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Park, idrett, vei, klima, vann og miljø: Uttalelse i henhold til kommuneplan 
og som eier av infrastruktur. Plan 202113 - Detaljregulering for Dale, gnr 
95 bnr 1-4 m.fl. inkl. Fv 4494 gjennom Gramstad  
 
 
Natur- og friluftsforvalter: 
 
Dale-Gramstad-området har store og viktige naturverdier. Området er unikt i kommunal 
sammenheng, og også regionalt. Forholdsvis store og sammenhengende naturområder er 
viktig i seg selv, og det er derfor viktig at disse blir bevart, også dersom det ikke påvises trua 
arter over hele arealet. Hensynssone naturmiljø bør derfor kunne omfatte også litt større drag 
og arealer, ikke bare enkeltelementer. 
 
For utvidet planareal er det spesielt viktig at det gjennomføres nye kartlegginger av trua og 
sårbar natur, og konsekvensutredninger for disse. Utredningene bør omfatte vurderinger av 
konsekvensen framtidige tiltak/utbygging kan ha på sammenhengende 
naturtyper/naturområder, og hvordan en sikrer at rekruttering til disse naturtypene ivaretas på 
kort og lang sikt. 
 
Store, gamle eiker er en utvalgt naturtype etter forskrift om utvalgte naturtyper. Det må derfor 
legges opp til at alle store og gamle trær, og spesielt eiketrær, bevares. 
 
Det bør utredes hvordan økt støynivå, som følge av tiltaket/reguleringen, kan påvirke 
naturverdier og stilleområder/friluftsliv. 
 
 
Vi ser ikke at det er tydeliggjort hvordan/om parkering for friluftslivet skal løses. Parkering 
for friluftsliv ble løftet frem i oppstartsmøtet (18.10.2021) og er nevnt på side 5 i referat fra 
oppstartsmøtet (21/13935-6). Vi ber derfor om at forhold rundt parkering for friluftsliv 
avklares. 
 

 



 
 
Vann og avløp: 
 
Det må lages VA rammeplan ifm. utarbeidelse av reguleringsplan.  
 
Det må utarbeides en renovasjonsteknisk plan i henhold til kommunalteknisk avfallsnorm. 
 
Dalevatn er demmet opp og demningen er tidligere av konsulent blitt vurdert å ha behov for 
utbedringer/sikring for å unngå evt. dambrudd. Kommunen er ikke kjent med om dette er blitt 
utført av eier.  
Bekken fra Dalevatn renner gjennom reguleringsområdet, og det må planlegges for tiltak (på 
demningen Dalevatn) slik at bebyggelsen ikke skal være flomutsatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ane Kristine Rostrup Kjersti Ohr 
Virksomhetsleder 
Park, idrett og vei 

Virksomhetsleder 
Klima, vann og miljø 
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Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for 
reguleringsplan for Dale gbnr. 95/1 m.fl. samt fv.4494 gjennom 
Gramstad i Sandnes kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 21. april 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Formål med planen er å ligge til rette for utvikling av Dale-området ved etablering av 
bolig og næringsområde med forankring i et område med sterke kvaliteter innen natur, 
historie og landbruk. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
boligutbyggelse og næring. Planen er vurdert til å utløse krav om 
konsekvensutredning. 
 
Uttalelse fra DMF 
Planområdet berører Dalsvågen jernforekomst1 som ikke er verdivurdert av Norges 
geologiske undersøkelse (NGU). Det bør innhentes mer informasjon om forekomsten, 
og vurderes om mineralske ressurser skal tas inn i konsekvensutredningen, slik at det 
framkommer om planen eventuelt vil påvirke ressursene i forekomsten. 
 

                                                           
 
1 NGU faktaark, Dalsvågen: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visImiNasOreOmr.php?objid=4880&p_spraa
k=N 
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Det går frem av plandokumentene at området mulig krever terrengtilpasninger for å 
realisere tiltaket. DMF oppfordrer kommunen til å lage en massehåndteringsplan. Der 
det er mulig bør det også gjøres kvalitetsmessige vurderinger av overskuddsmassene, 
slik at massenes kvalitet ligger til grunn for hva massene brukes til. Det bør også 
arbeides for at masser egnet for bruk er tilgjengelig for videre utnyttelse framfor 
permanent deponering av massene. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Kristine Stenvik 
seksjonssjef   rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Kristine Stenvik 
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Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Dale, 
Plan202113, gnr95 bnr1-4 m.fl. inkl. Fv4494 gjennom Gramstad - Sandnes 
kommune Rogaland  

 
Vi viser til melding datert 1.4.2022 om ovennevnte planoppstart. 
 
Planformålet er å tilrettelegge for utvikling av Dale-området ved etablering av bolig- og 
næringsområde med forankring i et område med sterke kvaliteter innen natur, historie og 
landbruk. Etablering av boliger og næring vil bidra til en økt bruk, noe som frembringer en 
oppgradering av området og infrastruktur, som igjen vil bidra til økt tilgjengelighet og nye 
muligheter innen kollektiv og bærekraftige transportmetoder. Framtidig næring har som 
hensikt å støtte opp under viktige tema som bærekraft og landbruk, og vil være svært innovativ. 
Dette kan igjen kunne åpne opp for studier og forskning i tilknytting til, eller på, Dale. 
 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og 
utviklingsmuligheter for marine næringer, herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold, 
ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 
 
Fiskeridirektoratet sin visjon er ”Livet i havet – vårt felles ansvar”. 
 
Vurdering og innspill 
Fiskeriinteresser i området 
Det er registrert gytefelt for torsk og gyteområder for sild og brisling i Gandsfjorden samt trålfelt 
for reker. Videre er det registrert tareskogforekomster i området og, som planlegger er inne på, 
låssettingsplasser, bl.a. i Dalsvågen, slik at det kan påregnes notfiske etter sild, brisling og 
makrell i farvannet. For nærmere detaljer, se eventuelt vårt kartverktøy: 
https://portal.fiskeridir.no/plan. Det kan videre utøves et generelt yrkes- og fritidsfiske i det 
nære farvannet. 
 
Overordnede regler og retningslinjer 
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Det framgår av «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen» pkt. 6.1 Natur- og kulturmiljø og landskap at: «Verdifulle forekomster av naturtyper og 
arter må tas vare på.» Vi viser også til pkt. 9.2: «Ny utbygging skal unngås på arealer med 
betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» og pkt. 
9.3.: «Ny bebyggelse bør trekkes så langt unna sjøen som mulig.» 
 
Vi viser videre til «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023», 
som bl.a. sier at: «Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs 
sjøen (…) i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, (…) og 
andre allmenne interesser.» Vi vil også peke på plan- og bygningsloven § 1-1 om at loven skal 
fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 
 
En bærekraftig forvaltning av kystområdene tilsier at man bevarer soner med verdifull eller høy 
biologisk produksjon i sjø, slik det ofte er i grunne sjøområder nær land. 
 
Rent og rikt hav og fjorder er en forutsetning for at vi i uoverskuelig framtid skal kunne høste fra 
sjøen samt for kystsonens verdi til ulike rekreasjons- og fritidsformål. 
 
Mulige konsekvenser av planen 
Det framgår ikke av oppstartsmeldingen at det er lagt opp til spesielt mye tiltak i sjø. Vi kan 
derfor foreløpig ikke se at de interesser vi er satt til å ivareta i planleggingen vil kunne berøres 
særlig negativt. Men erfaringsmessig vil planer om boligutbygging o.l. nær sjø ofte medføre 
ytterligere ønsker og behov som brygger, badeplasser mv., og ferjeanløp og småbåtanlegg, som 
nevnt i varselet. Dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal 
berøres negativt, må det ikke uten videre foretas inngrep som arealbeslag, sprenging, mudring, 
utfylling, utslipp i sjø mv. Egg, larver og tidlige stadier av fisk og skalldyr og fisk og skalldyr som 
gyter, beiter og lever i grunne sjøområder samt fisk i steng vil være følsomme ovenfor støy, 
trykkbølger, partikkelutslipp, oppvirvlet masse, forurensning mv., og det er viktig at de tilbys 
best mulig miljøforhold og livsbetingelser. 
 
Tiltak og inngrep som er negativt for det marine miljø og marine ressurser vil i neste omgang 
også være negativt for rekruttering til beskattbare artsbestander for yrkes-/fritids-
/rekreasjonsfiskeriene i området. Det bør derfor utvises stor forsiktighet ved planlegging og 
gjennomføring av tiltak for å unngå at marint biologisk mangfold og øvrige fiskeri- og 
havbruksinteresser skal berøres negativt. 
 
Planfaglige råd og forutsetninger 
Vi forutsetter en grundig beskrivelse og vurdering av planens mulige virkninger på tareskog, 
gytefelt og øvrig marint miljø og marine ressurser samt fiskeriene i Gandsfjorden. Ved formål og 
tiltak i sjø forutsetter vi videre avbøtende tiltak mot/bestemmelser om forurensning, skadelige 
inngrep, utslipp mv. Det bør uansett inntas i reguleringsbestemmelsene at tiltak kun kan tillates 
når hensynet til marint biologisk mangfold ivaretas e.l. 
 
Vi ber om å inkluderes i det videre planarbeidet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Brit Fjermedal 
seksjonssjef 
 
Knut Kristian Skjolden 
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seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Uttale til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid -  
Detaljreguleringsplan 202113 – Gnr. 95 Bnr. 1-4 mfl - Dale – inkl. Fv. 4494 
gjennom Gramstad - Sandnes kommune - Rogaland fylke 
 
Kystverket viser til deres varsel om oppstart av ovennevnte planarbeid av 04.04.2022.  
 
Det opplyses at formålet med planarbeidet er å legge til rette for «utvikling av Dale-området 
med etablering av bolig og næringsområde som har forankring i et område med sterke 
kvaliteter innen natur, historie, kulturmiljø 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. Planområdet omfatter 
arealer på og rundt den nedlagte institusjonen på Dale og vegføring gjennom Nedre 
Gramstad. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området gjennom Nedre Gramstad er 
på ca. 8,5 daa». Det fremgår av oversendelsen at det skal utarbeides 
konsekvensutredning. 
 
Gandsfjorden har status som hovedled. Ved planlegging i sjø må det tas hensyn til 
sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det ikke planlegges tiltak/ aktiviteter som kan 
komme i konflikt med fremkommeligheten i farvannet.  
Planavgrensningen følger i hovedtrekk strandlinjen. Det opplyses at «Kaiområde tas med 
for å kunne anlegge anløpsplass for rute og turbåter» Det bør reguleres inne et tilstrekkelig 
areal til ferdsel, for å ivareta behovet for manøvreringsareal dersom det blir aktuelt med 
ruteanløp. De tiltak som planlegges etablert må dimensjoneres slik at de kan motstå 
påregnelig drag og bølgeslag i området. 
Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og 
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. 
 
Med hilsen 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
Anne Britt Ottøy 

avdelingsleder senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Eksterne kopimottakere: 
Sandnes kommune    
Sandnes havn KF    
Fiskeridirektoratet region sør    
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid for Dale - Plan 2021 13 

Denne uttalelsen sendes på vegne av selskapene Lyse Neo, Lyse Fiber og Lnett i Lysekonsernet.   
 
Det vises til deres brev vedrørende oppstart av reguleringsplanarbeid for Dale. Plan 2021 13. Sandnes kommune. 
Høringsfristen er 23.05.2022 og vår uttalelse er med dette gitt innen fristen. 
 
Lyse Fiber AS har ingen merknader eller kommentarer til reguleringsplanen, men eksisterende infrastruktur som må tas 
omsyn til. 
 
Lnett AS informerer om at det i planområdet inneholder flere nettstasjoner, høyspent- og lavspentalegg. Anleggene er 

av eldre dato og i forbindelse med en utbygging vil det være behov for oppgraderingen og  

nye plasseringer av anlegg.  

 

Ønsker at Lnett blir involvert tidlig i planprosessen.  

 
Arbeid nær eksisterende infrastruktur 

Ved graving må det gis melding til Lyse i god tid før gravearbeider påbegynnes. I tillegg må det inngås en såkalt «Nær 

ved» avtale. For mer informasjon om hva som regnes som «Nær ved», og hvordan slik avtale inngås, se 

www.lysenett.no/byggeoggrave  

Se også fullt ut informasjon om sikkerhetstiltak på skjema og kart som fås tilsendt ifm. gravemelding. Det må bestilles 

kabelpåvisning for å få en nøyaktig markering av kablers/rørs plassering i terrenget.  

 

Flytting av eksisterende infrastruktur  

Dersom planen utløser behov for å flytte eksisterende infrastruktur må det settes av areal/plass til ny trase, 

nettstasjon/noderom/energisentral, kabelskap mv. Ny trase/plassering må avklares med Lyse, og det må gis rettigheter 

med minst like gode vilkår som det Lyse har for eksisterende infrastruktur.  

 

Avstandskrav til nettstasjoner  

Nybygg må planlegges slik at brannkrav blir ivaretatt. Ta kontakt med Lyse for å få informasjon om oljemengde og 

ventiler i nettstasjon.   

 

 

http://www.lysenett.no/byggeoggrave


 

 

Lnett AS 

439812_v1/JARLH Side 2 av 2 

Adkomst 

Det må ikke iverksettes tiltak som forringer adkomst til våre anlegg.  

 

Terrengendringer 

Det må ikke iverksettes tiltak som fører til endring av overdekning over kabler/rør eller redusert høyde opp til 

luftledninger.   

 

Bebyggelse over rør- og kabeltrase 

Det er viktig at det ikke planlegges eller starte bygging over rør- og/eller kabeltrase. Det er byggeforbud sone på hver 

side av kabel/rør. Bredden på byggeforbudssonen/byggeforbudsbeltet varierer etter type kabel/rør. Ta kontakt med 

Lyse for å få informasjon om byggeforbudsbeltet.  

 

Magnetfelt  

Lnett har nettstasjon/linje/transformatorstasjon i nærheten/i/ved/tilgrensende til dette området/tiltaket. Elektriske 

anlegg vil generere magnetfelt der utbredelse varierer, og tiltakshaver bør vurdere hvordan dette kan hensyn tas. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern) som er myndighet og kompetanseorgan 

innen dette fagfeltet sier at nivåene for magnetfelt normalt er svært lave og gir ingen skadelige helsevirkninger. Se 

www.dsa.no for mer informasjon. Grenseverdien for magnetfelt er 200 µT (mikrotesla). Det stilles krav til utredning 

dersom det i framtidige bygninger for varig opphold forventes årsgjennomsnitt feltnivåer over 0,4 µT. Med bygninger 

menes i denne sammenheng boliger, skoler og barnehager. Se mer info her: 

https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf 

Lnett kan svare på spørsmål om feltnivå fra våre elektriske anlegg.  

 

Tilknytning og Kart 

Dersom en trenger mer informasjon om tilknytning eller kart over Lyse sin infrastruktur i forbindelse med planlegging 

og prosjektering, så kan det bestilles her uten kostnad.  

 

https://www.lysenett.no/tilknytning-til-nett/tilknytning-av-bolig-hytte/  

 

Vi tar forbehold om flere merknader når det foreligger et konkret planforslag ved offentlig ettersyn. 

Vennlig hilsen 

Lnett AS 

 
Jarl Hoogstad 

KAM Offentlig Sektor 

 

Kopi: postmoak@sandnes.kommune.no  
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lysenett.no%2Ftilknytning-til-nett%2Ftilknytning-av-bolig-hytte%2F&data=04%7C01%7C%7C967ccad74f5a4c25b26f08d99d615dfd%7C22ca942f06c24f3894070e447dedbb67%7C0%7C0%7C637713863779026336%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mFvJG7ijq5SA2S2RMgfnq0U2DZtFCpk%2FgNY%2BDObbXg0%3D&reserved=0
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NVEs innspill - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Plan 

202113- Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv. 4494 

gjennom Gramstad - Sandnes kommune  

 

Vi viser til brev datert 01.04.2022. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med 

detaljregulering for Dale med Fv. 4494 gjennom Gramstad. Formålet med planarbeidet er å 

legge til rette for utvikling av Dalen-området.  
 

Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl).  

 

NVEs konkrete innspill 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, skred, 

erosjon og overvann. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl. 
setter tydelige krav til sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og 

utbygging, og byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 utdyper dette. 

 
Kommunen må ta stilling til hvilken sikkerhet som skal legges til grunn for tiltaket, jf. 

TEK17 kapittel 7.  

 

Det fremgår av rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (s.12) at forholdet til 

sikkerhet må være avklart på siste plannivå og ikke utsettes til byggesak. I følge 

rundskrivet skal fareområder alltid vises som hensynssone i reguleringsplanen (jf. s. 13).  

https://www.regjeringen.no/contentassets/728660a6489a4decbce2b964ed8b9fcf/no/pdfs/rundskriv_samfunnssikkerhet_planlegging_byggesaksb.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/728660a6489a4decbce2b964ed8b9fcf/no/pdfs/rundskriv_samfunnssikkerhet_planlegging_byggesaksb.pdf
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Det må derfor avklares på dette plannivået om arealene faktisk er utsatt for flom- og 
skredfare jf. plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 kapittel 7. Dersom det er behov for 

evt. risikoreduserende tiltak må dette tas inn i planen.  

 

For de aktuelle arealene er det viktig å kartlegge og ha oversikt over hvor overvannet 
renner. Vil utbyggingen påvirke avrenningen for ovenforliggende og nedenforliggende 

areal?  

I utgangspunktet bør det ikke bygges i flomveiene evt. bør de legges om som fortsatt åpne 

flomveier.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning må ligge til 

grunn for planarbeidet. I følge SPR Klimatilpasning, kap. 4.3 skal det begrunnes dersom 

naturbaserte løsninger velges bort.  

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende 

våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng 

mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte 
løsninger er valgt bort. 

Flomveier bør merkes av i plankartet med arealformål, evt. hensynsone og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet mot fare for flom og skade fra overvann. 

 

Vi viser til NVEs nye overvannsveileder, spesielt kap. 4.5 om hvordan overvann kan 
innarbeides i reguleringsplaner. 

 

For innspill til NVEs øvrige tema, se den kartbaserte veilederen i avsnittet under.  

 
Generelle råd 

For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i 

reguleringsplanen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er 
informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert 

veileder for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir 

dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at 
disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

NVEs oppfølging av planarbeidet 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er 

vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må 
være vedlagt planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokument blir 

sendt elektronisk til NVE. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 

til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene 

som har størst behov.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Turid Bakken Pedersen 
Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 
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Sandnes kommune - gnr 95 bnr 1 m.fl. - PlanID 202113 - Fv 4494 - 
Detaljreguleringsplan - Dale - fylkesdirektørens uttalelse ved 
oppstart av reguleringsarbeid 

Det vises til brev av 01.04.22 ad. oppstart av reguleringsplan. Fylkesdirektøren 
har vurdert saken som regional planmyndighet, som veimyndighet og som 
sektormyndighet innen kulturmiljøvern. 
 
Planfaglige innspill 
På grunn av stor saksbelastning i høringsperioden for planprogrammet er det 
planfaglige innspillet forholdsvis generelt. Det forutsettes at planen, når den 
kommer på høring, vil følge opp føringer fra regionale planer. Vi trekker særlig 
fram føringene fra regionalplan for Jæren og søre Ryfylke, og UTE i Rogaland – 
regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning. I og med at det er mange hensyn 
som skal belyses i planarbeidet gjør vi oppmerksom på at det kan være aktuelt 
å fremme saken for regionalt planforum. Det bør i så fall skje på et tidspunkt før 
høring av planen, mens det ennå er mulig å tilpasse planforslaget til de innspill 
som gis. 
 
Planforslaget legger opp til en viss utvidelse av arealet satt av til 
utbyggingsformål. Fylkesdirektøren understreker at i Daleområdet bør 
friluftslivet og allmenhetens tilgang til naturområdene ha forrang. 
Omdisponeringer som kommer i konflikt med dette vil vurderes som konfliktfylte. 
Videre planarbeid må sørge for at dette sikres, og det må ikke planlegges for 
tiltak som vil virke privatiserende på stier eller arealer som har betydning for 
utøvelsen av friluftslivet. Planen bør sikre adkomst og tilgjengelig parkering for 
brukere av friluftsområdene rundt Dale. Ny bebyggelse bør tilpasses 
landskapet. 
 
Det er også betydelige naturverdier i planområdet, som det forventes blir tatt 
hensyn til i utarbeidelsen av planen. Herunder forutsetter vi at det sikres en 
bred kantsone rundt bekken som går gjennom planområdet. Skog bør av 
klimahensyn tas vare på så langt det er mulig. 
 

Seksjon for kulturarv 
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Dale er ikke en prioritert utbyggingsretning i regionalplan for Jæren og søre 
Ryfylke, og det er derfor ikke ønskelig med en betydelig fortetting. 
Fylkesdirektøren legger til grunn at planarbeidet vil legge gjeldende plan for 
området til grunn, og ikke gi noen vesentlig økning i antall boenheter. 
Regionalplanen vektlegger stedstilpasning, og dette bør også følges opp her. I 
og med at det er betydelige kulturminneinteresser i området bør disse vektes 
tyngre enn utnyttelse av planområdet.  
 
Planprogrammet omtaler næring og sentrum. Vi legger til grunn at føringer om 
rett virksomhet på rett plass følges opp. Det innebærer i praksis at det legges til 
rette for virksomheter med forholdsvis lav arbeidsplass- og besøksintensitet. 
Regionalplanens føringer for parkeringsdekning forutsettes fulgt både for 
næringsvirksomhet og for boliger. 
 
Samferdsel 
Samferdselsavdelingen sine interesser i saken er knyttet til fv. 4494 Daleveien. 
Fylkesvegen har endepunkt vis a vis det som omtales FG-bygget. I følge 
Nasjonal Vegdatabank har fylkesvegen en årsdøgntrafikk på ca. 240 fra kryss 
med fv. 4504 Fjogstadveien, men dette tallet er heftet ved usikkerhet, som det 
også fremkommer av planprogrammet.  
 
Samferdsel forutsetter at nasjonale og regionale føringer tas hensyn til ved den 
videre detaljreguleringen, herunder bl.a. nullvekstmålet og bymiljøavtalen. 
Utbygging av 150 boliger ligger inne i overordna planer, men det utfordrer 
nullvekstmålet og byvekstavtalen. Det hviler derfor et særlig ansvar for å sikre 
gode forbindelser for myke trafikanter gjennom rekkefølgekrav, samt 
optimalisere forholdene for kollektivtrafikk til området. 
 
Det må utarbeides en trafikkanalyse (transportbehov er listet som 
utredningstema) i forbindelse med planarbeidet som sier noe om 
trafikksituasjonen i området, hvilke konsekvenser planforslaget får for det 
offentlige veinettet og eventuelle behov for tiltak. Analysen må også omtale 
trafikksikkerhet, trafikkmengder til og fra planområdet, skoleveg, gang- og 
sykkelveier samt kollektivdekning.  
 
Videre må det sies noe om dimensjoneringsklasse for fylkesvegen på 
strekningen Gramstad – Dale ut fra stipulerte nye trafikkmengder, herunder 
behov for breddeutvidelse mm. Er kjørebanebredde fra Gramstad til Dale i tråd 
med håndbøkene gitt økte trafikkmengder og dagens krav? 
 
Trafikkanalysen må også vurdere konsekvenser for fylkesvegnettet sørover, 
ikke minst krysset Daleveien / fv. 4492 Skippergata. Dette krysset er omtalt som 
en utfordring i planprogrammet ut fra dagens forhold, med kødannelse i 
Daleveien og potensielle forsinkelser for kollektivtrafikken. Økt trafikk fra Dale vil 
nødvendigvis influere negativt over dette.  



 

 

3 
 
 

 
I møte med tiltakshaver, konsulent og Sandnes kommune 19. august 2021, 
uttrykte Samferdselsavdelingen betenkeligheter rundt konsekvenser for 
Gramstad med en betydelig økning i trafikken forbi området. Dette er et sted 
hvor bebyggelsen ligger tett på fylkesvegen og hvor det i dag er et dårlig tilbud 
til myke trafikanter.  
 
Tiltakshaver foreslår avbøtende tiltak på Gramstad for å imøtekomme økte 
trafikkmengder, men disse er foreløpig ikke tegnet skikkelig ut og det er derfor 
vanskelig å ta stilling til disse ved varsel om oppstart.  
 
I nevnte møte har vi uttalt at det bør være et fortau på minimum 2m gjennom 
Gramstad samt at det bør være fortau på hele strekningen, og ikke bare 
stykkevis. Regulert kjørebanebredde må være minimum 6m og man må vurdere 
breddeutvidelse i kurver. Tilrettelegging for kollektiv/holdeplass må løses som 
en del av planleggingen.  
 
Når det gjelder tiltak inne på selve Dale-området er vi usikre på hvordan dette 
vil påvirke fylkesvegen til området. Som anført stopper denne i dag ved FG-
bygget. Eventuelle endringer i vegføring som berører fylkesvegen vil 
nødvendigvis fylkeskommunen som vegeier ha meninger om.  
 
Sentrale rekkefølgekrav knyttet til utbyggingen er sammenhengende gang- og 
sykkelveg mellom Gramstad og Dale (vi noterer diskusjonen om det er 
nødvendig og regulere denne på ny), utbedring av veg i tråd med vegnormalene 
og trafikksikkerhetstiltak gjennom Gramstad. Disse må tydelig fremkomme av 
bestemmelsene til planen som rekkefølgekrav. Trafikkanalysen må ellers 
avdekke behovet for ytterligere rekkefølgetiltak knyttet til trafikale forhold. 
 
Dersom tiltak krever fravik fra vegnormalene skal dette søkes om 
særskilt og tidligst mulig i reguleringsplanprosessen. Eventuelle fravik bør være 
avklart før planen sendes på offentlig ettersyn. 
 
For tiltak som berører veigrunnen langs fylkesveinettet kreves det 
gjennomføringsavtale med veimyndigheten. Avtale for gjennomføring skal være 
inngått med Rogaland fylkeskommune før byggestart. Dette må sikres i 
reguleringsbestemmelsene.  
  
I forbindelse med tiltakene i planforslaget må det utarbeides et 
tegningsgrunnlag i tråd med håndbok R700. Det må sikres i et eget punkt i 
reguleringsbestemmelsene at tekniske planer for tiltak som berører fv516 skal 
oversendes til veimyndigheten for gjennomsyn før byggestart.   
 
Trafikkstøy må utredes som del av detaljplanleggingen. Dersom det er 
nødvendig med tiltak mot støy må tiltakene vises på plankartet, og 
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planbestemmelsene må stille konkrete krav til innen- og utendørs støygrense i 
tråd med T-1442 og angi krav til tiltak.  
 
Samferdselsavdelingen er positive til en dialog rundt planforslaget frem mot 
offentlig ettersyn. Dette vil også være gunstig for å unngå å havne i en situasjon 
hvor vi må motsette oss planforslaget ved høringen.  
 
Vi må ellers ta forbehold om flere merknader når det foreligger et konkret 
planforslag. 
 
Kulturmiljøvern 
Fylkesdirektøren ved Seksjon for kulturarv har vurdert varsel om oppstart som 
sektormyndighet innen kulturmiljøvern. Vi har også innhentet uttalelse fra 
Stavanger Maritime Museum angående maritime kulturminner. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Seksjon for kulturarv har vurdert planområdet med tanke på potensiale for funn 
av ukjente automatisk fredede kulturminner. Vi vurderer at potensialet er lavt. Vi 
anser bestemmelsene i reguleringsplanen som tilstrekkelige for ivaretagelsen 
av allerede kjente, automatisk freda kulturminner innenfor planområdet.  
 
Maritime kulturminner 
Stavanger maritime museum kjenner ikke til marine kulturminner innenfor 
planområdet i planprogrammet for Plan 202113 – Detaljregulering for Dale 
Gnr/bnr. 95/1-4, m.fl. inkl. Fv. 4494 gjennom nedre Gramstad.  
  
Vi er kjent med at Dale gård lå i planområdet for detaljreguleringen frem til 
1911, når den ble solgt i forbindelse med etablering av Dale asyl (1913). Vi 
vurderer Dalevika til å være det best egnede stedet for lasting og lossing av 
varer til og fra Dale gård, men også i forbindelse med varetransport i tiden etter 
Dale asyl ble etablert i 1913.  
  
Området i sjø er delvis utfylt og det er etablert kaianlegg i strandsonen. Vi 
vurderer allikevel potensialet for å gjøre funn av §14 skipsfunn for å være til 
stede i det øvrige området i sjø. 
   
På bakgrunn av potensialvurderingen av det varslede planområdet i 
planprogrammet varsler vi at vi kommer til å kreve å få gjennomført 
marinarkeologiske undersøkelser når detaljreguleringen kommer på offentlig 
ettersyn. Det er spesielt på grunn av potensialet for å gjøre funn av hittil ukjente 
skipsfunn vernet etter §14 innenfor planområdet. Vi anmoder at planområdet i 
sjø tilpasses reguleringsformålet og de planlagte tiltakene. 
 
Vi ønsker å undersøke området i sjø innenfor planområdet for 
detaljreguleringen ved hjelp av sidesøkende sonar og ev. søksdykk. 
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Undersøkelsene vil ha en kostnad på inntil 75 533kr eks mva. Det er i budsjettet 
også satt opp en sum forbeholdt naturvitenskapelige undersøkelser, dette er en 
engangskostnad på totalt 7000kr eks mva, ved behov. 
  
Tiltakshaver bedes ta kontakt med Stavanger Maritime Museum for godkjenning 
av budsjett og gjennomføring av den marinarkeologiske undersøkelsen. 
 
Nyere tids kulturminner 
Planområdet er todelt, og vi har ingen vesentlige merknader til den sørlige 
delen av planområdet rundt Gramstad/Stronda. Vi vil derimot kommentere den 
nordlige delen, som angår selve Dale-området. 
 
Kulturmiljøet rundt Dale sykehus vurderes av fylkesdirektøren å ha vesentlig 
regional verdi. Det er både helheten i sykehusutbyggingen med bygninger fra 
ulike utbyggingsfaser og sammenhengene til den eldre gardsbebyggelsen og 
markante enkeltbygg, som gir stedet store opplevelses- og kunnskapsverdier. 
Den store tidsdybden i området forsterker disse verdiene. En plan som ikke 
sikrer tilstrekkelig ivaretakelse av kulturmiljøverdiene gjennom bevaring og 
videre bruk av sentrale bygninger i kulturmiljøet vil derfor bli anset som 
konfliktfull. 
 
Planområde 
I forhold til gjeldende reguleringsplan er varslet planområde (bl.a.) utvidet 
vesentlig mot nord/nordøst. Nesten all den sentrale bebyggelsen fra tidligere 
Dale sykehus inngår i planområdet. Fra et kulturmiljøperspektiv er det positivt, 
at det sentrale sykehusområdet ses under ett. Dette gjør det enklere å foreta en 
samlet vurdering, og for å se de samlede mulighetene for en fornyet innsats for 
aktivisering av Daleområdet med forankring i eksisterende kulturmiljø. 
 
Allerede regulert område – bolig mm. 
Innenfor det allerede regulerte området, er det gitt tillatelse til å rive flere 
bygninger, men det er bevaringskrav for hovedbygget (FG-bygget), for parken 
nedenfor og for den slyngede veien ned gjennom parken. Slik vi oppfatter 
oppstartsvarselet med tilhørende dokumenter, vil man i tillegg bevare de 
eksisterende eneboliger, og la disse utgjøre forreste rekke i det nye boligfeltet 
ned mot sjøen. Dette er svært positivt. Boligene bør markeres med 
hensynssone H570 med bestemmelser som bl.a. krever bevaring av eksteriør, 
men med rom for tilbakeføring. Av vedlagte illustrasjoner, virker det som om 
man ønsker å forlenge rekken av eneboliger. Det bør gis bestemmelser som 
sikrer god tilpasning av evt. tilføyde boliger i rekken. Solide bestemmelser for 
tilpasning til kulturmiljøet vil være svært viktig for all ny bebyggelse i området, 
både i den allerede regulerte og den regulerte delen. 
 
Fylkesdirektøren har forståelse for at man ønsker å utnytte de muligheter, som 
ligger i gjeldende plan. Det anbefales likevel at man vurderer muligheten for en 
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videre bruk av den øvrige verneverdige bygningsmassen i det regulerte 
området. Vi ser at dette vil være utfordrende i forhold til boligområde og allerede 
regulert vei, men en evt. videre bruk vil være positiv, både i forhold til 
kulturmiljøverdien og klimaregnskapet.  
 
FG-bygget ønskes omregulert fra boligformål til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål slik som resten av det nordlige området (ref. Ha10 i 
kommuneplanen). Fylkesdirektøren har, ut fra et kulturminneperspektiv, ingen 
innvendinger mot dette. Vernet av bygget gjelder eksteriør, og fra et 
kulturminneperspektiv er alle grep som kan legge til rette for ny bruk positive, så 
lenge eksteriøret bevares. Ved frafall av boligformål, bør imidlertid 
vernebestemmelsene for FG-bygget strammes opp i forhold til den nå 
gjeldende. Om mulig bør det sikres et bedre vern av byggets østfasade. For de 
øvrige fasader bør de bestemmelser som gir rom for forandringer knyttet direkte 
mot boligformål (f.eks. lysåpninger og balkonger) tas ut. 
 
Fylkesdirektøren understreker at vi ikke vil bestride plangrepene i det allerede 
regulerte området. Vi oppfordrer likevel forslagsstiller til å se på alle muligheter 
for ytterligere bevaring og bruk av eksisterende bygningsmasse, samt til å 
optimalisere det vernet som allerede er vedtatt. Slike anbefalinger finner støtte i 
skjerpede nasjonale føringer om ivaretakelse av historiske bygninger som del 
av den sirkulære økonomien. Videre har Sandnes kommune gjennom 
overordnede planer lagt langt tydeligere føringer for kulturmiljøvernet på Dale, 
enn hva tilfellet da reguleringsplanen ble vedtatt. Kommunens nye 
kulturminneregister viser det sentrale sykehusområdet som et 
sammenhengende kulturmiljø med markering av langt de fleste enkeltbygninger 
som verneverdige. Det helhetlige kulturmiljøet er markert i både gjeldende 
kommuneplanen og forslag til ny med hensynssone H570. Da disse planene er 
nyere enn reguleringsplanen, har denne vernestatusen prinsipiell forrang.  
 
«Nytt» område i nord (Ha10) – kombinert bebyggelse 
Den nordlige delen av planområdet, som ikke er regulert fra før, omfatter nesten 
all den sentrale bebyggelsen fra gamle Dale sykehus. Gitt at FG-bygget ønskes 
regulert med samme arealformål som angis i kommuneplanen (for Ha10), 
nemlig kombinert bebyggelses- og anleggsformål, legges det opp til å se 
kulturmiljøet i en samlet kontekst med en bred vifte av utnyttelsesmuligheter. 
 
Området omtales flere steder i de oversendte dokumenter som 
transformasjonsområde. Og selv om området, så langt fylkesdirektøren kan se, 
ikke har en slik status i kommuneplanen, er det i praksis en transformasjon som 
skal skje. Ideen er at etablering i boligområdet i sør skal «gi nødvendig grunnlag 
for å starte opp en bærekraftig videreutvikling av Dale-området som ivaretar 
eksisterende miljø» i «transformasjonsområdet». Planen er å transformere «slik 
at det unike historiske miljøet i størst mulig grad kan bevares og forsterkes med 
funksjoner som kombinerer gammel bygningsmasse med nye funksjoner og ny 
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bygningsmasse». En oppdatert DIVE-analyse basert på ny teknisk 
gjennomgang skal «legges til grunn for bevaring og av egnede nye formål». 
(Sitatene i avsnittet er fra Planinitiativet, s. 8) 
 
Det ligger i kortene at det vil bli en viss seleksjon i den historiske 
bygningsmassen. En avgjørende faktor er den svært varierende teknisk stand. 
En annen faktor må antas å være lønnsomhet. Selv om man tar mål av seg til 
bevare det historiske miljøet «i størst mulig grad», viser foreløpige skisser en 
nok så hardhendt seleksjon i bygningsmassen. Figur 18 i planinitiativet viser 
bl.a. fjerning av Administrasjonsbygget, som ellers er et av byggene med høy 
arkitektonisk verdi. Fylkesdirektøren mener at riving av så viktige enkeltbygg må 
unngås så langt som i det hele tatt mulig. 
 
I tillegg til å bevare bygninger med høy arkitektonisk verdi, må det sikres en 
bevarer de viktigste bygninger fra utbyggingens ulike faser samt de 
overordnede strukturer i området. 
 
Bebyggelsen avspeiler ulike utbyggingsfaser fra Dale sykehus. Det angis i 
(bl.a.) planinitiativ og planprogram, at bebyggelse utover FG-bygget er «plassert 
uten struktur, men danner sammen med store trær og frodig vegetasjon med 
delvis parkmessig opparbeiding, fine rom». 
 
Det er ikke korrekt at bebyggelsen er plassert uten struktur. Den er nærmere, 
gjennom utbyggingens ulike faser, distribuert langs veier i området som mest 
sannsynlig sammenfaller med svært gamle veifar. Det er flere andre 
strukturerende faktorer – f.eks. den fysiske oppdelingen av pasienter etter kjønn 
og karakter – som har vært med å bestemme plasseringen av byggene. Det 
vises til eksisterende DIVE-analyse og Byantikvarens kunnskapsgrunnlag. 
 
Planen må vha. kart og tydelige bestemmelser sikre, at mest mulig av den 
historiske bygningsmassen ivaretas og tilrettelegges for ny bruk med vern av 
eksteriør. Det må legges vekt på bygninger med høy arkitektonisk kvalitet, men 
også på bygninger som er karakteristiske for ulike utbyggingsfaser. 
Overordnede strukturer og helheten i kulturmiljøet må ivaretas og være tydelig 
lesbar. De rommene som naturlig dannes av bygninger, trær og vegetasjon må 
ivaretas og rendyrkes. Ny bygningsmasse må tilpasses kulturmiljøet og dets 
enkeltbygg. Bestemmelser og planmateriell må gi tydelige anvisninger på hva 
der kan bygges, og hvordan tilpasning skal sikres i et helhetsperspektiv. 
Planlagte nybygg må illustreres tydelig og i sammenheng med sine omgivelser. 
Det bør utarbeides 3D-modell som viser hele området med full utbygging. 
 
KU - planprogram 
Det skal, som del av planprosessen, lages konsekvensutredning. Kulturminner 
og kulturmiljø er tydelig utpekt som et utredningstema. Det er et hovedmål å 
oppdatere DIVE-analysen med bakgrunn i nye og grundigere, tekniske 
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gjennomganger av enkeltbyggene. Temaet får fyldig omtale i planprogrammet, 
men teksten har noen faglige svakheter og må oppdateres: 
 

- Pkt 4.4.2 viser til kulturminneplanen for 2005-2017, men må i stedet vise 
til ny kulturminneplan med kunnskapsgrunnlag og kulturminneregister. 
Ny kulturminneplan må ligge 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. 

 
- At det er ny kulturminneplan man skal forholde seg til, og som skal ligge 

til grunn for oppdatering av DIVE (sammen med tekniske undersøkelser) 
må også fremgå av utredningsprogrammets pkt. 6.3.1.2. 

 
- Pkt 4.3 og 4.4.1 viser til kommuneplanen som overordnet ramme. Det 

vises (bl.a.) til egne bestemmelser for Dale (Ha10) og til retningslinjer for 
hensynssonen H570, men ikke til generelle bestemmelser for 
kulturminner og kulturmiljø. Slik henvisning bør legges inn og det bør 
også vises til reviderte bestemmelser i forslag til ny kommuneplan. 

 
 
 
Hilsen 
Lars Riese 
Leder (adm) 

Jan Windsholt 
spesialrådgiver  

 
 
 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Rogaland 
Byantikvaren i Sandnes 
Sandnes kommune 
Norconsult AS v/Parul Khandelwal 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet. 
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Innspill fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne til DIVE analyse 
til varsel om oppstart detaljreguleringsplan for Dale  
 

 
Innspill fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i møtet 24.05.2022. 
 
I forbindelse med orienteringssak 31/22 – Tilleggsopplysninger – DIVE analyse til varsel om oppstart 
detaljreguleringsplan for Dale, hadde rådet følgende innspill: 
 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne viser til krav om universell utforming og ber om 
at en tilstreber universell utforming for uteområder og for hele planen. 
 

 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Høringssvar - planvarsel plan-ID 202113 detaljregulering Dale 95/1-4 mfl 
inkludert FV4494 Gramstad, Sandnes kommune 

Det varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Dale 95/1 mfl. Inkludert FV4494 Gramstad i 
Sandnes kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og transformasjon av 
Dale-området med etablering av bolig og næringsområde. Det ønskes å bygge ut området med 150 
boliger og legge til rette for næringsområde som støtter opp om bærekraft og landbruk, være 
innovativ og åpne for studier og forskning. FG-bygget ønskes overført til transformasjonsområdet og 
ses i sammenheng med øvrig bygningsmasse. 
 
Planforslaget ut løser krav om konsekvensutredelse.  
 
Vår vurdering 
På grunn av høy saksmengde vil Statsforvalteren innledningsvis gjøre oppmerksom på at vi ikke har 
hatt mulighet til å gå detaljert inn i oversendelsen. Dersom det er spesifikke problemstillinger eller 
spørsmål kommunen ønsker å drøfte med oss, ber vi om dere tar kontakt direkte.  
 
Generelt bør omdisponering av LNF-områder fortrinnsvis tas som en del av en 
kommuneplanprosess. Sandnes kommune sin kommuneplan er nå ute på høring og det ville være 
naturlig å vurdere en utvidelse av utbyggingsformål i denne sammenhengen. Kommunen har listet 
opp en rekke utfordrende tema knyttet til planforslaget, deriblant at området ligger utenfor 
prioritert areal- og transportstrategi i regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke og vil heller ikke være i 
samsvar med byvekstavtalen. Videre er det nevnt utfordringer knyttet til naturmiljø, 
friluftsinteresser, vann og avløp, transport og samfunnssikkerhet. Dette er viktige tema som må 
redegjøres for i det videre arbeid med planen.  
 
Det er store naturverdier i Dale-området og vi legger til grunn at ny planavgrensning ikke utfordrer 
hensynet til utvalgte naturtyper eller viktige naturtyper. Arealet som søkes omdisponert fra LNF til 
bolig må kartlegges for å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Videre renner Dalebekken 
gjennom planområdet. Dersom det skal gjennomføres tiltak som berører vassdraget, er dette 
søknadspliktig etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Vassdraget er ikke registrert som anadromt 
(lakse- og/eller sjøørretførende), og eventuell søknad skal derfor sendes til Rogaland fylkeskommune  
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Videre er det skog av høy bonitet innenfor foreslått utbyggingsområde for bolig. Skog spiller en viktig 
rolle i klimasammenheng og det går frem av Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (vedtatt i 2018) at «kommunene og fylkeskommunene skal i sin 
overordnede planlegging innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der det 
også tas hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. Dette bør inkludere tiltak mot avskoging, og 
eventuelt økt opptak av CO₂ i skog og andre landarealer, og videre sikre mer effektiv energibruk og 
miljøvennlig energiomlegging i tråd med disse retningslinjene.» Vi oppfordrer i denne sammenheng også 
til å benytte seg av naturbaserte løsninger for overvannshåndtering. Dersom andre løsninger velges, 
skal det begrunnes, jf. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 
 
Vi har ikke registrert at det er planlagt andre tiltak enn kai i strandsonen.  Sandnes kommuneplan 
har byggegrense mot sjø og vi legger til grunn at det ikke legges opp til tiltak som utfordrer denne. Vi 
viser ellers til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.  
 
Jamfør plan- og bygningsloven § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for alle 
planer for utbygging. Det er flere tema som må redegjøres for i en slik analyse, deriblant skredfare, 
grunnforhold og flom.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tina Eltervåg (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Ida Eline Skålnes 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 
Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes 
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4

Planident: 202113

Kommune: Sandnes

 

Forslagsstiller er
Navn: Norconsult på vegne av Dale Utvikling AS

Organisasjonsnummer: 914386608
 

Plankonsulent er
Navn: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: FJELD JOACHIM

Telefonnummer: 45607762

E-post: dalevn286@outlook.com

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

1 273
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Vi kjøpte tomt etter å ha lest alle reguleringer for området. Samtlige omtaler av vei igjennom
Gramstad i disse konkluderer med at veienplasseringen slik som den er i dag ikke er egnet for
økt trafikk. Om det tillates å øke trafikkmengde og veibredde kan kommunen og fylke slutte helt
med planarbeid. Denne veistrekningen skulle på sikt bli gatetun med forbud for gjennomkjøring.
Kommunen bør våkne, omsider akseptere en endring fra Fylkesvei til Kommunal vei og flytte
veien til eneste mulige gjenværende alternativ ifm. alle tidligere reguleringer, opp i fjellsiden.
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Signert av

JOACHIM FJELD på vegne av FJELD JOACHIM 19.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4

Planident: 202113

Kommune: Sandnes

 

Forslagsstiller er
Navn: Norconsult på vegne av Dale Utvikling AS

Organisasjonsnummer: 914386608
 

Plankonsulent er
Navn: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: LIMA TOM ARILD

Telefonnummer: 47711482

E-post:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Daleveien 311 1 121

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Daleveveien 1 120
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Kommentar fra Gnr 1 Bnr 120 og Gnr 1 og Bnr 120. 
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Jeg ønsker en overordnet plan om hvordan følgende punkter blir planlagt ivaretatt for Fylkesvei
4494 gjennom Gramstad, da med eiendom Gnr 1 Bnr 120 og Gnr 1 og Bnr 120:

1) Hvordan sikrer dere opparbeidelse av tilkomst for fra Gnr 1 Bnr 120 og Gnr 1 og Bnr 120, da
dette er to tomter der den ene er bebygd. 
2) Siktlinje for adkomst til Gnr 1 Bnr 120 og Gnr 1 og Bnr 120
3) Hvordan blir høydeforskjellen ivaretatt fra FV mot fra Gnr 1 Bnr 120 og Gnr 1 og Bnr 120? 
o Type sikring/forstøtningsmur etc. 
o Vil byggelinjen for Gnr 1 Bnr 120 og Gnr 1 og Bnr 120 endre seg ift FV?
o Vil det være behov for grensejusteringer for å komme i mål med planene? 
 
 

Signert av

TOM ARILD LIMA på vegne av LIMA TOM ARILD 01.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4

Planident: 202113

Kommune: Sandnes

 

Forslagsstiller er
Navn: Norconsult på vegne av Dale Utvikling AS

Organisasjonsnummer: 914386608
 

Plankonsulent er
Navn: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: KLEINSTRUP ANDERS HEIDE

Telefonnummer: 91900236

E-post: kleinstrup@gmail.com

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Dyrnesvika 9, 4329 Sandnes 1 253

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Hei,
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Vi er naturligvis veldig interessert i å få en bedre oversikt over planen for veien som kommer
veldig tett på vår hus. Kartet som er med sendt gi dårlig svar på noen ting. 

MVH.

Anders Heide Kleinstrup
 
 

Signert av

ANDERS HEIDE KLEINSTRUP på vegne av KLEINSTRUP ANDERS
HEIDE 12.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Filvedlegg:
Udklip.PNG



Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4

Planident: 202113

Kommune: Sandnes

 

Forslagsstiller er
Navn: Norconsult på vegne av Dale Utvikling AS

Organisasjonsnummer: 914386608
 

Plankonsulent er
Navn: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: SVELA ODD GEIR

Telefonnummer:

E-post:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

1 263
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

21/13935 - Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4494 gjennom
Gramstad 
Sandnes, 19.05.2022 
Vedr: Tilsvar på varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid #20213 

Jeg stiller meg fullstendig bak fellesuttalelsen fra beboerne på nedre Gramstad, men vil ytterlig
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understreke noen punkter.

Det at Norconsult på vegne av Dale Utvikling AS presenterer en plan for gjennomføring av
veitrase gjennom Nedre Gramstad basert på et alternativ som av Asplan Viak var betegnet som
uegnet og uaktuelt uten å referere til eksistensen til denne utredningen, finner jeg uetisk og
tildels manipulerende.
Jeg støtter fullstendig konklusjonen om at veitrase gjennom Nedre Gramstad ikke er en egnet
løsning. De skisser som Norkonsult viste på orienteringsmøte er ufulstendige og ikke teknisk
gjennomførbare. Jeg snakker nå generelt og spesifikk om min egen eiendom, Daleveien 293 og
dette vil og være tilfelle for flere av eiendommene på østsiden av Daleveien.
En utvidelse her av veibredden ut over dagens 5 meter er komplett umulig, dersom en tar
hensyn til byggelinje, stigning på utkjørsler, oversikt/trafikksikkerhet etc. Jeg vil med bakgrunn i
dette på det sterkeste motsette meg noe som medfører utvidelse av dagens trase forbi min
eiendom.

Jeg betrakter fortsatt Asplan Viak sin konklusjon som 100 % gyldig på dette punktet.

Asplan Viak skiserte en mulig temporær løsning (alternativ 1)med å legge veitraseen litt lenger
vest. Denne traseen ble etter 2010 benyttet til gang/sykkelsti og området bebygd, slik at dette nå
er en uaktuell problemstilling.

Den eneste reelle mulighet som da gjenstår er ny veitrase øst/overfor eksisterende bebyggelse
(alternativ 2) på Nedre Gramstad. Jeg forventer at beslutningstagerne og følger og med
bakgrunn i tidligere beslutninger. Eller sagt på en annen måte. Der må legges et absolutt
rekkefølgekrav om ny veitrase forbi Nedre Gramstad før noe utbygging/anleggsaktivitet tillates
på Dale.

Odd Geir Svela
 
 

Signert av

ODD GEIR SVELA på vegne av SVELA ODD GEIR 23.05.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4

Planident: 202113

Kommune: Sandnes

 

Forslagsstiller er
Navn: Norconsult på vegne av Dale Utvikling AS

Organisasjonsnummer: 914386608
 

Plankonsulent er
Navn: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: GRAMSTAD SIGURD RAGNVALD

Telefonnummer: 90563862

E-post: ragnvald.gramstad@gmail.com

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Dalevegen 278 1 73
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Underteikna er grunneigar langs den etter kvart sterkt traffikerte Dalevegen. Dette skuldast auka
byggjeaktivitet i Strondavika og på Gramstad generelt. I tillegg har ein sterk auke i biltrafikk til og
frå alle dei populære friområda i området. Vegkryss på nedre Gramstad opp til Dalsnuten er
dårleg utforma med begrensa sikt for kryssande trafikk på Dalevegen. Dei fleste innbyggjarane
på nedre Gramstad er motstandere av meir utbyggjing på Dale på grunn av allereide stor trafikk
gjennom eit boligområde på Gramstad. Skal ein utvikla Dale med fleire boligar enn i dag, må
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vegen gjennom nedre Gramstad leggjast i ny trasee overfor eksisterande veg. Der kan ein få
skjult vegen godt i terrenget, Det aktuelle området består av i hovudsak bjørkekratt, stein og
grov grus. Då vil ein samstundes kunna flytta vegkryss for trafikk lenger opp i dalen til både øvre
Gramstad, Fjogstad, og Holmavika samt Dale. Dette vil vera framtidsretta og både Kommune og
Rogaland Fylke må vera interessert i eit spleiselag for å få dette til. Det er viktig at ein alt no i
det vidare planleggjingsarbeidet tar omsyn til ei framtidsretta trygg og trafikksikker transportåre
utanom eksisterande boligområde. Ein må ikkje gløyma at folk i våre områder vil ha eit
voksande behov for bruk av dei fantastiske turområdene. Det er alt planer for utviding av
parkeringsplass i Holmavika. Her må ein ha fleire tanker i hodet på ein gong.
 
 

Signert av

SIGURD RAGNVALD GRAMSTAD på vegne av GRAMSTAD SIGURD
RAGNVALD 22.05.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4

Planident: 202113

Kommune: Sandnes

 

Forslagsstiller er
Navn: Norconsult på vegne av Dale Utvikling AS

Organisasjonsnummer: 914386608
 

Plankonsulent er
Navn: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: SKEIE LEIV GUNNAR

Telefonnummer: 95303284

E-post:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Daleveien 302 1 33

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

4329 Sandnes
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Ved tidligere planarbeid var det befaring, hvor ifølge kartet ikke er tatt til følge det vi fant ut da.
Det er et noenlunde flatt område før utkjøring på Daleveien som blir brukt til stans for å få
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kontroll. Det blir også brukt til parkering når det er glatt. Dette området må ikke bli tatt til
sykkelveg grunnet stans i bratt bakke og vanskelig å få oversikt vil være trafikkfarlig. Ved glatt
føre vil det være umulig å bruke utkjørsel. Sykkelvegen må ligge der bilvegen er i dag og
bilvegen utvides på motsatt side. Det må tas en befaring helst med meg til stede, slik at vi kan
komme til en praktisk og akseptabel løsning. Mur og støyskjerming må også ses på.
 
 

Signert av

LEIV GUNNAR SKEIE på vegne av SKEIE LEIV GUNNAR 02.05.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4

Planident: 202113

Kommune: Sandnes

 

Forslagsstiller er
Navn: Norconsult på vegne av Dale Utvikling AS

Organisasjonsnummer: 914386608
 

Plankonsulent er
Navn: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: HELLEVIK TERJE

Telefonnummer:

E-post:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

1 41
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Veien gjennom byggefeltet nedre Gramstad er ikke egnet for mer trafikk. 
Veien må legges på oversiden av byggefeltet slik som planene var da veien Daleveien ble
utbedret, frem til Gramstad. Flere av boligene ligger kun noen få meter fra veien. Daleveien 288
ligger garasje 1,5 meter fra kantlinje. 
All trafikk må og gjennom Hana eller Sandnes sentrum.
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Signert av

TERJE HELLEVIK på vegne av HELLEVIK TERJE 04.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Til: Norconsult 

Privat uttalelse til Oppstart av planarbeid – Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 

m.fl. inkl. Fv 4494 gjennom Gramstad. 

 

Dale 

Området på Dale er ikke et prioritert utbyggingsområde, og bør heller aldri bli det. For 

Sandnes Kommune, og for Sandnes sin befolkning, har dette området stor verdi som et 

nærområde til by med naturverdier og naturopplevelser. Bygging av en ny bydel her med 

boligfelt, blokker og økt næringsvirksomhet vil forringe denne attraksjonen betraktelig. 

Anleggelse av en ny bydel på Dale vil medføre nedbygging av verdifulle naturområder, i en 

tid hvor vi vet at nettopp slik nedbygging av natur er noe man absolutt må unngå hvor det 

ikke strengt tatt er nødvendig. Man bør derfor ikke bygge ned natur i et område som er langt 

fra kollektivaksen og som ikke er et prioritert område for utbygging og bosetting. Man bør 

tvert imot ta hensyn til at dette er et prioritert naturområde. Dette må politikere og 

beslutningstakere i 2022 være svært bevisst på i saker som denne. Betydelige deler av 

omfattet område er nær uberørt natur. Viktige områder for å bevare artsmangfold, som er 

en viktigere og viktigere faktor både globalt og lokalt. Selv om dette som enkeltsak ikke 

berører svært store områder, gir sum av mange mindre slike utbygginger i sum stor negativ 

effekt. Man må derfor spørre seg om det i dag, når alle varsellamper for miljø og klima 

blinker, er tiden for å bygge ned natur i områder som ikke er prioritert som vekstområder. 

Dale er i dag et viktig område for rekreasjon og nærhet til, og bruk av, natur og 
naturopplevelser. Ved å bygge opp en bydel her vil man ikke forsterke denne opplevelsen, 
men tvert imot forringe den kraftig. I dag føles et besøk og en tur på Dale som en 
naturopplevelse man kan oppsøke nær byen, men allikevel utenfor bymiljø. Ved utbygging 
av boliger og næring vil området endre karakter og i stor grad miste sin verdi som 
utfartsområde "ut i naturen".  Området bør kunne forbli allment tilgjengelig som i dag, men 
ikke gjort om til et en bydel. Dette bør Sandnes Kommune ha som prioritet for dette 
området. 
 
Nedre Gramstad 
 
Veien gjennom Nedre Gramstad trenger i dag utbedring/fartsdempende tiltak for å gi 
sikkerhet for myke trafikanter og små og store beboere. Dette med dagens trafikkmengde. 
Konflikt knyttet til biler (sjåfører) som holder for høy fart i 40 sonen, og også i 60 sonen som 
følger etter Nedre Gramstad mot Dale, er et tema allerede i dag. Man må anta at dersom 
trafikkmengden/ådt øker betydelig, vil også denne konflikten med førere som holder for høy 
fart øke proporsjonalt og potensielt bli et stort og betydelig problem.  Det er uansett 
vanskelig å se hvordan denne veien kan forberedes for enda større trafikkmengder. Det vil 
neppe kunne skje uten at bokvalitet for tilgrensende beboere ødelegges, både ved økt støy, 
luftforurensning og økt utrygghet. Og selv om det lages sluser eller forhøyninger eller fortau 
elle annet, vil ikke nødvendigvis sikkerheten bedres så lenge trafikkmengden vil øke kraftig. 
Det vil være underlig om et privat foretak skal få tillatelse til å bygge ut for boliger på Dale, 
dersom dette medfører forringelse av bokvalitet for allerede eksisterende boligfelt på 



Nedre Gramstad. Etter mitt syn kan denne veien rett og slett ikke brukes som tilkomst til en 
ny bydel på Dale, med mindre man «raserer» Nedre Gramstad som boligområde. 
 
 
Mvh 
Espen Hollund 
Daleveien 290 
4329 Sandnes 



 

Kommentar til:  

Plan 202113 Detaljregulering for Dale grn. 95 brn. 1.4. m. fl inkl. Fv 

4494 gjennom Nedre Gramstad. 
Dale Utvikling presenterer i sitt reguleringsforslag en utbygging av 150 boenheter på Dale.  I tidligere 

reguleringsplan, som ble vedtatt av Sandes kommune i 2013, var også 150 boenheter planlagt. Her 

ble hovedbygget, det såkalte FG- bygget disponert til leiligheter. Dale Utvikling derimot, overfører nå 

dette bygget til det øvrige transformasjonsområdet på Dale. Det er en mangel i nåværende plan at 

ikke et større areal av eiendommen blir anskueliggjort i planforslaget.  Jeg antar at Dale Utvikling 

sitter inne med klare formeninger om detaljert videre utbygging.    

Tidligere planer 
Etter at tidligere eier av Daleeindommen, Rogaland Fylkeskommune, driftet av Dale 

Eiendomsutvikling, fikk godkjent reguleringsplanen kom de ikke i gang med byggingen. Grunnen til 

det var Sandnes kommune sine ufravikelige betingelser, at rekkefølgekrav som lå i premissene for 

godkjenningen av planen måtte effektueres før byggestart på boligene.  Hovedkravene var å etablere 

vei, gang og sykkelsti, og samtidig etablere trasé for vann og avløp på strekningen fra Dale til 

Gramstad. DA klarte ikke å finansiere disse kravene. Kostnadsanslaget for disse arbeider var flere 

hundre millioner kroner.  De forsøkte flere ganger å få aksept for en stegvis oppfylling av nevnte krav.  

Det er ikke vanskelig å forstå Sandnes Kommune sitt krav om oppfylling av rekkefølgevilkårene før 

byggestart av boliger ble igangsatt.  Det er ikke mye gagn i vann og kloakkledninger som går halveies 

til målet.    

Rekkefølgekrav for plan 202113 
I plan 202113 er det nevnt at det forventes rekkefølgekrav, men det er ikke nevnt i hvilke 

tidsperioder, om det er før eller etter utbygging av de nye boenhetene på Dale de tenker at dette 

skal skje. I dag har Daleeindommen en «kvasi» løsning for kloakk, der dette blir ledet ut i 

Gandsfjorden.  Det kan ikke tillates å lede ytterligere, store avløpsmengder ut i Gandsfjorden, selv 

om det bare er for noen år. 

Dette gjelder også for veiutbyggingen fra Dale til Gramstad.  Trafikkbelastningen vil selvsagt øke. 

Aktuell plan har beregnet en årsdøgnstrafikk (ADT) på 2500.  I bygge og anleggsperioden er det 

innlysende og avgjørende at rekkefølgekrav for vei, avløp er ferdig før byggestart for boliger.   

Dale Utvikling bør presentere videre planer 
Ved antatt trafikkbelastning etter utbygging av søkte boliger, vil en med et nødskrik være i «taket» på 

maksimal trafikkbelastning gjennom Nedre Gramstad.  I videre planer i utbyggingen av Dale må en 

anta at det fremover ønskes en betydelig større utbygging på Dale enn det som er lagt i plan 202113. 

Med den bakgrunn burde angjeldende søknad beskrive hvordan denne trafikkbelastningen er tenkt 

løst. Det er i tidligere planer anskueliggjort en utbygging på 7-9000 boenheter på Dale.  

 

Gunnar Jan Johnsen 

Sandnes 

 



 



Fra: Jan Erik Nielsen <jenielsen73@gmail.com> 
Sendt: 19. mai 2022 14:36 
Til: Parul Khandelwal; postmottak 
Emne: Re: infomøte dale 
 
Hei jeg har en merknad til forslag til regulering av ny vei gjennom nedre 
gramstad.Nordgående buss stopp er foreslått på sørsiden av kryss til fjogstadveien,dette mener 
jeg bør ligge på nordsiden fordi det her kan lages et skikkelig buss stopp inn i skråningen som 
er kommunal eiendom og for å forhindre kødannelse pga høy trafikk opp gramstaddalen 
spesiellt i helgene,biler i kø har ingenting med miljøgate å gjøre.Videre vil plassering på 
nordsiden føre til kun 1 passering over vei for å komme til gangsti videre mot dale og adgang 
til strondavika som også må være positivt,å fylle igjen tunnel/gangsti til strondavika virker 
videre helt søkt da dette nettopp er gangstien ned til strondavika.Savner litt mer konkrete 
planer her,håper dette blir lest og vurdert. 
Mvh jan erik Nielsen 
 
ons. 18. mai 2022 kl. 16:39 skrev Parul Khandelwal <Parul.Khandelwal@norconsult.com>: 

Hei Jan Erik 

  

Du kan sende ditt innspill direkte til meg og sette postmottak@sandnes.kommune.no på 

kopi. 

Mvh 

  

Parul Khandelwal 
Gruppeleder Plan 
Mob: +47 96987690  |  parul.khandelwal@norconsult.com 
 
Norconsult AS, Postboks 130, NO-4068 Stavanger 
Jåttåflaten 27, NO-4020 Stavanger 
Tel: +47 51 90 53 00  |  www.norconsult.no 

 
Hver dag forbedrer vi hverdagen 

 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain 
confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies 
of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable 
precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or 
any attachment. 

  

mailto:Parul.Khandelwal@norconsult.com
mailto:postmottak@sandnes.kommune.no
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http://www.norconsult.no/


From: Jan Erik Nielsen <jenielsen73@gmail.com>  
Sent: 16. mai 2022 17:25 
To: Parul Khandelwal <Parul.Khandelwal@norconsult.com> 
Subject: Re: infomøte dale 

  

Hei har du mailadresse til den som mottar merknader til vei på nedre gramstad? 

  

man. 9. mai 2022, 09:53 skrev Parul Khandelwal <Parul.Khandelwal@norconsult.com>: 

Notert 

  

Parul Khandelwal 
Gruppeleder Plan 
Mob: +47 96987690  |  parul.khandelwal@norconsult.com 
 
Norconsult AS, Postboks 130, NO-4068 Stavanger 
Jåttåflaten 27, NO-4020 Stavanger 
Tel: +47 51 90 53 00  |  www.norconsult.no 

 
Hver dag forbedrer vi hverdagen 

 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain 
confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies 
of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable 
precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or 
any attachment. 

  

From: Jan Erik Nielsen <jenielsen73@gmail.com>  
Sent: 7. mai 2022 10:35 
To: Parul Khandelwal <Parul.Khandelwal@norconsult.com> 
Subject: infomøte dale 

  

Kommer 

mailto:jenielsen73@gmail.com
mailto:Parul.Khandelwal@norconsult.com
mailto:Parul.Khandelwal@norconsult.com
mailto:parul.khandelwal@norconsult.com
http://www.norconsult.no/
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Fra: Linda Espeland <espelandlinda@hotmail.com> 
Sendt: 23. mai 2022 22:37 
Til: postmottak 
Emne: Vs: Uttalelse - reguleringsplan Dale og fv. 4494 gjennom Gramstad 
 
Oversender vår høringsuttalelse til reguleringsplanen for Dale og fv. 4494 gjennom Gramstad. 
Vi sendte til forslagsstiller i går. 
 
Linda Espeland og Andreas Ytreland, Dyrnesvika 5A 
 
 

 
Fra: Linda Espeland 
Sendt: søndag 22. mai 2022 22:11 
Til: firmapost@norconsult.no <firmapost@norconsult.no> 
Kopi: ytreland_a@hotmail.com <ytreland_a@hotmail.com> 
Emne: Uttalelse - reguleringsplan Dale og fv. 4494 gjennom Gramstad  
Hei 
 
Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Dale og fv. 4494 gjennom 
Gramstad, samt folkemøte på Dale den 10.05.22. 
 
Vår uttalelse/kommentarer knytter seg til fv. 4494 gjennom Gramstad. 
 
Hvorfor endring av gjeldende plan? 
 
Oppgradering av fv. 4494 er en forutsetning som ligger til grunn for utbyggingen på Dale, det 
har ingen direkte tilknytning til selve prosjektet på Dale. Vi undres derfor over at g/s-veien 
må reguleres på nytt. Vil ikke dette utsette arbeidet med g/s-veien ytterligere? Dere så for 
dere at planen ble sluttbehandlet tidligst høsten 2023, men det kunne ta lengre tid. Vi er 
opptatt av å få på plass g/-veien så fort som mulig og skjønner ikke hvorfor dere ikke kan 
starte opp arbeidet nå/snart i tråd med gjeldende reguleringsplan. Ev. at dere splitter 
planbehandlingen slik at Dale og fv. 4494 behandles hver for seg. Det er relativt klart at det 
er reguleringsarbeidet knyttet til Dale som er/vil bli mest utfordrende og vil ta lengst tid.  
 
Vi ser at endringene vil være til gunst for flere av grunneierne som blir berørt, noe som 
selvfølgelig er veldig bra, men vi skjønner ikke helt hvorfor dere tar slike hensyn enn så lenge 
det foreligger en gjeldende reguleringsplan som om iverksettes vil være nok for oppstart av 
arbeid på Dale. Vi lurer på om det er noe vi overser? Er det foreldelsesfristen på 10 år for 
ekspropriasjon etter reguleringsplan som er årsaken? 
 
Fotgjengerfelt og busstopp 
 
Når det gjelder selve endringene som ble skissert i møte så vil vi si at vi syntes fotgjengerfelt i 
starten av planområdet (fra sør) er veldig bra, det samme med oppgradering av busstopp og 
flytting av busstopp slik at disse står vis-a-vis hverandre. 
 
Dårlig sikt nederst i Gramstadbakken 



 
Det er dårlig sikt fra høyre når vi kommer ned Gramstadbakken. Om dette arealet er med i 
planavgrensningen kunne det være fornuftig at dette arealet ble utbedret/planert. Hvis det 
ikke ligger innenfor planavgrensningen, kan det vel ikke tas med all den tid planarbeidet 
gjelder endring av eksisterende plan?  
 
Sluser  
 
Vi er svært skeptisk til de skisserte slusene. Vi frykter trafikk-kaos på Gramstad. Her må det 
foretas skikkelige utredninger og ev. sammenligninger. Finnes det andre alternativer? 
Fotoboks? Hvilke erfaringer er gjort på Austrått? Ved omkjøring ved stengt tunell, var det 
kaos og folk sto i 45 min før de kom gjennom. På møtet ble det vist til trafikktellinger og at 
det "bare" er i helger og på finværsdager at det vil kunne bli problem. Mulig dere tenker at 
det er få dager, men det er på de dagene vi er ute i hagen og vil bli sittende å høre og se på 
biler som står i kø. Jeg kan ikke se for meg at dette er den mest optimale løsningen for oss 
som bor langs strekket med sluser. Slusen i sør blir liggende nær avkjørsel ned til Strondavika 
og opp til Gramstad. Det kan fort bli kaos om flere biler stopper opp ved slusen og dermed 
hindrer inn- og utkjøring til Strondavika/Gramstadbakken.  
 
Støyskjerming 
 
Når det gjelder støyskjerming mener vi at rekkefølgekrav tilknyttet til dette må knyttes til 
oppstart av anleggsarbeidet, ikke til arbeid med boliger/innflytning i boliger. 
Anleggstrafikken vil generere mye støy. Det er også en fordel om det stilles estetiske krav til 
utførelsen av støyskjermen.  
 
Ny vei 
 
Så vidt vi har forstått så åpner gjeldende reguleringsplan allerede for bygging av x-antall 
boliger uten ny vei. Endringene dere skisserer gjelder kun justering av traseen gjennom 
Gramstad. Vi synes imidlertid at det er viktig at ved ytterligere utbygging av Dale må ny vei 
på plass. Vi håper ikke at gjeldende reguleringsplan og oppgradering av Daleveien gjennom 
Gramstad gjør det lettere for utbygger å knytte flere og flere boliger på eksisterende vei.  
 
Med vennlig hilsen Linda Espeland og Andreas Ytreland (Dyrnesvika 5 A) 
 



Til: Sandnes Kommune Byggesak 

21/13935 - Plan 202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4494 gjennom Gramstad 

          

Sandnes, 19.05.2022 

Vedr: Tilsvar på varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid #20213 

Viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med saksnummer 2021 13 og referanse «Plan 
202113 Detaljregulering for Dale gnr. 95 bnr. 1-4 m.fl. inkl. Fv 4494 gjennom Gramstad” datert 
01.04.2022. 

Som beboere på langs Daleveien på Gramstad, har vi i de siste årene opplevd tiltakende trafikk med 
høy hastighet i Daleveien, spesielt i retningen fra Dale mot Sandnes og da ekstra ille på morgenene 
og på kveldstid. Flere ulykker har vært rapportert, og det oppleves stadig ubehagelige situasjoner og 
nesten-ulykker. Interessen rundt tur områdene på Gramstad og Dale øker også – men dette betyr 
også at trafikken øker i omfang noe vi mener må tas enda bedre hensyn til i tilrettelegging og sikring 
av adkomsten til disse populære frilufts områdene. Av den grunn er vi i utgangspunktet skeptiske til 
ytterligere utbygging på Dale slik at trafikk belastningen på Daleveien på sikt blir enda høyere. 

 

Vi har følgende kommentarer til den planlagte oppstarten av reguleringsarbeidet:   

1) Konsekvens utredning 

Slik det er nå foreligger det en konsekvens utredning på utbyggings-området på Dale, men ingen 
utredning av trafikk situasjonen gjennom nedre Gramstad på Daleveien. Vi stiller oss uforstående til 
dette, og krever en grundig konsekvens utredning også på denne strekningen for å belyse hvordan en 
planlagt utbygging på Dale vil påvirke trafikk-bildet gjennom nedre Gramstad.  

 

2) Rapport fra 2010 vedrørende utredning av vegforbindelse gjennom Gramstad 

Vi henviser til rapporten fra asplan viak 13.12.2010, vedrørende «utredning av vegforbindelse 
gjennom Gramstad» på oppdrag for Dale Eiendomsutvikling. Her er hoved konklusjonen klar på at 
dagens trase gjennom Gramstad ikke er egnet som veiadkomst til Dale: 

«Det er ca. 20 eneboliger som grenser direkte til eksisterende Daleveg i Gramstad. Denne 

oppfattes som uryddig og trafikkfarlig. Det er stor grad av hekkbeplantning ut til vegkanten, 

direkte avkjørsler, dårlig sikt og uten separat gang- og sykkelveg gjennom tettbebyggelsen. 

Fartsgrensen gjennom Gramstad er satt til 40 km/t. Dagens vegtrase er uaktuell som 

framtidig veiadkomst til Dale.» 

 

Vi kan ikke se hva som er forandret siden denne konklusjonen ble trukket, annet enn at antall hus 
med direkte innkjørsel til/fra Daleveien har økt, samtidig med at den generelle trafikk mengden til og 
fra Dale også har økt. Vi ønsker derfor en grundig redegjørelse på hvorfor denne rapporten ikke 
hensyntas i dagens planarbeid.   



 

 

3) Fremtidige planer for Dale  

I dagens planarbeid er det lagt opp til 150 bo-enheter på Dale. Dette vil selvsagt på virke trafikk bildet 
på Daleveien generelt, og gjennom Gramstad spesielt. Videre heter det i planene, at eksisterende 
bygnings masse på Dale skal vedlikeholdes og utvikles for næring. Det står ingenting rundt hva slags 
næring dette blir regulert til, og hva denne utviklingen av næring vil medføre av ytterligere trafikk 
til/fra Dale.  

Videre er det også uklart hva en øvre grense for gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) Daleveien 
planlegges godkjent for, og hvilke konsekvenser en eventuell økning utover planlagt ÅDT vil få for 
denne veistrekningen.  

Vi ønsker derfor en redegjørelse for dette, og en utredning for hvilke tiltak og konsekvenser en slik 
økt trafikk mengde vil få for Gramstad område. 

 

Disse kommentarene sendes inn på vegne av beboere i Daleveien på Gramstad listet opp under: 

Daleveien 275 kirstenstensland@hotmail.com Kirsten Stensland 
Daleveien 277 asta.a1989@gmail.com    
Daleveien 280 Lars@usken.no  Lars Usken  
Daleveien 282 ruth.hogstad@hotmail.no Ruth Hogstad 
Daleveien 283 liv-mariann@hotmail.com Rolf Thingbø  
Daleveien 284 hegedh@hotmail.com Hege Dolmen Håra 
Daleveien 285 hilde.folgesvold@gmail.com Hilde Folgesvold 
Daleveien 286 dalevn286@outlook.com   
Daleveien 287 G-brakst@online.no  Håkon Brakstad  
Daleveien 287 Habrakstad@gmail.com   
Daleveien 288 marius.fornaess@gmail.com Marius Fornæss 
Daleveien 288 kjersti.fornaess@gmail.com Kjersti Fornæss 
Daleveien 290 ingrid.hollund@lyse.net Ingrid Hollund 
Daleveien 290 espen.hollund@lyse.net Espen 
Daleveien 291 bente@rostbo.no Bente Røstbø 
Daleveien 293 ogsvela@gmail.com Odd Geir Svela  
Daleveien 295 marcuszaremba@yahoo.de Marcus  
Daleveien 297 krbryne@online.no Karen Reidun Bryne 
Daleveien 299 philip.hetland@gmail.com Phillip Heltland  
Daleveien 301 onedland@online.no   
Daleveien 302 leiv.skeie@vegvesen.no Leiv Gunnar Skeie 
Daleveien 303 terje@hellevikvvs.no Terje Hellevik 
Daleveien 304 ragnhildsviland@gmail.com Ragnhild Sviland  
Daleveien 306 roy@wildphoto.com Roy Mangersnes 
Daleveien 307 b.s.woster@gmail.com Dag Matre 
Daleveien 308 dag_matre@hotmail.com   
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Daleveien 309 A christina_thomassen@hotmail.com Christina Thomassen 
Daleveien 309 B b.s.woster@gmail.com Bjørn Woster 
Daleveien 311 tlim@equinor.com Tom Arild Lima 
Daleveien 311 maiken.lima@lyse.net Maiken Lima 
Daleveien 313 charlotte.saunders@varenergi.no Charlotte Saunders 
Daleveien 279 iglandsk@online.no   
Daleveien 323 r-a-wil@online.no Rocky Allen Wilson 
Dyrnesvika 5B bodil.lea@emerson.com Bodil 
Dyrnesvika 5B Dag.Lea@osohotwater.com Dag Terje Lea 
Dyrnesvika 7 getaz64@gmail.com   
Dyrnesvika 7 getaz.david@gmail.com    
Fjogstadveien 8 snbygg@online.no   
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