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Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 

opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer 

som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Norconsult AS er engasjert av Dale Utvikling AS til å utarbeide detaljreguleringsplan for Dale-

området, Sandnes kommune. Dale Utvikling AS er eier av området og ønsker nå å gå i gang med 

planlagt utvikling av den sentrale delen av Dale og en utbedring av Daleveien ved Nedre Gramstad.  

Planlagt utvikling samsvarer ikke med gjeldende detaljplan på Dale og det er derfor behov for en ny 

detaljreguleringsplan for å gjennomføre utviklingen av området.  

Dale Utvikling AS har i dialog med Sandnes kommune utvidet planområdet til å omfatte deler av 

Daleveien ved Nedre Gramstad for å tilrettelegge for bedre adkomstforhold til Dale for gående og 

syklende, kollektiv trafikk og bil. 

Planforslaget består derfor av to deler: Dale området med bolig og næringsutvikling, og Daleveien 

ved Dybvik, som omtales videre som Nedre Gramstad. 

2. Formålet med planarbeidet 
Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av Dale-området med etablering av boliger,  

næringsområde med lettindustri, kontor, barnehage o.l.. Forslaget vil omfatte transformasjon av 

eksisterende bebyggelse ved aktivisering/rehabilitering/fjerning av eksisterende bygg. Evt. 

videreføring av eksisterende kontorbygg vil avhenge av bygningstilstand og fremtidig bruk. 

Detaljplanen vil omfatte regulering av nødvendig adkomst, parkering, grøntareal, turvei og andre 

funksjoner. Det legges også til rette for en kai som har til hensikt å tilknytte området med rutebåt og 

utvide aktivitetstilbudet i området med kano og kajakker. 

Veistrekning ved Nedre Gramstad omfatter utvidelse/justering av vei med tilretteleggelse for 

trafikksikring av gående og syklende. Dette tiltaket vil bidra til å øke fremkommeligheten til Dale. 

Planen har som hensikt å bidra til en utvikling som har forankring i et område med sterke kvaliteter 

innen natur, historie og landbruk. Etablering av boliger og næring vil bidra til økt bruk, noe som 

frembringer en oppgradering av området og infrastruktur, som igjen vil bidra til økt tilgjengelighet og 

nye muligheter for friluftsliv. Følgende formål vil være aktuelle for planen: 

• Bebyggelse og anlegg – Omfatter i hovedsak boliger, næringsbebyggelse kategori 2 (f.eks. 

kombibygg med kontor og produksjonslokaler), offentlig og privat tjenesteyting, fritids og 

turistformål . MindAre del av eksisterende bygningsmasse kan vurderes som kategori 1 

kontorbygg og sentrumsformål. 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveier, parkeringsareal, kai. 

• Grønnstruktur – naturområder, friområder, park. 

• LNF – kulturminner og kulturmiljø. 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag – strandsone, natur- og friluftsområder. 
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2.1 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Behov for konsekvensutredning reguleres av Plan- og bygningsloven § 4-2 og Forskrift om 

konsekvensutredninger. Iht. til § 6, punkt b i KU-forskriften, skal følgende planer og tiltak alltid 

konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

‘reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.’ 

Følgende tiltak i vedlegg I er aktuelle for denne reguleringsplanen og planen skal derfor 

konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.: 

Pkt. 24 Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 

med et bruksareal på mer enn 15 000 m². 

Pkt. 25 Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

Bruksarealet til næringsbebyggelsen i planen er på mer enn 15 000 m². Området som planlegges for 

boligutvikling avviker fra området som er avsatt i gjeldende kommuneplan. Tiltaket er derfor 

utredningspliktig etter pkt. 24. og 25. 

2.2 Planprogram 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 

planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 

grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger (lovkommentar til PBL §4-1). 

Dette planprogrammet gir en oversikt over planlagt tiltak, overordnede føringer, forhold som er 

aktuelle for konsekvensutredning evt. som omfattes av planarbeid eller ROS, og fremlegger en 

medvirkningsprosess ifm. KU og planarbeidet. 
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Planavgrensning 

Planområdet ligger i Sandnes kommune, øst for Gandsfjorden. Foreslått varslingsgrense fremgår av 

figur 2 og omfatter ca. 230 dekar på Dale og ca. 8,5 dekar ved Nedre Gramstad.   

 

Figur 1 - Oversiktskart, planområdene med foreslått varslingsgrense vises i rødt, Dale i nord og Nedre Gramstad i sør (Kilde: 
Stedsanalyse, Norconsult) 

 

Begrunnelse for foreslått varslingsgrense og foreløpig plangrense er: 

• Ved Dale: Plangrensen følger i store trekk kommuneplanens område avsatt til 

utbyggingsområde og energisentral. I nord justeres grensen slik at den følger opparbeidet 

ballplass/parkeringsplass samt arealer mellom energisentral og landbruksarealer. I tillegg 

medtar plangrensen begge sider av bekkedraget i nord og sjøområdet langs eksisterende kai i 
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Dalevika. Plangrensen følger herfra strandlinjen sørover til avslutning mot Daleveien. I vest 

følger plangrensen kjøreveien regulert i gjeldende plan med noen mindre justeringer av 

linjeføringen.  (se figur 9, s. 11 for oversikt over forslag til tiltak innenfor varslingsgrensen, 

alternativ 1). 

• Ved Nedre Gramstad: plangrensen følger områder som omfattes av veiføring gjennom Nedre 

Gramstad med tilknyttede nye gang og sykkelveger. Den omfatter nødvendig areal for 

utbedring av veien. 

 

 
   

  

Figur 2 - Øverst: justert boligområde (rød avgrensning) sammenlignet med boligområdet i kommuneplanen og 
Figur 3 - Nederst: justert område for kombinert bebyggelse og anleggsformål (rød avgrensning) sammenlignet 
med boligområdet i kommuneplanen. Kai areal ligger til venstre i illustrasjonen. Stiplet svart strek viser planens 
avgrensning. 
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3.2 Dagens arealbruk og eiendomsforhold 

   

Figur 4 -  Området sett fra luften. Flyfoto fra 2018. Varslingsgrense ved Dale (venstre) og figur 5 Nedre Gramstad (høyre) vist 
med rød linje 

Planområdet omfatter arealer på og rundt den nedlagte institusjonen på Dale (deler av gnr/bnr. 

95/1-4, 95/2/1) samt veiføring gjennom Nedre Gramstad  (gnr/bnr. 39/529 og deler av 39/89). Dale 

har kun en adkomstvei fra sør via Daleveien og ligger ca. 7 km fra Sandnes sentrum. Området består 

av kystlinje friluftsområde, skog, frukthage og grøntarealer mellom bebyggelsen. Dale Utvikling AS er 

eneste grunneier for hele Dale området. 

Eksisterende bebyggelse i Dale området:  

Bygningsmassen består av både driftsbygg og tjenesteboliger fra institusjonstiden oppført i perioden 

1911 og helt fram til 1975. Sentralt i området ligger den første hovedbygningen, FG-bygget 

(Mannsavdelignen). Dette bygget dominerer i landskapet og er godt synlig fra Gandsfjorden. Øvrige 

bygg er plassert uten struktur som kompleks av bygninger som avspeiler byggenes tidsepoke. Mange 

av byggene var tilknyttet anlegget som i sin tid utgjorde et nærmest selvforsynt samfunn med stort 

gårdsbruk, kraftstasjon, skole, forsamlingshus og ulike boliger for de ansatte. Det er i dag i underkant 

av 80 boliger i området (utdrag fra stedsanalysen). Dale har regional betydning som tur-, rekreasjons- 

og friluftsområde. Det er flere arealer innenfor planområdet som i dag benyttes til parkering for 

friluftsformål. 

Siden nedleggingen av institusjonen Dale i 1988 har området hatt en uavklart situasjon. De største 

institusjonsbyggene har en monumental utforming, hvor FG-bygget med sin størrelse og plassering 

dominerer bygningsmassen. Mange av byggene, deriblant FG-bygget, er i dårlig teknisk stand. 
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Figur 6  – eksisterende bygningsmasse ved Dale        (Kilde: stedsanalyse, Norconsult) 

 
Nedre Gramstad området: 
Varslingsområdet består i hovedsak av kjørevei med tilleggende veiareal langs Daleveien og er i bruk i 
dag som eneste adkomstvei til Dale. Området omkranses av eneboliger og spredt boligbebyggelse 
som har direkte avkjørsel fra Daleveien.  
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4 Aktuelle overordnede rammer og premisser 

4.1 Statlige føringer  

Statlige planbestemmelser (SPB) og planretningslinjer (SPR) gir føringer hvor nevnte retningslinjer er 

de viktigste. 

− Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

− Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

− Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

− Barn og unges interesser i planleggingen 

 

4.2 Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (2020-2050)  

Dale er i regionalplan er ikke er et prioritert utviklingsområde.  

Regionalplanen gir føringer hvor følgende kapitler har særlig betydning. 

5. Regional struktur og arealstrategi 

6. Attraktive, verdiskapende og menneskevennlige steder 

7. Aktive, mangfoldige og produktive landbruks- og naturområder 

8. Et effektivt, helhetlig og miljøvennlig transportsystem 

4.3 Kommuneplan 2019 - 2035 

I kommuneplan 2019- 2035 er området vist som utbyggingsområde med blant annet 

boligbebyggelse, sentrumsformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål. Dale (Ha10) som skal 

planlegges med bolig, næring offentlig/privat tjenesteyting mm. har følgende bestemmelser: 

«Det skal gjennomføres geotekniske undersøkelser for å avklare faren for ras. Det må 

utarbeides egen beredskapsplan som endel av videre planlegging. 

Forholdet til automatisk freda kulturminnefelt skal avklares ved regulering (jfr. KML §§ 3.8,9). 

Reguleringsplan kan ikke godkjennes før det foreligger dokumentert analyse med plan for 

bevaring (DIVE-analyse) av bygg og landskap og denne er integrert i planforslaget. 

Utbyggingen skal ikke komme i konflikt med stille område, landskap og naturopplevelser i 

Sandnesmarkå. Endelig avgrensning mot edellauvskog skal avklares ved regulering. Elva skal 

inngå som del av grønnstrukturen.» 

Kommuneplanens bestemmelser setter krav og retningslinjer som skal ivaretas som del av 

planarbeidet. For Dale-området er blant annet kulturminner og kulturmiljø, pkt. 1.6 i 

bestemmelsene, et viktig tema som skal konsekvensutredes. 

Kulturminner skal vurderes i alle arealplaner og tiltak, også i sjø. KDP Kulturminner og kulturmiljøer 

skal legges til grunn for kommunens kulturminneforvaltning. Tiltakets konsekvenser for eventuelle 

kulturminneverdier skal dokumenteres og beskrives. Det omkringliggende bygningsmiljøet og den 

stedegne by- og byggeskikken skal vektlegges. Verdier skal dokumenteres og det skal vises til hvordan 

man har søkt å ivareta disse. Den lokale stedskarakteren skal ligge til grunn ved all planlegging og 

utbygging. Stedets historiske strukturer og kulturminner skal ivaretas ved utforming av byrom og 

bygninger. 
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Ifm. utarbeidelse av ny Kommuneplan 2023 – 2040 høringsdokument har bestemmelsen blitt utvidet 

med følgende: 

Pkt. 1.5 Bestemmelser om kulturminner og kulturmiljø 

Bestemmelsen spesifiserer også at ved utarbeidelse av arealplaner, i konsekvensutredninger, 

stedsanalyser, mulighetsstudier, i byggesaker, o.l. skal Kulturminneregisteret og kulturminneplanens 

utdypende kunnskapsgrunnlag legges til grunn som primærkilder for kulturminneverdiene 

 

4.4 UTE i Rogland - regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 

Arealpanlegging skal vurdere friluftsliv og naturforvaltning. Tema som legges til grunn og vurdering 

av Dale: 

Landskap – Regional middels verdi. 

Friluftslivområder – Dale er et statlig sikra friluftslivsområde. 

Dale omfattes ikke av Store sammenhengende naturområder. 

 

4.5 Hensynssoner i kommuneplanen 

Ras og skredfare H310 
Ved arealplanlegging eller prosjektering av nye tiltak innenfor hensynssone for skredfare kreves 
fagkyndig utredning av skredfare samt vurdering av om arealet kan bebygges. Utredningen skal 
gi grunnlag for vurdering av forebyggende sikringstiltak. Nødvendige sikringstiltak skal vurderes 
og godkjennes som en del av byggesaken og være utført før utbygging. 
 
Flomfare  H320 
Ved planlegging av nye tiltak skal flomkapasiteten til vassdrag opprettholdes. Endring av naturlige 
vassdrag skal ikke tillates. Områder lang vassdrag som er utsatt for flom skal ikke bebygges. For tiltak 
i hensynssone for flomfare må det leveres dokumentasjon som avklarer flomkonsekvens. 
Dokumentasjon må gjøres av vassdragsteknisk fagkyndig. Det skal sikres at tiltak ikke påvirker 
flomkapasitet i andre deler av vassdraget eller nedslagsfeltet eller at det har negativ påvirkning for 
miljøtilstand i eller langs vannforekomsten. 33 Alt planarbeid skal på et tidlig stadium håndtere 
flomrisiko for planområdet og avklare virkninger ellers i vassdraget. Bebygde tomter tillates ikke 
utbygd utover dagens situasjon. Det tillates heller ikke tiltak på tomta som gir raskere avrenning til 
vassdrag. Dersom det er behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak i beredskapsmessig 
sammenheng, skal dette være etablert før byggingen kan igangsettes 
Hensyn  
 

Hensynssone Friluftsliv H530 
Sonen omfatter avgrensede områder der det ligger godt til rette for friluftsliv med 
badeaktiviteter. Her skal det legges særlig vekt på friluftsinteressene både ved saker etter plan og 
bygningsloven og ved kommunens forvaltning etter annet lovverk. 
Enkle tiltak som bygger opp om områdenes funksjon for friluftsbruk tillates. Dette gjelder toalett, 
renovasjonsinnretninger, turstier, og tilkomst med universell utforming til strandlinjen. Eventuelle 
p- plass for allmennheten for tilkomst til disse områdene kan anlegges ved eksisterende veger, på 
vilkår av at det unngås vesentlige ulemper for landbruk, landskap, natur- og kulturmiljøer, og 
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øvrige arealbruksinteresser, men må behandles som selvstendige saker. Tilkomst til strandlinjen 
bør tilrettelegges. 
 
Hensynssone grønnstruktur H540_01 
Mobile og midlertidige anlegg tillates ikke innenfor 100m beltet langs sjø og vassdrag (hensynssone 
naturmiljø – 100 m), Sandnesmarkå (H530_01) og regional grøntstruktur (H540_01 og H540_02). 
 
Bevaring naturmiljø på land (b) H560 
Områdene viser prioritert arealer som er særskilt viktig for det biologiske mangfoldet. All forvaltning 
og virksomhet, både etter plan- og bygningsloven og særlover, skal utøves med hensyn til å bevare 
livsmiljøet og artsmangfoldet i områdene. 
 
Kulturmiljø H570 
Områder med viktige kulturlandskap/kulturmiljø framgår av gjeldende kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer. Disse skal forvaltes i samsvar med retningslinjene i nevnte 
plan. Arbeid og tiltak som berører kulturminneinteressene, enten i form av kulturmiljøer 
eller enkeltobjekter kan ikke utføres uten særskilt tillatelse fra kulturminnestyresmaktene. 
Arealet ligger inne i kommuneplanen som hensynssone – bevaring kulturmiljø.  
 
Sone med båndlegging etter naturvernloven H720 
I disse områdene gjelder vernevedtaket med tilhørende verneforskrifter. I omkringliggende områder 
kan det ikke iverksettes tiltak som kan medføre skade på naturvernområdet, som 
forurensningstilførsler og støy m.m. 
 
 

1 
Figur 7 og 8 - Utsnitt av kommuneplan med utbyggingsområdet vist på kart til venstre og adkomstveg fra Nedre Gramstad i 
sør på kart til høyre. 

Båndlegging etter lov om kulturminner H730 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse områdene uten tillatelse fra 

kulturminnemyndighetene, jfr. kulturminnelovens §§ 3 og 8. Automatisk freda kulturminner som 

ligger innenfor områdene vist som utbyggingsområder skal, med tilstrekkelig vernesone jfr. 



12 
 

kulturminneloven § 6, søkes bevart gjennom hensynssoneregulering i kombinasjon med 

grøntstruktur. Det skal i forbindelse med framtidig reguleringsplanarbeid utarbeides skjøtselsplan for 

det arealet som avsettes til hensynssone kulturminne innenfor avsatt planområde 

Byggegrense mot sjø 

Der det er fastsatt byggegrense mot sjø tillates erstatningsboliger, tilbygg, påbygg eller underbygning 

på eksisterende lovlig etablert bolig med inntil 150 m2 samlet BYA i 100-metersbeltet til sjø og 

spesifiserte vassdrag (jf. temakart naturmiljø). Utenfor 100-metersbelste tillates en størrelse på 200 

m2 samlet BYA. Erstatningsbolig må plasseres på samme sted som eksisterende 31 Retningslinje: 

Fritidsbebyggelse i 100 metersbeltet til sjø eller vassdrag uten byggegrense Etter en konkret 

vurdering kan det tillates erstatningsbygg og tilbygg som ikke overskrider 90 m2 inkludert bod. 

bebyggelse 

 

Figur 9 - Byggegrense mot sjø  Kilde: Sandnes kommuneplan 

Sandnesmarkå 

   
Figur 10 - Til høyre - Markagrense ved Dale,         Figur 11 – til venstre markagrense som omfattes av planområdet. 

Planområdet berører markagrensa til Sandnesmarkå (se blå sirkel i fig. 11). Utbyggingen skal ikke 

komme i konflikt med stille område, landskap og naturopplevelser i Sandnesmarkå. Endelig 
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avgrensning mot edellauvskog skal avklares ved regulering. Elva skal inngå som del av 

grønnstrukturen. 

 

4.6 Vel bevart i Sandnes? Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 

2005 – 2017  

Det tidligere Dale asyl opprettet i 1911, består av et kompleks av bygninger fra ulike tider som 

dokumenterer en viktig side av den regionale kulturhistorien. Anlegget utgjorde i sin tid et nærmest 

selvforsynt samfunn med stort gårdsbruk, kraftstasjon, skole, forsamlingshus og ulike boliger for de 

ansatte. I tillegg kommer større og mindre bygninger knyttet til forskjellige funksjoner. De største 

sykehusbygningene har en monumental utforming og ligger sentralt i parklignende omgivelser. Isolert 

plassert i praktfulle naturomgivelser utgjør anlegget et særegent område. Utfordring: Sikre 

kulturminne - og kulturlandskapsverdiene i den fremtidige utviklingen av området 

  
Figur 12 – hensynssone bevaring kulturmiljø H570 i gjeldende kommuneplan 

 
Figur 13 – Beskrivelse av sentrale enkeltminner   (Kilde: byantikvaren, Dale Kulturminner og Kulturmiljøer, vedtatt 2021) 
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Detaljreguleringsplan ID 90107 for Nedre Gramstad omfattes av omfattes av spesialområde bevaring 

i kommundelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2005 – 2017. Arealet gjelder 1 daa, gnr/bnr 1/5. 

KDP’en har egne retningslinjer for tiltak innenfor spesialområder. 

 

Kartene over viser hensynssone bevaring a  kulturmiljø i gjeldende kommuneplan og sentrale 

enkeltminner. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 – 2035 i Sandnes kommune 

er under revisjon, med en handlingsplan vedtatt 25.4.2022. Kartene viser at området som helhet har 

kulturverdi. Dale Asyl er ett av byggene som er nevnt under elementer og strukturer som er viktige å 

ivareta i et viktig kulturmiljø. 

 

Ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2020-2035 og byantikvarens 

rapport Dale kulturminner og kulturmiljø skal legges til grunn for videre utredningen og avklaringer 

samt oppdatering av DIVE-analysen i tråd med nye bestemmelser for kulturminner og kulturmiljø i 

forslag til ny kommuneplan. 

  
Figur 14 - Kulturminnekart, kulturminneplanen Sandnes kommune, og Dale sykehus 1952 (Stavanger byarkiv) 
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4.7 Gjeldende detaljreguleringsplaner 

 

Planområdet omfatter følgende detaljreguleringsplaner: 

 

 
 

Figur 15 - Gjeldende reguleringsplaner ved Dale  (Kilde: stedsanalyse, Norconsult) 
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Figur 16 – Gjeldende reguleringsplaner ved Nedre Gramstad  (Kilde:stedsanalyse Norconsult) 

5 Beskrivelse av tiltaket 
Tiltaket består av 150 nye boliger, og transformasjon og fortetting av området i og rundt tidligere 

institusjonsbygg på Dale. Nytt boligområde tar utgangspunkt i området som i kommuneplanen er 

avsatt til boligformål og omfatter området regulert i plan 2008114 til boligformål.  

Transformasjonsdelen forholder seg til arealene Ha10 vist i kommuneplanen. Områdene er noe 

justert eller utvidet. Følgende formål omfattes av planarbeidet: 

 

• Bebyggelse og anlegg – Boliger, næringsbebyggelse kategori 2 (f.eks. kombibygg med kontor 

og produksjonslokaler), offentlig og privat tjenesteyting, fritids og turistformål . Mindre del 

av eksisterende bygningsmasse kan vurderes som kategori 1 kontorbygg og sentrumsformål. 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveier, parkeringsareal, kai. 

• Grønnstruktur – naturområder, friområder, park. 

• LNF – kulturminner og kulturmiljø. 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag – strandsone, natur- og friluftsområder. 
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Alternativ 1 omfatter og erstatter gjeldende reguleringsplaner: Plan 2008114 Detaljregulering for del 

av gnr. 95 bnr.1 Dale og, 

Plan 2011108 Detaljregulering for gang-sykkelvei Fv. 317, Nedre Gramstad – Dale (strekningen 

gjennom Nedre Gramstad. 

 

6 Rammer for planlagt utbygging 
Antall boliger vil følge rammene i plan 2008114 og omfatte 150 nye boliger og 13 eksisterende 
boliger. Forutsetningen for de 150 boligene er som i tidligere vedtatt plan av 2012 at 60 boliger 
(hybelhusene mot Gandsfjorden) fjernes. FG-bygget overføres til transformasjonsområde Ha10 (se 
figur 13). Her vil tidligere regulerte 50 boliger i FG-bygget utgå. Disse boliger vil nå inngå i det nye 
området avsatt til boligformål uten å øke boligantallet fastsatt i forrige plan. I sum er det derfor ingen 
endring i antall nye boliger sammenlignet med gjeldende plan. 
 
Boligområdet utvides til å omfatte eksisterende eneboliger mot Gandsfjorden og mot øst grenser 

planlagt boligområde inn mot ny veiføring for Daleveien. Mot sør inngår tilgrensende platå i 

utbyggingsområdet slik at kolle i øst og sør danner en naturlig avgrensning av boligområdet. Mot 

sjøen vil eksisterende eneboliger danne grense mot sjøen og ny boligbebyggelse plasseres bak. 

Boligbebyggelsen vil bestå av varierte boliger med hovedtyngde i konsentrert småhusbebyggelse, 

men vil også omfatte eneboliger og leiligheter i lavblokk 

Transformasjonsdelen er utvidet med overføring av FG-bygget til Ha10 og tilpasser seg 

landbruksarealene mot øst. Utviklingen av dette området vil ta utgangspunkt i eksisterende 

byggingsmasse, trær og uteområder. Det er en ambisjon om å bevare FG bygget. Dette vil i stor grad 

avhenge av tilstand og typer funksjoner som kan inngå i bygget. Intensjonen er at området gradvis 

utvikles og transformeres slik at det unike historiske miljøet i størst mulig grad kan bevares og 

forsterkes med funksjoner som kombinerer gammel byggingsmasse med nye funksjoner og ny 

bygningsmasse. Målet er legge til rette for en utvikling som med rimelige rammer kan legge til rette 

for oppstart av bedrifter som lettindustri og automatisering med tilknyttede funksjoner. 

 



18 
 

 
Figur 17-  Alternativ 1 – kombinert bolig og næringsformål (Kilde: stedsanalyse, Norconsult) 
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Øvrige arealer 

Sentralt i området ligger rester av en park og frukthage. Med rivning av hybelhusene kan det 

etableres en stor åpen park fra FG-bygget og helt ned til Gandsfjorden. I nord avsluttes parken mot 

framtidig utbyggingsområde og i sør ligger parken inn til det nye boligområdet. Eksisterende bolig fra 

1910 kan vurderes bevart som kafe og selskapslokale i tilknytning til parken.  

    

Figur 18 til venstre: Plassering av Daleparken. Figur 19 til høyre: Område i tilknytning til eksisterende kai. 

Mot vest vil det reguleres et område i forbindelse med dagens kai. Dette sikrer mulighet for transport 

av varer via sjøen i tillegg kan de gi mulighet for anløp rutebåt, besøkende og framtidig sjøbus. Det 

vurderes utlegging av Bølgedempere for skjerming av anløpende. 

6.1 Nedre Gramstad 

Dale har kun kjøreadkomst fra sør via Daleveien fylkesvei 4494 gjennom Nedre Gramstad. 

Kapasiteten er begrenset. Med utbygging av Dale etableres det gang- og sykkelvei gjennom Nedre 

Gramstad og videre ut til Dale, som kan legge opp til økt bruk av sykkel. Regulering vil sikre 

opparbeiding av trafikksikker ferdsel for gående og syklende gjennom Nedre Gramstad og videre ut 

til Dale ved etablering av ny GS-vei. 

Trafikk Daleveien mellom Nedre Gramstad og Dale er i NVDB til Statens Vegvesen angitt med en ÅDT 

på 240 (skjønn 2020, 10% lange kjøretøy).  

Telling 2019 registrerte ÅDT lik 624, i år 2020 lik 764. År 2021 er ikke ferdig men mye tyder på at 

registrert ÅDT blir på samme nivå som i 2020. ÅDT. Det kan utfra tellinger ses at trafikkmengder i 

helger med flott turvær gir mye trafikk. 

Trafikkmengde gjennom Nedre Gramstad beregnet til 1650 ÅDT, vil med buffer 350 i ÅDT få en 

trafikkmengde lik 2000 i ÅDT. Dette tilsvarer samme trafikkmengde lagt til grunn for godkjenning av 

de gjeldende reguleringsplaner på Dale og for vegen gjennom Nedre Gramstad i år 2012 (se vedlagt 

Notat trafikk transformasjonsområde). 

Støysituasjon fra trafikk gjennom Nedre Gramstad med en ÅDT lik 2000 er i det vesentlige lik det som 

ble lagt til grunn for godkjenning av planene på Dale i år 2012.  
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Trafikk i Rovik krysset vil fortsatt være vesentlig lavere enn det som ble lagt til grunn for godkjenning 

av planene på Dale og veg gjennom Nedre Gramstad i år 2012, og vesentlig lavere enn trafikkmengde 

i krysset i år 2018 og tidligere år (se Trafikk notat, Norconsult). 

Området omfattes av hensynssone for støy H210 og H220 i overordnet plan. Det skal lages en egen 

støyvurdering som del av planprosessen.  

 

Figur 20  - varslingsgrense ved Nedre Gramstad. 
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Figur 21 – planlagt tiltak ved Nedre Gramstad. 

 

7 Alternativesvurdering 

0 – alternativet (kombinert bolig- og næringsformål)  

0-alternativet – En videreføring av gjeldende reguleringsplaner og eksisterende situasjon. 

 

Alternativ 1 – kombinert bolig- og næringsformål  

 
Planlagt tiltak med nye boliger, og transformasjon og fortetting av området i og rundt tidligere 
institusjonsbygg på Dale. Nytt boligområde tar utgangspunkt i området som i kommuneplanen er 
avsatt til boligformål og omfatter området regulert i plan 2008114 til boligformål.  
Transformasjonsdelen forholder seg til arealene Ha10 vist i kommuneplanen. Områdene er noe 
justert eller utvidet. Følgende formål omfattes av planarbeidet: 
 

• Bebyggelse og anlegg – boliger, næringsbebyggelse kategori 2 (f.eks. kombibygg med kontor 

og produksjonslokaler), offentlig og privat tjenesteyting, fritids og turistformål . Mindre del 

av eksisterende bygningsmasse kan vurderes som kategori 1 kontorbygg og sentrumsformål. 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveier, parkeringsareal, kai. 

• Grønnstruktur – naturområder, friområder, park. 

• LNF – kulturminner og kulturmiljø. 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag – strandsone, natur- og friluftsområder. 

 

8 Forslag til utredningstema 

8.1 Metodikk for konsekvensutredningen 

For hvert tema som konsekvensutredes gis det en kort beskrivelse av dagens situasjon, samt en 
vurdering av tiltakets konsekvenser for det aktuelle tema. Dette gjelder uavhengig av om det skal 
utarbeides egen konsekvensvurdering eller om temaet kun beskrives i planbeskrivelsen. Det gis også 
en beskrivelse av influensområdet, hvor utstrekningen vil avhenge av hvert enkelt tema. 
Datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene, og eventuelle faglige eller 
tekniske utfordringer med innsamling og bruk av dataene og metodene blir omtalt. 
 
Konsekvensutredningen skal gi en sammenstilling av virkningene for å kunne synliggjøre om tiltaket 
har positive eller negative konsekvenser sammenlignet med 0-alternativet. Iht. forskrift om 
konsekvensutredning er det kun virkninger av tiltaket som er beslutningsrelevante som skal utredes. I 
tråd med forskriften skal vurderingene så langt som mulig basere seg på kjent kunnskap. 
Alternativvurderingene blir gjennomført for et fastsatt sammenligningsår f.eks. 2030. 
 
Resultatene av konsekvensutredningen sammenstilles til slutt, med en kort beskrivelse av 
konsekvensene for de ulike alternativene, og en vurdering av den totale konsekvensen av 
reguleringsplanen. Til slutt skal det redegjøres for eventuelle avbøtende tiltak som sikres i 
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forbindelse med planprosessen. Metodikken for å gjennomføre analysen tar utgangspunkt i Statens 
Vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser 
 

8.2 Utredningsbehov 

Analyser i konsekvensutredningen skal brukes til vurderinger i selve planarbeidet. I tabellen under er 
det listet opp hvilke temaer som foreslås konsekvensutredet. Det vil være naturlig å vurdere hvilke 
temaer som foreslås konsekvensutredet etter behov for de ulike alternativene skissert i kapittel 7. 
 
Tabell 1 - Utredningstema 

Tema Vurdering av tema i plan, 
ROS og KU iht. Håndbok 
V712  

KU Plan 

Naturmangfold, jf. 
naturmangfoldloven 

KU, Naturmangfold X  

Økosystemtjenester KU, Økosystemtjenester X  

Nasjonalt og internasjonalt fastsatte 
miljømål 

Plan  X 

Kulturminner og kulturmiljø KU, Kulturarv X  

Friluftsliv KU, Friluftsliv, by- og 
bygdeliv 

X  

Landskap KU, Landskapsbilde X  

Forurensning (utslipp til luft, herunder 
klimagassutslipp, forurensning av vann 
og grunn, samt støy) 

Forurensning av vann og 
grunn vurderes i ROS og 
plan. Støy og 
luftforurensning vurderes  i 
KU og plan. 

X X  

Vannmiljø, jf. vannforskriften KU, Naturmangfold   

Jordressurser (jordvern) og viktige 
mineralressurser 

Naturressurser  X 

Samisk natur‐ og kulturgrunnlag Ikke relevant   

Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

KU, Transport vurderes 
som eget tema. 
Energiløsninger vurderes 
som del av plan. 

X X 

Beredskap og ulykkesrisiko Vurderes i ROS-analyse.  X 

Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

Vurderes i ROS analyse og 
plan. 

 X 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

Vurderes i planprosessen  X 

Tilgjengelighet for alle til uteområder 
og gang- og sykkelveinett 

Vurderes i planprosessen  X 

Barn og unges oppvekstsvilkår Vurderes i planprosessen  X 

Kriminalitetsforebygging Vurderes i planprosessen.  X 

Arkitektonisk og estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet. 

Vurderes i planprosessen  X 

Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og 
langsiktige virkninger. 
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8.3 Utredningsprogram 

8.3.1 Tema som avklares i KU 

8.3.1.1 Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven/Økosystemtjenester 

Dagens situasjon 

Planområdet er meget rikt på natur og omfatter alle typer natur fra barfjell til frodig og tett 
skogsvegetasjon. Mye av naturområdene ut over landbruksområdene har utviklet seg fritt og gitt 
grunnlag for et rikt plante og dyreliv. Størst konsentrasjon av biologiske verdier finnes i et belte fra 
baksiden av Velferdsbygget og østover nordhellingene fra Dalsnuten, og går over Dalsnuten over i 
intakt kystlynghei. I tillegg til naturtypelokaliteter med rødlistede lavarter er det her viktige 
hekkeområder for spetter og andre fuglearter. Muligheten for å ivareta og integrere disse 
naturverdiene i områdeutviklingen bør vurderes nøye. Tregrupper med punktlav og linn 
praktkrinslav er viktige å ivareta i den videre planleggingen. For å ivareta livsmiljøet for lavene er 
det viktig å holde det lysåpent rundt trærne og tregruppene, for eksempel ved å etablere 
parkområde eller andre grøntarealer opp mot forekomstene. Viktige trekk-korridorer i dag er selve 
parklandskapet på Dale, der verdifulle områder knyttes sammen av grønnstruktur dominert av 
store trær. Det er generelt stor spredning av svartelistede arter innenfor området, der 
særlig platanlønn, mispel og berberis har spredt seg inn i verdifulle naturtypelokaliteter. 
Det er enkelte store trær av platanlønn i parklandskapet – fjerning av disse vil 
være fordelaktig for å begrense frøspredning (fra Ecofact rapport 2010). 
Fiskeridirektoratet har informert om at det er registrert gytefelt for torsk og gyteområde for sild og 
brisling i Gandsfjorden Det er også registrert tareforekomster i området.  Blant naturressurser 
finnes det låssettingsplasser, bl.a i Dalsvågen, slik at det kan påregnes notfiske etter sild, brisling 
og makrell i farvannet, samt trålfelt for reker.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Fra forrige planomgang foreligger materiale bla. Ecofact rapport «Naturmiljø og grønnstruktur – 
Grunnlag for KU» fra 2010 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Avklare tilstand i forhold til 
tidligere vurderinger og 
Kartlegging av eventuelle andre 
biologiske verdier skal vurderes 
av økolog/biolog Det vil være 
rettet fokus på vurdering av 
konsekvensene av disse 
forholdene som har blitt 
avdekket i tidligere utredninger 
og evt. nye forhold som dukker 
opp som del av analysen. 
Registrering og vurdering av 
tareskog, gytefelt og øvrig 
marint miljø 

Utsjekking eksisterende data, 
Foreta supplerende 
registreringer på land og i sjø 

Ny rapport med vurderinger, 
beskrivelse, kart og evt. 
andre illustrasjoner. 
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Figur 22 og 23 - Kart viktige naturtyper til høyre og arter av nasjonal interesse til venstre 

8.3.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens situasjon 

Store deler av planområdet ligger omfattes av gjeldende kulturminneplan for Sandnes hvor det 
foreligger en hensynssone for verneverdig kulturmiljø.  Planområdet inneholder fornminner og 
bygninger hvor 3 bygg er SEFRAK-registrerte. Området inneholder mange eldre fornminner. Disse 
er automatisk fredet og vil bli sikret i planen.  
Utbyggingsområdet består av et kompleks av bygninger oppført i perioden 1911 til 1985. Byggene 
kan deles i tidligere institusjonsbygg, driftsbygg og boliger tilknyttet driften. Tre mindre bygg er 
SEFRAK-registret. Andre bygg som hovedbygget, FG-bygget inngår i kulturminneplanen for 
Sandnes. Bygningsmassen representerer et mangfold av stilarter fra utbyggingen fra 1911 til 1975. 
Kvaliteten og tilstanden på de enkelte byggene er meget varierende og noen av bygningene er i 
dårlig byggeteknisk forfatning. Flere bygg har høy arkitektonisk kvalitet og bebyggelsen sammen 
med beplantningen og utforming av utomhusarealen danner et unikt kulturmiljø på Dale. Det 
foreligger tydlige føringer fra overodnet plan og overordnede myndigheter om at mest mulig av 
den historiske bygningsmassen ivaretas og tilrettelegges for ny bruk med vern av eksteriør . 
 
 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Fornminneområdene er registrert og lokalisert, i tillegg er bygningsmassen registrert i forrige 
planrunde i  «kulturhistorisk Stedsanalyse, DIVE – analyse for Dale 2011» Byantikvaren i Sandnes 
har utgitt en rapport: Dale Kulturminner og kulturmiljø, 27.5.2021. Rapporten er en del av 
kunnskapsgrunnlaget som skal benyttes ifm. plan og byggesaksprosser og er et supplement til 
kulturminneregisteret. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Supplere tidligere vurderinger 
med ny tilstandsvurdering av 
hvert bygg med mulighet for 
bevaring og gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse. 

Undersøke og vurdere 
tilstanden av bygningsmassen. 
Gjennomgang av eksisterende 
bygg og vurdere historisk verdi 
og gjenbruk. 

Oppdatert DIVE stedsanalyse  
Supplert med vurdering av 
gjenbruk og fortetting med 
nybygg  Ny kulturminneplan, 
byantikvarens rapport på 
Dale sammen med tekniske 
undersøkelser legges til 
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Vurdere oppføring av nye bygg i 
sammenheng med bevaring av 
et helhetlig kulturmiljø.   

grunn for oppdatering av 
DIVE analysen. 

 

    
Figur 24 og 25 - Kart kulturminner temakart Rogaland. Fornminner til venstre og SEFRAK registrerte bygg til høyre 

 

8.3.1.3 Friluftsliv  

Dagens situasjon 

Området er registrert som et svært viktig friluftslivsområde (naturbase.no). Området er i dag lite 
befolket til sammenligning med tidligere institusjonsbruk.  Det omtales som et svært populært 
utfartsområde for hele regionen med rikt og variert vegetasjon, dyre og fugleliv, storslagen utsikt, 
gamle bosetninger, bade og fiskemuligheter, dagsturhytte, stor p-plass (ngu.no). 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Det finnes registreringer av utfartstrafikk og grunnlagsmateriale som ble laget ifm. tidligere 
reguleringsarbeid i området.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Utrede hvorvidt utbygging av 
planområdet får konsekvenser 
for eksisterende friluftsliv. 
Vurdere tilrettelegging for økt 
mulighet for friluftsliv og 
aktiviteter som passer til 
området. 
Parkeringsforhold for turgåere 
må utredes. 

Vurdere konsekvenser for ulike 
friluftsaktiviteter 
turveier/lekeareal i forhold til 
funksjon, terrengtilpasning og 
adkomstmuligheter. 
Vurdere parkeringsbehov. 

Bilder, befaring, rapport. 
Referater fra 
brukermedvirkning og 
oppdaterte trafikktall. 

 

8.3.1.4 Landskap 

Dagens situasjon 

Området er omringet av Dalsnuten (høyde 323 meter) i sør, Flatafjellet (høyde 280 meter) og 
Ramnafjellet (høyde 203 meter) i nord og Kjerdalsfjellet (høyde 245 meter) i øst. Fjellformasjonene 
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sammen med Daleporten er de mest framtredende landemerkene i området. 
De mest synlige linjedragene i området er strandlinjen, bekkedraget i dalbunnen og foten av 
fjellet, som også indikerer et skarpt skille mellom skog og dyrket mark. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Utredninger fra tidligere planarbeid. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Konsekvenser av ny bebyggelse 
på landskapsbilde fra sjø, 
turområder og dalfører. 

Innhente datasett fra NIN 
landskap. Befaring. Vurdering av 
fagperson med relevant faglig 
bakgrunn. Belyse 
konsekvensene av de ulike 
utbyggingsalternativene. 

Bilder, digital modell med 
vurdering. 

 

8.3.1.5 Transportbehov 

Dagens situasjon 

Området har adkomst fra en vei og fra sjø. Veikapasiteten er begrenset, og veitrafikk må igjennom 
Nedre Gramstad. Dale har daglig busstilbud fra Sandnes sentrum. 
Daleveien er i dag ikke opparbeidet med g/s - vei og er ikke dimensjonert for økt ÅDT langs veien. 
Ved utbygging på dale vil det føre til økt trafikk langs Daleveien.  Økt trafikk medfører økt 
trafikkstøy gjennom Nedre Gramstad. Med ÅDT på inntil 2000 og en fartsgrense på 40km/t er 
samme trafikkmengde og fart som i støyberegninger identiske med gjeldende plan vedtatt i 2012. 
Justert linjeføring for veg i nordre del av Nedre Gramstad skyver vegbane lengre bort fra fasade på 
mest berørte bolig (Daleveien 323) på veiutforming og dette sammen med opphevede 
innsnevringer forventes å gi positive bidrag til trafikkstøy. Økt og økende elbilandel i dagens 
kjøretøymiks sammenlignet med situasjonen i 2012 forventes å bidra noe til forbedret trafikkstøy 
situasjonen. 
 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Det er foreligger kapasitetsberegninger for trafikk gjennom Nedre Gramstad og forslag til 
veiutbedring  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Omfang trafikk fra bolig og 
næring gjennom gradvis 
utbygging og konsekvens av 
trafikkbelastning gjennom 
Nedre Gramstad og videre 
gjennom Rovik krysset. 
Hvordan legges til rette for økt 
avbøtende tiltak som kollektiv 
adkomst og bruk. 
Miljøbelastning for 
eksisterende beboere. 
Utarbeidelse av trafikkanalyse 
som omtaler trafikksikkerhet, 
trafikkmengder, til og fra 
området, skolevei, gang- og 
sykkelvei og kollektivdekning. 

Registrering av dagens forhold 
og framtidig trafikkforhold fra 
og til Dale området helt fram til 
og med Rovik krysset.  
Utbedringsforslag vei og 
vurdering tiltak for økt 
kollektivdekning. 
 

Trafikkanalyserapport og 
trafikktellinger. 
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8.3.1.6 Støyvurdering 

Dagens situasjon 

Dale er i dag ikke spesielt støyutsatt da det er lite befolket med kun en adkomstvei til området. 
Ved utbygging i området vil det være behov for en vurdering av støy fra næringsområdet. 
Daleveien ved Nedre Gramstad har bolighus tett langs veien og en evt. økning i ÅDT kan ha 
konsekvenser for støysituasjon for beboere i området. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Det foreligger trafikkvurdering og notat for utbedring av strekning ved Nedre Gramstad.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Støyvurdering. Vurdering og utredning av 
fagpersoner som jobber med 
akustikk.  

Støykart og rapport. 

Det vil bli utført detaljerte støyberegninger i forbindelse med planlegging av trafikkløsning gjennom 

Nedre Gramstad og boliger som eventuelt har støynivå utover grenseverdier vil få nødvendig 

støyskjerming. Forholdene vurderes fortløpende med støyanalyser. Avbøtende tiltak for berørte 

boliger vil innarbeides i planen og bli ivaretatt i bestemmelsene for reguleringsplanen. 

 

8.3.2 ROS tema 

Iht.  plan‐ og bygningslovens § 4‐3 skal det gjennomføres en risiko‐ og sårbarhetsanalyse (ROS) som 
viser alle risiko‐ og sårbarhetsforhold ved tiltaket av betydning.  Hovedhensikten med en ROS‐analyse 
er å gjøre en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko 
disse hendelsene representerer. Den vurderer hvorvidt de planlagte tiltakene vil medføre endret 
risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier. Analysen vurderer sannsynligheten for at en 
hendelse inntreffer og konsekvensene at dette for helse, miljø og stabilitet i samfunnet. ROS‐
analysen utføres tidlig i planprosessen og tar utgangspunkt i ekisterende informasjon og faglige 
vurderinger og analyser som blir gjennomført som del av planarbeidet. Resultatene kan avdekke ev. 
risiko og brukes til å justere planen med endringer eller tiltak. Aktuelle tiltak for å forebygge og 
håndtere uønskete hendelser blir foreslått. 
 
ROS forhold som vil være aktuelle i dette prosjektet er: 
 

• Flomfare 

• Skred i bratt terreng (jord/flom/snø/sørpe/- skred og steinsprang) 

• Skog og lyngbrann 

• Grunnforhold 

• Trafikksikkerhet, både på sjø og land 

• Beredskap- og ulykkesrisiko 

• Dambrudd 

Det tas forbehold om at dette ikke er en utfyllende liste og flere risikoforhold kan avdekkes som del 

av ROS arbeidet. 

8.3.2.1 Flomfare og skred 

Området på Dale ligger ut til sjø, men over i nivå for stormflo. Gjennom området går «Daleelven» 

som kan flomme over ved ekstremnedbør. Daleelven er forbundet med Dalevatnet hvor en dam 

regulerer vanntilførsel. Store deler av planområdet omfattes av aktsomhetskart for snøras og 

steinsprang (nve.no). 
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Figur 26 Kart flomutsatte områder til vestre og figur 27 kart aktsomhetsområde snøskred og steinsprang til høyre. 

 
Gjennom området går Daleelven som vil flomme over ved ekstremnedbør. Landbruksarealene øst for 
planområdet vil fange opp store dele av vannstigningen, men eksisterende bebyggelse inn mot elven 
er meget utsatt. Elven har utspring i Dalevatnet. Det er etablert demning så vannet i sjøen ligger 140 
moh. Sikkerhet vedr demningen vil utredes i ROS analysen. 
 
Store områder er registrert som utsatt for er på kartet registrert aktsomhetsområde snøskred og 
steinsprang. Det foreligger vurdering av risiko for steinsprang på deler av planområdet. 
Beregning av vannføring ved flom og berørte arealer. Vurdering av områder utsatt for skred og 

steinsprang utføres av fagperson og med beskrivelse av eventuelle tiltak. 
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9 Organisering av planarbeidet 

9.1 Planprosess, medvirkning 

Etter § 6 i Forskrift om konsekvensutredninger skal forslag til planprogram sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Dette skjer samtidig med kunngjøring av 

planoppstart. Etter høring og offentlig ettersyn, skal planprogrammet fastsettes politisk av Sandnes 

kommune. Dette legger så grunnlaget for konsekvensutredningen. 

Medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven §5.1 og §5.2. Grunneiere og offentlige 

instanser varsles etter liste fra Sandnes kommune. Det vil etableres dialog med grunneiere som faller 

innenfor plangrensene og vurdere fortløpende behovet for særskilt informasjon og kontakt med 

både disse og andre som blir berørt av planarbeidet. Ytterligere behov for medvirkning vil vurderes 

fortløpende.  

Etter fastsetting av planprogram vil det bli utarbeidet forslag til detaljregulering med 

konsekvensutredning for Dale. Utkast til planforslaget vil bli tatt til regionalt planforum som ledes of 

Rogaland fylkeskommune. Planforum skal bidra til å samordne ulike interesser i kommunal 

planlegging, redusere konfliktnivå og gjøre planleggingen mer forutsigbar.  

Det vil også være dialog med fylkeskommunen om Daleveien gjennom nedre Gramstad underrveis i 

planprosessen. 

Dette vil bli lagt fram for førstegangsbehandling i Utvalg for by og samfunnsutvikling, med offentlig 

ettersyn i seks uker. Denne milepælen annonseres i alminnelig lest avis, og det sendes brev til direkte 

berørte parter. Berørte og andre interessenter får da anledning til å gi uttalelse til planforslaget, og 

kan på denne måten påvirke utformingen.  

9.2 Fremdrift 

Planarbeidet forventes gjennomført i løpet av 2022, med førstegangsbehandling februar/mars 2023. 

Fremdriften er avhengig av at utredningene i forbindelse med konsekvensutredningen blir 

gjennomført i henhold til fremdriftsplanen. 

Milepæl Dato 

Oppstartsmøte med Sandnes kommune  oktober  2021 

Varsling av planprogram 31. mars 2022 

Merknadsfrist til planprogram mai 2022 

Fastsettelse av planprogram, Utvalg for byutvikling 26. oktober 2022 

Regionalt planforum mars 2023 

Innsendelse av planmateriale Sandnes kommune mai 2023 

Førstegangsbehandling av planforslag og 
konsekvensutredning, Utvalg for byutvikling 

juni 2023 

Høringsperiode aug-sept 2023 

Infomøte med beboere sept 2023 

Andregangsbehandling av planforslag og 
konsekvensutredning, Utvalg for byutvikling 

desember 2023 

 

 


