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Oppdragsnavn: Fortau Breivikveien
Oppdragsnummer: 629262-02
Utarbeidet av: Monica Reinertsen
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Kontaktinformasjon 
Tiltakshaver Plankonsulent

Firma/organisasjon Sandnes kommune – Teknisk Asplan Viak AS

Kontaktperson Arnold Tengesdal Monica Reinertsen

Adresse Rådhusgata 1 Østervågkaien 1a

Postnummer og -sted 4306 Sandnes 4006 Stavanger

Telefonnummer 51 33 52 31 976 99 362

e-post Arnold.tengesdal@sandnes.kommune.no Monica.reinertsen@asplanviak.no 

1. HOVEDINNHOLDET I PLANINITIATIV

1.1. Stedsangivelse
Tiltaket berører deler av Sandnes kommune sin eiendom gnr. 101 bnr. 1 ved deler av Breivikveien på 
Hommersåk. 

mailto:Monica.reinertsen@asplanviak.no
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Figur 1: Markert strekning (blå strek) hvor det er ønskelig å opparbeide fortau langs kjørevei. 

1.2. Formålet med planen
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere et fortau langs deler av Breivikveien på Hommersåk. 
Breivikveien har i dag fortau på langs deler av veien, og planarbeidet har til formål å til rette legge for 
opparbeidelse av et sammenhengende fortau langs kjøreveien. 

2. PLANOMRÅDET OG VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET
Breivikveien er i dag regulert med 5 m bredde, men opparbeidet med 6 m bredde. Det foreslås å 
regulere 6 m bredde på kjørevei og etablere fortau med bredde på 2,5 m. Behovet for fortau er 
knyttet til at kjøreveien har fått økt trafikk de siste årene, og kjørevei benyttes også som en 
busstrase. Brevikveien ble også nylig en forkjørsvei. Etablering av fortau vil bidra til økt 
trafikksikkerhet. Dette vil gi positive virkninger spesielt for barn, unge og myke trafikanter generelt 
som benytter denne veien. 

Planområdet ønskes avklart i oppstartsmøte, og figuren under viser et omtrent areal for 
opparbeidelse av fortau på 2,5 m bredde langs kjørevei mot friområde. Aktuell strekning er på 
omtrent 250 m.   

Strekningen det mangler fortau på i dag går mellom to kommunale parkeringsplasser. I sørøst er det 
opparbeidet fortau frem til kryss ved parkeringsplass, adkomst til turvei og bolig. I midten av 
strekningen er det også en adkomst til turvei som skal ivaretas. I nordøst er det også en kommunal 
parkeringsplass som skal ivaretas. Her er det etablert fortau på motsatt side av kjørevei frem til 
parkeringsplass.

Tiltaket vil medføre inngrep på kommunens egne arealer. Det vil være behov for noe inngrep i 
eksisterende vegetasjon og terreng langs kjørebane. 
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Figur 2: Skisse av aktuelt planområdet for etablering av fortau. 

3. PLANSTATUS

3.1. Kommuneplan for Sandnes 2019-3035
Fortauet er tenkt plassert langs veien som ligger på grensen mellom areal avsatt til boligbebyggelse 
og areal avsatt til grønnstruktur/friområde i kommuneplanen. 

Figur 3: Utsnitt av kommuneplanen 2019-2035
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3.2. Gjeldende reguleringsplaner og pågående planarbeid
Friområdet er i dag uregulert og kjøreveien er regulert i plan 7604 – Reguleringsplan for deler av 
Hommersåk (vedtatt i 1977 og sist endret i 2017). Kjøreveien er regulert med 5 m bredde, men 
opparbeidet i 6 m bredde. 

I øst er det opparbeidet og regulert et fortau langs Breivikveien som er en del av plan 2010126 – 
Detaljregulering for Breivikveien 2, Hommersåk. Her er fortauet regulert og opparbeidet med 2,5 m 
bredde. 

Det er ikke registrert pågående planarbeid i nærheten av det aktuelle området. 

Figur 4: utsnitt av gjeldende reguleringsplaner

4. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET OG LANDSKAP
Fortauet planlegges opparbeidet i tråd med gjeldene vegstandard og vegnorm. Tiltaket berører ingen 
registrerte kulturminner. Det vil være behov for noe inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng for 
å opparbeide 2,5 m bredt fortau langs kjøreveg. Ivaretakelse av en god adkomst til eksisterende 
turvei vil være viktig i planarbeidet. 
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5. MEDVIRKNING OG SAMARBEID
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet:
Hovedsakelig Sandnes kommune.  

Berørte parter som skal varsles ved oppstart:
Ordinære høringsparter, naboer langs kjørevei og ev. hytteeiere i friområdet.  

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og 
andre berørte:
Planarbeidet utføres for Sandnes kommune og et samarbeid med ulike avdelinger i kommunen vil 
være sentralt (plan og teknisk/vei). Det gjennomføres medvirkningsprosess ihht. krav i plan- og 
bygningsloven. 

Deltakere på oppmøtet:
 Monica Reinertsen
 Arnold Tengesdal

Vi ønsker å avklare følgende i oppstartsmøtet:
 Plangrense
 Planprosess (dokumentasjonskrav, medvirkningsprosess/berørte parter osv.)

6. SAMFUNNSSIKKERHET, RISIKO OG KONSEKVENSUTREDNING

6.1. Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhet
Tiltaket vil bidra til økt trafikksikkerhet langs kjøreveg og som adkomst til friområdet. Opparbeidelsen 
av fortauet vil kreve noe inngrep i vegetasjon/terreng. 

6.2. Konsekvensutredning
Planlagt tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning. 


