annet ut fra behovet for fleksibilitet for lokalisering i 
den etterfølgende reguleringsplanprosessen. Dess smalere 
korridor, dess sikrere anses lokaliseringen av traséen.  

Hensynssonen skal være tilstrekkelig i utbredelse for å sikre 
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realisering av bussvei og eventuelt senere konvertering til bybane.  

  

Dagens situasjon Dagens kollektivtilbud i Smeaheia går delvis innenfor foreslått 
korridor. Det gjelder i hovedsak langs Forussletta, Somaveien og i 
Oalsgata. Her går bussene i blandet trafikk og sliter med dårlig 
framkommelighet, spesielt rushet. Deler av Trones ligger utenfor 
kollektivtilbudet gjennom Smeaheia, men dekkes dels opp via 
busstilbudet i Postveien.   

Smeaheia og Varatun anses som områder med relativt høy 
boligtetthet per i dag.  

Kollektivtransportfremkommelighet er ikke særlig hindret mellom 
Oalsgata og Kvadrat. Der det oppstår hindringer er det ofte 
forårsaket av mangel på fremkommelighetstiltak for 
kollektivtransport i kryss. 

Gjennomgående trafikk over Smeaheia er stengt per i dag for å gi 
god fremkommelighet for buss. Bussen kjøres gjennom bussluse i 
Aksel Eggebøsvei. 

Dagens kollektivtransporttilbud i dette området omfatter 
busslinje 2 som kjøres Sentrum - Kvadrat med 15 minutters 
frekvens i ukedager med 7/8 minutters frekvens i rushet og 30 
minutters frekvens på kveldstid.  

 

 

 

  

 

 

 

Forslagstiller Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Sandnes 
kommune  
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Nærmere redegjørelse for planforslag – høyverdig kollektivkorridor Kvadrat- Sandnes sentrum 

Områdenavn og kart-id Hensynssone båndlagt for senere regulering etter Plan- og 
bygningsloven. Bestemmelsene definerer at båndleggingssonen 
er avsatt til regulering av bussvei 2020.  

Langs disse strekningene vil det være aktuelt å anlegge 
kollektivfelt. Langs Smeaheia-Varatun-Ormaskogen til Oalsgata 
vil det være aktuelt å etablere separate traséer for bussvei 
2020. 

Bakgrunn for endringsforslag Forslag til kollektivkorridor for bussvei 2020 er basert på en 
omfattende konseptvalgutredning for transportsystemet på 
Jæren, utredning knyttet til bybane og tilleggsvurderinger for 
bussveikonseptet og bybanekonseptet og silingsrapport for 
traséalternativer i regi av Rogaland fylkeskommune, Statens 
Vegvesen og Sandnes kommune.  

Kommuneplan 2015-2030 inneholder forslag til en 
byutviklingsstrategi som fremprioriterer konsentrert byvekst i 
tilknytning til senterstrukturen og kollektivaksene.  

Det forutsettes en definert kollektivakse som grunnlag for 
konsentrert byvekst om måloppnåelse knyttet til endret 
reisemiddelbruk.   

Følger av 0-alternativ Manglende avklaring for lokalisering av fremtidig bussvei 2020 
kan medføre forsinkelser for realisering. Forsinkelser i 
realisering av bussvei 2020 vil kunne svekke mål om konsentrert 
og kollektivbasert byutvikling med endret reisemiddelbruk og 
økt arealeffektivisering.  

Utsatt realisering av Vatnekrossen og videre byutviklingsretning 
Sandnes øst pga manglende kollektivløsning.  

Svekker muligheten for bedret kollektivtilbud i korridoren 
mellom Stavanger og Sandnes.  

Problemer med å oppnå 0-vekst i biltransporten jfr nasjonal 
transportplan og mål i kommuneplanens samfunnsdel.   

Hensynssonen båndlegger arealene som kan være i konflikt 
med valg av trasé for videre utvikling.  

Manglende tilrettelegging for økt framkommelighet vil medføre 
økte avviklingsproblemer på veinettet.  

Forventet gjennomføring Realisering av kollektivaksen utover Vatnekrossen må avvente 
inntil høyverdig kollektivinfrastruktur og –drift er sikret 
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finansiering og påbegynt. 

Oppstart reguleringsplan Kvadrat – sentrum 2015.  

Planlagt ferdigstillelse av bussvei på hele streknigen Stavanger – 
Vatnekrossen i 2020.  

Svekker muligheter for bedret kollektivtilbud. Problemer med å 
oppnå målsetning om 0-vekst i biltransport jf Nasjonal transport 
(NTP). Problemer med å oppnå nullvekst i biltransport. 

Forholdet til overordnede planer  Forslag til korridor for høyverdig kollektivtransporttilbud inngår 
som grep for å følge opp mål i kommuneplanens planstrategi, 
samfunnsdel og regionalplan Jærens målsettinger om å 
redusere transportarbeidet i byområdet og økt 
framkommelighet for kollektivtrafikken. Videre sikres en 
sammenhengende byutviklingsakse som bygger opp under 
transformasjon på Forus/Lura, strekningen Kvadrat-sentrum og 
Sandnes sentrum med videreføring til Sandnes øst og ny vekst 
basert på senter- og høyverdig kollektiv i tråd med målene om 
samordnet areal og transport.   
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KOLLEKTIVKORRIDOR PÅ STREKNINGEN KVADRAT-VARATUN-OALSGATA-SENTRUM 

- TEMAVIS VURDERING AV KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN 

Tema Positiv Svak/ Middels negativ Sterk negativ  

Forenklet fremstilling av oppfølging/ 
avbøtende tiltak 

 

Måloppnåelse 
kommuneplanen 

Vurdering av i 
hvilken 
kollektivkorridoren 
medvirker til å 
oppfylle målene i 
kommuneplanen 

 

 

 

Etablering av høyverdig 
kollektivtilbud i denne 
korridoren vil øke 
kvaliteten, tilbudet, 
frekvensen og 
tilgjengeligheten for 
potensielle brukere. 
Mobiliteten vil øke.  

Høyverdig 
kollektivtilbud vil være 
arealstrukturerende. 
Det muliggjør 
realisering av prosjekter 
med høyere utnyttelse. 
Det kan øke 
investeringslysten (jfr 
erfaringer med 
etableringer langs 

 

Traséen vil kreve noe innløsning av 
hele eller deler av eiendommer 
(bolig, park).   

Barriereeffekt, spesielt i forbindelse 
med krysning av grøntdrag og 
etablerte boligfelt. 

Traséen skaper barrierevirkning og 
økt ulykkesrisiko. 

 

 

Hensynssonen er omfattende 
i utstrekning for deler av 
strekningen mellom Kvadrat 
og Oalsgata. Endelig avklaring 
vil ikke skje gjennom 
kommuneplanprosessen.  

Fortsatt usikkerhet for en del 
beboere i dette området. 

Kulvert er ikke sikret på 
nåværende tidspunkt.  

Forslaget avklarer ikke 
hvorvidt traséen skal legges 
på bakkenivå eller under 
bakken. Disse konsekvensene 
blir ikke synliggjort gjennom 
kommuneplanforslaget.  

 

Reguleringsplan for bussvei 2020 må 
gjennomføres effektivt slik at avklaringer 
knyttet til berørte eiendommer kan legges 
frem snarest mulig.  
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Bybanen i Bergen). Det 
gjelder i første rekke 
den nordlige delen av 
traséen. 

Høyere utnyttelse vil 
være arealbesparende. 
Redusert avgang av nye 
arealer og redusert 
press på LNF-områder. 
Forhindre byspredning. 

Valgt kollektivkorridor 
gjennom Varatun sikrer 
økt kollektiv-
tilgjengelighet og 
mobilitet for de som bor 
langs, men også andre 
med målpunkt i / nær 
korridoren.  

Vil styrke 
kollektivtilbudet fra 
Stavanger til Sandnes. 
Viktig lenke. Bedre 
tilgang på friområder og 
idrettsparken inkl 
stadion på Lura for 
byens innbyggere. 

Hvis separat trasé er 
nødvendig vil innløsning i 
påfølgende plannivå bidrar til 
uro og sterkt negative 
konsekvenser for dagens 
beboere  

Økte tetthetskrav kan 
medføre at områdekvaliteter 
og grøntkorridor bygges ned 
pga høyt press på arealer. 
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Off/Priv tiltak 
nødvendig for 
gj.føring 

 

Traséen er relativt kort: 
3950m.  

Traséen er rett, det er 
positivt for komfort, 
drift og reisetid. 

Kulvertløsning og traséfremføring i 
dagen kan medføre behov for 
eiendomsinnløsning.  

 

Barrierevirkning og økt trafikkrisiko 
kan medføre behov for ekstra 
investering i kostbare 
krysningsløsninger, eksempelvis 
skolevei, miljøkulvert ved krysning 
av grøntdraget. 

 

Korridorvalget kan medføre 
behov for kulvert- eller 
tunnelløsning med særskilt 
høye kostnader 

 

Forventning om at staten dekker 50% av 
finansieringen av bussvei 2020. 
Kulvert/tunnel vil virke som avbøtende tiltak 
for å sikre bokvalitet og miljø. Dette 
Avbøtende tiltak må sikres gjennom 
reguleringsplan. 

Transportbehov og 
klimagassutslipp  

Kilde: silingsrapport 

Virkemiddel for å oppnå 
målsetning om nullvekst 
i biltrafikken iht 
Nasjonal Transportplan 
og Klimaforliket. 

Enklere å velge et 
miljøvennlig alternativ 
for de som bor i 
nærheten av tilbudet. 
Høyverdig tilbud vil øke 
attraktiviteten og derav 
kunne bidra til mer 
miljøvennlige reiser. 

  Trasealternativet er vurdert 
med en lengre kulvertløsning. 
Eventuelt kulvertløsning på 
en lengre delstrekning vil 
kunne redusere 
tilgjengelighet busstilbudet 
på bussveien. 
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Færre bilreiser vil være 
positivt mhp å redusere 
klimautslipp. 

Økt mobilitet vil gjerne 
øke reiseaktiviteten. 
God tilgjengelighet 
mellom viktige 
målpunkt i kommunen; 
sentrum, Forus/Lura 
næringsområde inkl 
Ikea og Kvadrat, 
Sandnes øst. Økt 
tilgjengelighet til andre 
viktige målpunkt: 
Sandnes vgs, 
idrettsparken, Gisken, 
Sandnes stadion, 

Fanger opp viktige 
byutviklingsområder og 
målpunkt (jfr 
opplistning s. 6 med 
referanse til 
silingrapport. 

 

Kulturvern   Andre korridoralternativer for 
bussvei 2020, eksempelvis 

Verneverdig/bevaringsverdig 
infrastruktur blir berørt i 

Detaljert avklaring ift konsekvensene for 
kulturminner/-miljø vil bli avklart i 
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Strandgata vil være i vesentlig 
konflikt kulturminneverdier. 

form av kryssing på 
”Hulveien”.  

reguleringsplan. 

Grøntkorridorer og 
økosystembelastning 
§ 10 

 

 

 

Miljøplan for Sandnes 
2011-2025 viser ingen 
registreringer for 
biologisk mangfold i 
korridoren. 

 

Parkområdet på 
Varatun gjøres 
tilgjengelig for en større 
andel av byens 
innbyggere gjennom 
forbedret 
kollektivtilbud. 

 Økt press på 
nærgrøntområdene pga økt 
befolkningsvekst i korridoren 
spesifikt og generelt i 
regionen. 

Prioritet kollektivkorridor kan 
utløse press på utbygging av 
grønt korridorene og 
Varatunparken. 

 

Kollektivkorridorer bryter opp eksisterende 
parkdrag ved Varatun/Sandnes Idrettspark. 
Miljøkulvert vil kunne redusere ulempene. 

 

Landskap  

 

 Nytt landskapselement med bussvei 
i randsonen av grøntområder. 

Tilrettelegging av bussvei på 
anbefalt korridor kan 
medføre negative 
konsekvenser i form av 
barrierevirkning i 
eksisterende bolig/ næring/ 
idretts-/parkområde.  

Detaljerte planløsninger for bussveitraséen 
må tilpasses landskapet.  

 

Jordvern Lokalisering av 
høyverdig 
kollektivkorridor på 
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strekningen Kvadrat – 
Sandnes sentrum 
vurderes å ha positive 
konsekvenser for 
landbruksinteressene, 
ettersom 
kollektivsatsning i det 
sentrale byområdet skal 
skal medvirke til å 
konsentrere 
byutviklingen og øke 
utnyttelsen av det 
utbygde byområdet. På 
denne måten reduseres 
behovet for 
byspredning og ny 
omdisponering av 
landbruksjord.  

 

Folkehelse  

 

 

Økt tilgjengelighet for 
dem som ikke 
disponerer bil.  

Kollektivreise består av 
tre deler; til 
holdeplassen/på 
bussen/til målpunktet. 
Til/fra bussen gjøres 

Redusert bokvalitet i umiddelbar 
nærhet av korridoren. Økt støy og 
redusert trafikksikkerhet.  

 

Rystelser og spuntning i 
anleggsperioden. 
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oftest enten til fots eller 
på sykkel. Økt 
kollektivbruk kan føre til 
økt gange og 
sykkeltrafikk.  

Tilrettelegging av 
kollektivtrasé bussvei på 
anbefalt korridor kan 
tilføre områdekvalitet i 
eksisterende bolig/ 
næring/ idretts-
/parkområde i form av 
økt tilgjengelighet.  

 

Friluftsinteresser og 
tilgjengelighet til 
grønnstruktur / 
friområder 

 

 

Videreføring av traséen 
til Sandnes øst vil gi 
bedre tilgang på 
Sandnesmarkå, Arboret 
og regional 
grøntstruktur. Bedre 
tilgjengelighet til LNF- 
områdene vest og øst i 
kommunen.  

Økt tilgjengelighet til 
overordnet grøntdrag 
fra Varatunparken til 

 Fortetting og 
befolkningsvekst som følger 
av bussveikonseptet kan 
medfører økt press på 
eksisterende friområder. 

Viktig å ivareta gode gjennomgående 
grøntstrukturer og krysningspunkt. 
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Giskehallen. Bedre 
tilgjengelighet til 
Sandnes idrettspark og 
Varatunparken. 

 

Kriminalitets-
forebygging  

 

 

 

Økt aktivitet av 
fotgjengerere og 
syklister langs 
bussveitraséen kan 
bidrar til økt trygghet 
for dem som ferdes i 
området.  

.  Eventuelle underganger i 
tilknytning til bussveitraséens 
holdeplasser kan medføre 
utrygghet for dem som 
ferdes på sykkel eller til fots i 
området.  

Sikre trygg adkomst ved utforming, 
belysning, åpne plasser osv. 

Samfunnssikkerhet 
og forebygging 

 

Ved å lokalisere 
kollektivkorridorene og 
byutviklingen innenfor 
eksisterende 
bebyggelse vil en kunne 
unngå tap av dyrket 
jord.  

 

Endring i naturmangfoldet og 
etterfølgende negative 
konsekvenser for miljøet.  

 

Økt ulykkesrisiko, for 
eksempel ift trygge skoleveier 
osv.  

Forutsetter håndtering av trygge 
kryssningspunkt i reguleringsplan.  

Barn og unges 
interesser 

 

Bedret 
kollektivbetjening for 
elever ved Sandnes 
videregående, Stadion, 
Idrettsområdet inkl 

Risikomoment knyttet til ny trasé 
med motorisert trafikk. Begrenset 
pga relativt lav trafikk ift øvrig 
veinett. 

Økt risiko knyttet til elever og barn 

Barnetråkkregistreringer 
viser at det er barnetråkk i 
området på hele korridoren 
av varierende type 

Reguleringsplan må sikre trygge skoleveier, 
videreføring/ ivaretagelse av barnetråkk og 
overganger generelt.  
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Gisken. 

Økt mobilitet, mindre 
avhengig av å bli kjørt.  

Økt tilgjengelighet til 
viktige målpunkt. 

Lettere å etablere gode 
vaner for oppvoksende 
generasjoner. 

Økt tilgang til 
idresttparken, 
Varatunparken, 
Aktivitetsgården for 
sykkel, Sandnes 
sentrum. 

ved skole/barnehage i nærheten av 
traséen. 

 

Bokvalitet, bykvalitet 
og estetikk.  

 

 

Økt attraktivitet i 
kollektivaksens 
influensområde for dem 
som ikke disponerer bil.  

Motorisert trafikk i nærområdet. 
Redusert kvalitet ut fra at deler av 
området i dag er uten trafikk. 

Barrierevirkning. Traséen 
føres gjennom grøntområder 
uten trafikk i dag.   

Økning i minimumskrav til 
utnyttelse og tetthet for bolig 
i tilknytning til 
kollektivaksene kan gi 
negative konsekvenser for 
trafikksituasjonen og 
eksisterende 

Det anbefales en oppfølgende studie av 
bybåndet som vurderer nærmere hvilke 
byområder som egner seg til høy og mer 
moderat utnyttelse basert på 
områdekvaliteter. Frem til analysen er på 
plass må områdekvalitet vurderes særskilt i 
hver enkelt reguleringssak. 
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nabolagskvaliteter.  

Konkurranseforhold 

 

Konkurransefortrinn for 
kollektiv framfor bil 
fordi bussen gis egne 
felt/traséer. Økt 
framføringshastighet og 
bedre framkommelighet 
er positivt. 

Konkurranseflaten i 
kollektivkorridorens 
nedslagsfelt bedres med 
økt kollektivtilbud og 
kortere reisetid. 

   

 

Konsekvenser for 
næringslivet 

 

Bedre 
kollektivtilgjengelighet 
til noen av Sandnes 
viktigste 
næringsområder: 
sentrum, Forus/Lura, 
Stangeland, 
Vatnekrossen (på sikt).  

Økt potensial på 
arealene i nedslagsfeltet 
til bussveien.  

Behov for redusert p-
areal ved 

Begrenset muligheter for parkering 
ved arbeidsplassen. 
Kommuneplanens bestemmelser 
foreslår maksgrenser for parkering i 
tilknytning til høyverdig 
kollektivkorridor. 
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arbeidsplassene gi kan 
flere arbeidsplasser.  

Redusert andel 
arbeidsreiser vil frigjøre 
kapasitet for 
næringstrafikken på 
veinettet.  

 

 

SAMLET VURDERING OG ANBEFALING – LOKALISERING AV HØYVERDIG KOLLEKTIVKORRIDOR KVADRAT – 
SANDNES SENTRUM   

Rådmannen vurderer at lokalisering av kollektivkorridor for realisering av fremtidig bussveitrase 2020 er i samsvar med traseanbefalinger som 
har ligget til grunn for bussveikonseptet og tidligere politiske vedtak om trasevalg for høyverdig kollektiv i Sandnes kommune. Det vurderes 
som svært viktig å få avklart korridor for høyverdig kollektiv i denne kommuneplanen for å sikre økt kollektivfremkommelighet og 
arealutnyttelse i strekningen Stavanger- Sandnes. Korridoravklaringen sikrer grunnlag for opparbeidelse av Bussvei 2020 og videreutvikling av 
høyverdig kollektivtrasse på lengre sikt. Fremføring av kollektivaksen er en forutsetning for å oppnå målsetning for endret reisemiddelbruk, økt 
arealutnyttelse og bedret fremkommelighet med miljøvennlige transportmidler. Lokaliseringen er vurdert på et strategisk nivå i vedlagt  
silingsrapport som er gjennomført i samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Sandnes kommune. Nærmere 
konsekvensvurderinger for korridorvalget tilsier at ulemper knyttet til innløsning, trafikksikkerhet, ivaretakelse av grøntareal, barnetråkk og 
barrierevirkninger må håndteres særskilt gjennom tiltak i reguleringsplanarbeidet. Dette omfatter blant annet løsninger for kulvert, veibredde, 
støyhåndtering, landskapstilpasning og trygg skolevei.  Oppstart av reguleringsplanarbeidet vil skje når godkjent kommuneplan foreligger.  
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Arealregnskap - nye områder 
Vedlagt følger arealregnskap for nye områder som er lagt inn i kommuneplanens arealdel KP 2015-2030 

Nye områder utenom Sandnes øst: 

OMRNAVN FORMÅL Areal, dekar  Endret fra formål 

Ho16 BOLIGBEBYGGELSE 96,34 LNF, gravlund 

HoA4 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 4,46 LNF 

HaN2 NÆRINGSBEBYGGELSE 3,42 LNF 

SvN1 NÆRINGSBEBYGGELSE 26,11 LNF 

SvA1 IDRETTSANLEGG 31,32 LNF 

BoO4 LNF 28,27 Bolig 

GaA1 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 38,61 Forsvaret 

GaA2 GRØNNSTRUKTUR 563,60 LNF 

Ga17 GRØNNSTRUKTUR 31,50 Bolig 

SeA5 IDRETTSANLEGG 6,65 Grøntstruktur 

Trf6 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL 37,62 Næring 

HoA5 IDRETTSANLEGG 19,62 LNF 
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HoA6 IDRETTSANLEGG 92,10 LNF 

Trf5 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL 50,29 LNF 

Au24 BOLIGBEBYGGELSE 75,43 LNF 

Au27 BOLIGBEBYGGELSE 50,53 LNF 

 bo04 BOLIGBEBYGGELSE 34,80 Bolig, Grønt 

LuN14 NÆRINGSBEBYGGELSE 8,48 LNF 

Ha15 BOLIGBEBYGGELSE 9,04 LNF 

Lu10 BOLIGBEBYGGELSE 5,62 LNF 

Trf7 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL 92,15 Næring 

 I2 HAVN 7,65 Sjø 

HøF1 FRITIDSBEBYGGELSE 26,31 LNF 

Ho15 SMÅBÅTHAVN 3,81 Småbåthavn 

Se12 BOLIGBEBYGGELSE 2,16 Samferdsel 

SoA3 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 15,35 Grøntstr, Tjeneste 

SoA3 LNF 5,39 Tjeneste 

SvN3 RÅSTOFFUTVINNING 37,06 LNF 

Ho18 BOLIGBEBYGGELSE 7,08 LNF 
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HøF4 SMÅBÅTHAVN 3,06 Sjø 

Ho20 BOLIGBEBYGGELSE 2,71 LNF 

Au42 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 13,46 Idrettsformål 

HøF5 FRITIDSBEBYGGELSE 89,93 LNF 

LNF LNF 52,16 Grøntstruktur 

hø15 BOLIGBEBYGGELSE 7,08 LNF 

Høf6 SMÅBÅTHAVN 4,65 Sjø 

SvN2 RÅSTOFFUTVINNING 159,72 LNF 

Ha11 BOLIGBEBYGGELSE 439,78 LNF 

Ha14 BOLIGBEBYGGELSE 5,19 Tjeneste 

Fi05 BOLIGBEBYGGELSE 7,69 LNF 

 A2 SKYTEFELT/ØVINGSOMRÅDE 9,56 LNF 

Ho17 BOLIGBEBYGGELSE 44,01 LNF 

Trf2 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL 54,34 Næring 

Au26 BOLIGBEBYGGELSE 3,80 Tjeneste 

Au25 BOLIGBEBYGGELSE 260,98 LNF 

Ho19 BOLIGBEBYGGELSE 3,13 Grøntstruktur 
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Ho15 BOLIGBEBYGGELSE 3,74 LNF 

Ho15 BOLIGBEBYGGELSE 26,92 LNF 

Sa10 BOLIGBEBYGGELSE 4,78 Næring 

HoN6 NÆRINGSBEBYGGELSE 102,42 LNF 

Ho16 BOLIGBEBYGGELSE 14,51 Grøntstruktur 

HøF2 FRITIDSBEBYGGELSE 33,66 LNF 

HøF3 FRITIDSBEBYGGELSE 26,21 LNF 

HøF3 SMÅBÅTHAVN 3,59 Sjø 

HøF3 SMÅBÅTHAVN 1,89 Sjø 

Se13 BOLIG 4,5 Grøntstruktur 

  

2789,70 daa 

Nye områder utenom Sandnes øst, samlet på formål: 

FORMÅL Areal, dekar 

BOLIGBEBYGGELSE 1105,31 

FRITIDSBEBYGGELSE 176,11 

GRØNNSTRUKTUR 595,09 

HAVN 7,65 
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IDRETTSANLEGG 149,70 

KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL 234,39 

LNF 85,82 

NÆRINGSBEBYGGELSE 140,42 

OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 71,87 

RÅSTOFFUTVINNING 196,78 

SKYTEFELT/ØVINGSOMRÅDE 9,56 

SMÅBÅTHAVN 16,99 

 

2789,69 

Nye områder Sandnes Øst 

FORMÅL Areal, dekar 

SENTRUMSFORMÅL 370,95 

GRØNNSTRUKTUR 1177,52 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 1646,10 

IDRETTSANLEGG 16,90 

KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL 309,09 

 

3520,57 
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