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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
Plan 202012 - Detaljregulering av fortau langs Breivikveien, Ulsneset, 
Hommersåk 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 25.09.2020 
 
Deltakere fra forslagsstiller: Arnold Tengesdal 
 
Deltakere fra plankonsulent: Monica Reinertsen  
 
Deltakere fra kommunen: Katja Hvidsten, Ingvild Kjosavik 
 
 
KONTAKTINFORMASJON  
 
Hovedsaksbehandler: Katja Hvidsten, katja.hvidsten@sandnes.kommune.no 
Sidesaksbehandler: Ingvild Kjosavik, ingvild.kjosavik@sandnes.kommune.no 
 
Plankonsulent: Monica Reinertsen, Asplan Viak AS, monica.reinertsen@asplanviak.no, 976 
99 362 
 
Forslagsstiller: Arnold Tengesdal, Sandnes kommune, 
arnold.tengesdal@sandnes.kommune.no 
 
Beskrivelse av planområdet  
Gnr/ bnr: 101/1  
Adresse: Breivikveien mellom Ileveien og Ankerveien 
Størrelse: strekning på omtrent 250 m 
 
Beskrivelse av planidé   
Regulere fortau langs Breivikveien mellom Ileveien og Ankerveien.  
Veien er regulert til 5, men omreguleres med 6 meter bredde. Fortau reguleres til 2,5 meter 
bredde i samsvar med dagens krav.  
 



OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Digitalt materiale vil bli tilsendt ved bestilling av startpakke. 
 
Kommuneplan  
Selve fortauet vil bli regulert i arealet som er avsatt til grønnstruktur/friområde i 
kommuneplanen. Breivikveien ligger i boligbebyggelse.   
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Plan 7604 – Reguleringsplan for deler av Hommersåk (vedtatt i 1977 og sist endret i 2017) 
regulerer Breivikveien til 5 meter bredde.  
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
I sør-ende for planområdet er det regulert et fortau langs Breivikveien som en del av plan 
2010126 – Detaljregulering for Breivikbakken 2, Hommersåk. Fortauet er regulert til 2,5 
meter bredde og ligger på vest-siden av veien.   
I nordøst ende av planområde ligger det en plan 94115 – Endret regulering for industriareal 
nordvest i Hommersåkvågen. Planlagt tiltak vil berøre regulert offentlig parkerings plass i 
denne planen.  
 
Fylkesdelplaner/Regionalplaner 
Regionalplan for Jæren 2013-2040 gir ikke direkte føringer for planarbeidet, men legger opp 
til økt satsning på gående og syklende.  
 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 
Planen gir ikke føringer for tiltaket direkte, men gir føringer for håndtering av 
overskuddsmasser. 
 
 
VIKTIGE TEMA I PLANARBEIDET 
 
Teknisk løsning 
Planen må avklare behov og sikre utvidelse i kurvene. Det må sees særskilt på løsning i 
kurven ved gnr/bnr 101/610. Dersom dimensjonering for buss legges til grunn, ser en i 
håndbok fra Statens vegvesen at utvidelsen være relativt stor. Det vil være relevant å se på 
sporing av buss i denne kurven. Det kan være aktuelt å drøfte med Kolumbus hvilke kjøretøy 
skal ligge til grunn for dimensjonering. 
 
Det foreligger en vurdering av alternativer for plassering av fortau, på nord- vs. sør-side av 
veibanen. Anbefaling som følger, er at fortauet legges på nordsiden av veien. Krysningspunkt 
og løsning for turvei vil måtte tas inn i vurdering av hvilke side av vei fortauet skal plasseres 
på.  
 
Turveien må trolig legges om på grunn av skjæringer og område for påkobling. Universell 
utforming som prinsipp må legges til grunn. Tilgjengeligheten må ikke være dårligere enn i 
dag.  
 
Skjæringer i terrenget som ligger i friområdet må utformes med tanke på innvandring av 
naturlig, stedegen vegetasjon. Dette vil bidra, blant annet, til å minimere de visuelle 
konsekvensene for tilliggende bebyggelse. En må forsøke å sikre at vegetasjon bidrar til å 
dempe effekt av skjæringer.  



Parkering 
Parkeringslommene som i dag ligger langs Breivikveien ved inngangen til turområdet er ikke 
regulert og ligger i et område avsatt til friområde. Disse trolig benyttes til korttidsparkering 
for hytter. Sandnes kommune v/vei avklarer om det foreligger avtaler med hytteeiere om bruk 
av parkeringslommene. 
Området er registrert som svært viktig friområde. Parkering vil være i strid med dette 
formålet.  
Det vil være krevende å videreføre parkering langs veien, og dette prioriteres ikke. 
Prioritering må være trafikksikkerhet og universell utforming på turveien. Hvis turveien skal 
reguleres inn, vil det utløse større arealbehov.  
 
Planarbeidet kan medføre behov for å berøre en eksisterende offentlig parkeringsplass. Det er 
en målsetting å bevare flest mulig av de allerede regulerte parkeringsplassene. Eventuell 
reduksjon eller utvidelse må avklares i planen. Oppmerking av plassene kan være et tiltak for 
å få mer effektiv bruk av arealet.  
Denne parkeringsplassen skal videreføres som offentlig parkering. 
 
Trafo ved parkeringsplass 
Det legges opp til at trafo beholdes. Det vil være svært kostbart å flytte denne.  
  
Universell utforming/ løsning for eksisterende turvei 
I planen må stigning på turveien inn til friområdet avklares. Det er ønskelig med snitt som 
belyser dette.  
 
Renovasjon 
Sandens kommune v/vei avklarer om tiltaket vil berøre områder som benyttes til oppstilling 
av renovasjonsbeholdere (oppstilling på hentedag).  
 
Natur/ miljø 
Vegetasjon som berøres må beskrives. Det må også avklares om det er fremmede arter i 
området og behov for å sikre tiltak som hindrer spredning.  
 
Massedisponering 
Omfang av overskuddsmasser og håndtering av disse må avklares.  
 
Planavgrensning 
Planavdelingen har utarbeidet et forslag til planavgrensning. Det foreslås et stort område, og 
aktuelt planområde vil bli mindre.  
 
PROSESS  
Det vil bli avhold arbeidsmøter underveis i prosessen. Det er aktuelt med møte for 
gjennomgang av merknader til varsling av planoppstart.   
 
ILLUSTRASJONER  
I planen bør høyde og omfang av skjæringer avklares. Disse bør vises i snitt.  
 
MEDVIRKNING  
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal ligge med varsel om oppstart av planarbeid. 
Medvirkningsprosess ihht. krav i plan- og bygningsloven.  



Saken sendes områdeutvalg Nord. Varsel om planoppstart sendes alle hytteeiere i friområdet. 
Det vurderes nærmere behov for møte med hytteeiere og områdeutvalget når vi vet mer om 
engasjement/interesse.  
 
 
 
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.  
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER 
 
Følg med på saken her http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES, ved å skrive inn 
saksnummer 20/33366 i søkeruten. Innkomne og utgående dokumenter ligger klikkbare i 
venstre marg, på siden du ledes til. 
 
 
 
KONKLUSJON 
 
- Planarbeidet antas å kunne fremmes som reguleringsplan. 

 
- Startpakke bestilles på oppstartsmøtet. 
 
 
Sandnes, 25.September’2020 
 
Referent: Katja Hvidsten 
 
 
Oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering, og saken forutsettes godt opplyst før 
møtet finner sted. Alle vurderinger fra planavdelingen er faglige og basert på mottatt 
informasjon fra søker. Forslag til endringer av planinitiativ etter oppstartsmøte, naboprotester, 
uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak m.v. vil kunne bringe 
inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. Kommunens 
tilbakemelding vil da måtte justeres iht. endrede/nye forutsetninger. 
 

 

Katja Hvidsten 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES
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