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1 INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn  
Strekningen fra Hellestøstranda til nedkjøring til Ølberg er i trafikksikkerhetsplan for Sola 

kommune utpekt som en trafikkfarlig strekning hvor det bør prioriteres tiltak. Det ønskes å 

forbedre sikkerhetsforhold til myke trafikanter ved å etablere gang- og sykkelveg separert fra 

biltrafikken langs Fv. 379 Vigdelsvegen fra Hellestøstranda til nedkjøring til Vigdelstranda. 

Det ønskes å knytte gang- og sykkelvegen til eksisterende og fremtidige gang- og 

sykkelveger slik at det oppnås et sammenhengende strekk for gående og syklende langs 

strendene i Sola kommune. Sett i en større sammenheng vil denne gang- og sykkelvegen 

inngå i det regionale gang- og sykkelvegnettet på Nord-Jæren. 

1.2 Hensikten med planarbeidet  
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et sikkert transporttilbud for myke 

trafikanter gjennom etablering av ensidig gang- og sykkelveg. Planen gjelder detaljregulering 

av gang- og sykkelvegen på en strekning på ca. 2 km, langs Fv. 379 Vigdelsvegen fra 

Hellestø til Ølberg Havneveg. Det vil i løpet av planprosessen bli vurdert om gang-/ 

sykkelvegen skal ligge på sjøsiden (vest) eller landsiden (øst), og hvor den eventuelt skal 

krysse til andre siden. 

1.3 Planprogram  
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn utredes nærmere. Sola kommune har konkludert med at det 
for denne detaljreguleringen skal utarbeides konsekvensutredning i tråd med forskrift om 
konsekvensutredning §10 annet ledd og tredje ledd.  
 
Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare utredningsbehov 
for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Formålet med 
planprogrammet er at hensynet til miljø og samfunn skal bli tatt i betraktning under 
forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal 
gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen.  
Konsekvensene av et tiltak skal måles i forhold til en referansesituasjon. Denne situasjonen 

kalles gjerne 0-alternativet, og utgjør sammenligningsgrunnlaget for alternativene som 

konsekvensutredes. 0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, men faktorer som f. 

eks. klimaendringer kan medføre avvik fra eksisterende forhold. Konsekvenser 

beregnes/vurderes ut fra en differanse mellom hva som skjer med og uten gjennomførelse 

av planen eller tiltaket.     

Planprogrammet skal: 

- Klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 
- Beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  
- Vise behov for nødvendige utredninger 
- Vise opplegg for informasjon og medvirkning 
- Vise organisering og framdriftsplan 

 
Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til 

planprogrammet. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 legges 

forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig 

planprogram fastsettes av ansvarlig myndighet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til 

dette. Det skal redegjøres for innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i 

planprogrammet.  
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Ved fastsettingen av planprogrammet kan ansvarlig myndighet gi nærmere retningslinjer for 

planarbeidet – herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal 

inngå i planarbeidet. Konsekvensutredningen for planforslaget skal utarbeides på grunnlag 

av fastsatt planprogram. 

  



Detaljregulering for GS-veg langs Fv.379 Vigdelsvegen, Sola kommune Prosjektil Areal AS 

 

7 
 

2 DAGENS SITUASJON 

2.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i Sola kommune. Området grenser inntil Jærstrendene 

landskapsvernområde. 

 

Figur 1: Planområdets lokalisering. 

 

2.2 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet strekker seg langs en 2,4 km strekning fra Hellestøstranden i sør til kryss med 
Ølbergveien i nord. Det vil i planprosessen bli vurdert om gang-/sykkelvegen skal ligge på 
sjøsiden (vest) eller landsiden (øst), og hvor den eventuelt skal krysse til andre siden. 
Planområdet varsles derfor på begge sider, og vil i løpet av planprosessen bli innskrenket. 
Det er i varslingen også tatt høyde for forskyvning av vegen (breddeutvidelse). Generelt er 
varslingsbredden ca 25 m, men den er utvidet noen steder. Varslet planområdet er på 58 
daa. Planområdet er vist i figuren under med blå stiplet strek.  
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Figur 2 - Avgrensning av planområdet 

2.3 Beskrivelse av omgivelsene 
Det er utarbeidet et eget registreringsdokument som ligger ved planprogrammet. 
Registreringsdokumentet redegjør for allerede kartlagte forhold. Nedenfor er gjengitt 
innholdsfortegnelsen i registreringsdokumentet: 
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3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Nasjonale føringer 
Aktuelle nasjonale føringer for planarbeidet er: 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Pbl) 

• Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold 

3.2 Regionale føringer 
Aktuelle regionale føringer for planarbeidet er: 

• Utkast til ny regionalplan for Jæren (2018-2050) 

• Handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023)  

• Sykkelstrategi for Nord-Jæren 2017-2032 

• Vegnorm for Sør Rogaland (Versjon 3 – 20 Desember 2017).  

3.3 Kommunale føringer 

3.3.1 Kommuneplan for Sola kommune  
Kommuneplan for Sola kommune (plan 5008).  

Ny kommuneplan på høring for Sola kommune (plan 5009) 2019-2035. Antas å bli vedtatt i 

august/september 2019.  
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Området er hovedsakelig regulert til landbruk- og friluftslivsformål. Samtidig finnes det flere 

fritidsboliger langs vegen. 

 

Figur 3: Ny kommuneplan på høring for Sola kommune (Plan 5009). 

Hensynsonen vist på plankartet til kommuneplanen: Båndlagt etter lov om kulturminner, 

automatisk freda kulturminne. Områdene er fredet i henhold til lov om kulturminner av 1978, 

jfr. § 4. Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse områdene uten tillatelse fra 

kulturminnemyndighetene, jf. Kulturminnelovens § 3 og § 8. Automatisk freda kulturminner 

som ligger innenfor områdene vist som utbyggingsområder (bebyggelse og anlegg, 

samferdsel og teknisk infrastruktur) skal, med tilstrekkelig vernesone jf. Kml § 6, søkes 

bevart gjennom hensynssoneregulering i kombinasjon med grøntområde/friområde eller 

lignende i fremtidig området/detaljregulering. Det skal i forbindelse med framtidig 

reguleringsplanarbeid utarbeides skjøtselsplan for det arealet som avsettes til hensynssone 

kulturminne innenfor avsatt planområde. Hensynssone for automatisk freda kulturminner 

(H730). 

3.3.2 Evt. andre relevante kommunedelplaner  
Trafikksikkerhetsplan 2011-2020 Sola kommune.  

Planområdet blir nevnt i trafikksikkerhetsplanen til Sola med: GS langs Vigdelsvegen fra 

Hellestø til Ølberg Havneveg 

GS - vegen på Vigdel er i trafikksikkerhetsplanen gitt prioritering 20 i forhold til hvilke tiltak 

som skal finansieres og gjennomføres. Det er oppgitt en finansieringsfordeling mellom 

fylkeskommunen og Sola kommune.  

3.3.3 Reguleringsplaner 
Den nye gang- og sykkelvegen vil knyttes til en eksisterende gang- og sykkelveg mot sør 

(reguleringsplan 0437), og framtidig gang- og sykkelveg mot nord som for øyeblikket er 

under regulering. Reguleringsplanen i nord har plannummer i 0536, navn Detaljregulering for 

gang- og sykkelveg lang fv. 379 Vigdelsvegen, fv. 380 Ølberg havneveg og fv. 380 
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Ølbergvegen. Plan 0536 har vært ute på offentlig høring. Det vil være essensielt å ta hensyn 

til disse tilgrensende gang- og sykkelløsningene. 

 

Figur 4: Reguleringsplaner som grenser til området 

3.4 Andre relevante utredninger 
Viktig del av innledende arbeid blir også å sette seg inn i området og kartlegge landskapet. 
Herunder vil det foretas grunnundersøkelser, med særlig fokus på arealene som ligger under 
maringrense i sør. Rødlistearter og naturtyper vil også kartlegges i denne innledende fasen. I 
tillegg er det medtatt komplett innmåling med drone med Lidar-skanner som vil danne 
grunnlag for arbeidsmodell med meget høy detaljeringsgrad. Dette vil danne grunnlag for å 
utarbeide 3D av landskapet som kan brukes til best mulig landskapstilpasning. 
Grunneieraksept til arkeologiske utgravinger vil også bli innhentet i innledende fase slik at 
evt. arkeologiske undersøkelser kan gjennomføres. 
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4 TILTAKET 

4.1 Generelt 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et sikkert transporttilbud for myke 

trafikanter med en gang- og sykkelveg. Planen gjelder komplett detaljregulering av gang- og 

sykkelvegen, på ca. 2 km, langs Fv. 379 Vigdelsvegen fra Hellestø til Ølberg Havneveg. 

4.2 Mål for tiltaket 
Det ønskes å forbedre sikkerhetsforhold til myke trafikanter ved å bygge gang- og sykkelveg 

separert fra biltrafikken langs Fv. 379 Vigdelsvegen. Det ønskes å knytte gang- og 

sykkelvegen til eksisterende og fremtidige gang- og sykkelveger slik at det oppnås et 

sammenhengende strekk for gående og syklende langs strendene i Sola kommune.  

Den nye gang- og sykkelvegen vil knyttes til en eksisterende gang- og sykkelveg mot sør 

(plan 0437), og framtidig gang- og sykkelveg mot nord (plan0536) som for øyeblikket er 

under regulering.  

4.3 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket 
• Trafikksikkerhet 
• Landskapsvernområde 

• Naturmangfold 
• Kulturminner 

• Landbruk 
• Landskapshensyn 

• Vegnorm for Jærens føringer for bredde på gang/sykkelveg og rabatter, stigning, 
radier og frisikt.  

• Naturmangfold, både i forhold til naturtyper og dyre- og plantearter. 

• Forholdet til eksisterende og planlagt bebyggelse. 

4.4 Alternativer 
Alternativ 0 dagens situasjon 

Alternativ 1: Vestsiden av fv. 379 

Alternativ 2: Østsiden av fv. 379 

Som valgt løsning vil det trolig bli valgt en kombinasjon av alternativ 1 og alternativ 2, hvor 

gang-/sykkelvegen ligger på vestsiden på deler av traseen og på østsiden på deler av 

traseen. Planprosessen vil avgjøre hvor gang-/sykkelvegen vil krysse over og hvor mange 

krysninger det vil bli lagt opp til. Det vil i planprosessen også bli vurdert om man på noen 

strekninger legger gang-/sykkelveg i traseen til Vigdelsvegen og sideforskyver vegbanen. 
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5 PLAN OG UTREDNINGSTEMA 

5.1 Generelt 
I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er 

beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold 

som skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 

Det er skilt på problemstillinger knyttet til planforslaget og temaer som skal 

konsekvensutredes. 

5.2 Avgrensning av omfang for utredningen 
I henhold til forskrift er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal 

konsekvensutredes. Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget 

for miljø og samfunn.  

5.3 Metode for konsekvensutredning 
Utredningen gjennomføres med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredning og Statens 

Vegvesens håndbok V712: Konsekvensanalyser. Håndboken brukes i dette tilfellet primært 

med tanke på metodikken knyttet til utredningene. Utbyggingen vurderes opp mot 0-

alternativet.  

Verdi 

Temaene gis en verdimessig vurdering, sortert etter skalaen liten verdi, middels verdi eller 

stor verdi. Med verdi menes her en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi 

kan uttrykkes gjennom tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for vedkommende og 

interesse/tema i det området som planlegges. 

Omfang 

Videre blir det gjort en vurdering av 

omfanget innen hvert av 

utredningsteamene. Med omfang menes 

en vurdering av hvilke endringer tiltaket 

antas å medføre for de ulike miljøene eller 

områdene, og graden av disse endringene. 

Omfanget graderes etter en 7-delt skala 

som går i fra stort negativt, via intet omfang 

til stort positivt. 

Konsekvens 

Med konsekvens menes en avveining 

mellom de fordelene og ulempene et 

definert tiltak vil medføre. Konsekvensen 

fastsettes ved å sammenholde 

opplysningene om berørte områders verdi 

med opplysninger opp imot omfanget av 

tiltaket. Som et resultat av vurderingen av 

disse to kriteriene, får vi et uttrykk for 

planforslagets konsekvens. Graderingen er 

her 9-delt, fra meget stor negativ 

konsekvens i den nedre enden, og meget 

stor positiv konsekvens i den øvre. 
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5.4 0-alternativet 
I henhold til § 14 c) i forskrift om konsekvensutredninger skal relevante og realistiske 

alternativer til tiltaket beskrives, og det skal framgå hvordan disse skal vurderes i 

konsekvensutredningen. I tillegg skal konsekvensutredningen, iht. forskriftens § 20, beskrive 

den nåværende miljøtilstanden og en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis 

planen eller tiltaket ikke gjennomføres (0-alternativet).   

0-alternativet som er valgt er at dagens situasjon uten gang-/sykkelveg beholdes og at det 

ikke gjøres tiltak som bedrer trafikksikkerheten langs vegen.   

5.5 Alternativ 1 vestsiden av fv. 379 
Alternativ 1 er å plassere gang- og sykkelvegen på sjøsiden/vestsiden av Vigdelsvegen til 

krysset ved Ølberg havneveg. Ved etablering av gang- og sykkelvegen på vestsiden vil 

denne danne mer fyllingsarbeider en skjæringsarbeider på strekket.  

5.6 Alternativ 2 østsiden av fv. 379 
Alternativ 2 er å plassere gang- og sykkelvegen på østsiden av Vigdelsvegen. Det er foretatt 

en vurdering om GSV for Reg. Plan ID 0437 skal føres på videre mot Vigdelsvegen på 

østsiden. Ved etablering av gang- og sykkelvegen på østsiden vil denne danne mer 

skjæringsarbeider en fyllingsarbeider på strekket.  
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5.7 Tema som skal konsekvensutredes 
 

5.7.1 Naturmangfold 
Dagens situasjon 

Det er registrert flere rødlistearter rundt planområdet. Det er registrert flere ulike viktige 

naturtyper i og rundt planområdet. Det er registrert arter av stor forvaltningsinteresse (hare 

og bjørkefink) og det finnes enkeltregistreringer av truende arter (Strandkjølmose, 

Beltevæpnerhatt, Bustsivaks, Dverglin). 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Naturbase og artsdatabanken 

• Temakart Rogaland 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

Naturtyper og leveområder Befaring, kartlegging og 

utredning i området vil bli 

utført av fagkyndige, og 

vurderes opp mot 

naturmangfoldloven.  

Temaet utredes egen 

naturmangfoldsrapport og i 

KU.  

Plante- og dyreliv Befaring, kartlegging og 

utredning av plante- og 

dyreliv innenfor planområdet 

og dets influensområde. 

Utredningene vurderes ihht 

føringer i 

naturmangfoldloven.  

Temaet utredes egen 

naturmangfoldsrapport og i 

KU. 

 

5.7.2 Økosystemtjenester 
Utredes i pkt. 5.7.8 

5.7.3 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
Man er ikke kjent med nasjonale miljømål knyttet til etablering av gang-/sykkelveg. Gang-/ 

sykkelveg vurderes som et biltrafikkreduserende tiltak og derfor positivt for miljøet.  

Temaet foreslås ikke utredet i KU. 

5.7.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Dagens situasjon 

Det er ikke registrert fornminner innenfor planområdet. Det er registrerte fornminner rett 

utenfor det varslede arealet. 

Forekomster av flere fornminner i nærområdet antyder muligheten for at det også kan 
være forekomster innenfor planområdet. Behovet for arkeologiske undersøkelser avgjøres 
av Rogaland Fylkeskommune. 
 
Det er også registret nyere tids kulturminne i form av bunkers fra 2.verdenskrig innenfor 
planområdet.    
Utredninger og avklaringer som foreligger 
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• SEFRAK-register og Askeladden 

• Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Rogaland. 

• Kulturminneplan Sola kommune 

• Temakart Rogaland 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

Kartlegging av eventuelle 

fornminner. 

Befaring av området, 

kartdata. Utredning av 

potensiale for uregistrerte 

funn. Eventuelle 

arkeologiske registreringer 

ved behov, utført av 

fagperson.  

Planens influensområde 

defineres, og kulturminner i 

planen og influensområdet 

beskrives og kartlegges. 

Tiltakets konsekvens 

beskrives og eventuelle 

avbøtende tiltak vurderes. 

Konfliktnivå mellom tiltak og 

kulturminner utredes, også i 

anleggsfasen. 

Temaet utredes i egen 

kulturminnerapport og i KU. 

 

5.7.5 Nærmiljø og friluftsliv 
Dagens situasjon 

Det er i dag ingen sammenhengende gang- og sykkelveg langs fv. 379 Vigdelsvegen. 

Gang- og sykkelvegen vil bli en viktig regional forbindelse til øvrig sykkelvegnett.  

Utviklingen av gs-vegen kan være med på å styrke tilkomsten til friluftsområdene langs fv. 

379 Vigdelsvegen. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur- og kulturvern 

• Temakart for statlig sikrede, regionale og kartlagde friluftsområder 

• Turveier på UT.no 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

Kartlegging av 

friluftsområder, 

utsiktspunkter og turveger i 

nærområdet til gs-vegen. 

Mulighetene for etablering 

av g/s-sti og eventuell trasé 

Vurdering av trasé ut i fra 

befaring og kartdata. 

Vurdering av 

tilknyttningspunkter til 

eksisterende friluftsområder 

og evt. utsiktspunkt.  

Temaet utredes i KU. 
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5.7.6 Forurensning 
Etablering av gang- og sykkelveg vil medføre økt støy og støv fra kjøretøy i anleggsperioden. 

I driftsfasen vil gang- sykkelvegen være med å redusere støy-, støv- og luftforurensing 

herunder også klimagassutslippene.  

Temaet utredes ikke i KU, men redegjøres for i planbeskrivelsen. 

5.7.7 Vannmiljø, jf. Vannforskriften 
Det er registrert to mindre bekker som krysser fv. 379 i rør. På grunn av at bekkene krysser 

vegen i rør vurderer ikke anleggs- og driftsfasen å påvirke vannkvalitet i disse bekkene.  

Temaet redegjøres for i planbeskrivelsen.  

5.7.8 Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 
Dagens situasjon 

Det vil medgå noe tap av landbruksareal langs fv. 379 til etablering av gang- sykkelveg og 

sideforskyvning av eksisterende veg. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• AR5 (arealtype, bonitet, grunnforhold, jordbruksareal) 

• Løsmassekart Temakart Rogaland 

• Jordkvalitet 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

Nedbygging av 

jordbruksareal ved evt 

etablering av gang- og 

sykkelveg. Begrensning på 

tilkomst til 

landbruksområder.  

Eksisterende og ny situasjon 

beskrives og vurderes. 

Temaet utredes i KU. 

 

5.7.10 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Gang- sykkelveg vil i utgangspunktet ikke øke trafikkmengden, men vil endre 

trafikkmønsteret. 

Temaet redegjøres for i planbeskrivelsen. 

5.7.11 Beredskap og ulykkesrisiko 
Dagens situasjon 

Det er registrert trafikkulykker på fv. 379 Vigdelsvegen. Virksomheten som planlegges vil 

gi økt aktivitet og nye hendelser som kan medføre risiko innenfor området. Gang- 

sykkelveg er trafikksikkerhetstiltak i tillegg vil det gi trygg skoleveg.   

Konsekvenser for myke trafikanter, trafikksikkerhet og trygg skoleveg må vurderes. 

Løsmasseskred og steinsprang registrert på Vigdelsvegen i NVE kart. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Kjente ulykker langs Fv.379 

• Løsmassekart Temakart Rogaland 
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Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

Trafikksikkerhet i 

eksisterende og ny 

situasjon. GS-veg som del 

av skoleveg. 

Undersøkelse av rasfare og 

fare for steinsprang før og 

etter tiltak. 

Det skal gjøres 

trafikksikkerhets vurderinger i 

forhold til nytt trafikkmønster.  

Det skal i forbindelse med ras 

og steinsprang utføres 

geoteknisk rapport.  

Trafikksikkerhet utredes i 

KU. 

Geotekniske forhold 

utredes i egen rapport og i 

KU. 
 

 

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

Gang- sykkelveg er ikke et kritisk tiltak i seg selv. Området ligger så høyt at det ikke vil bli 

påvirket av stormflo. Det er ikke noen større vassdrag som vil medføre fare for flom i 

vassdrag. 

Temaet redegjøres for i planbeskrivelsen. 

5.7.13 Befolkningens helse 
En utvikling av området vil ikke påvirke grøntstrukturen som brukes til friluftsliv. Det vil gi 

bedre tilgjengelighet til området og få flere til å benytte sykkel.  

Temaet redegjøres for i planbeskrivelsen. 

5.7.14 Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett 
Beskrives i kapittel 5.7.5. 

5.7.15 Barn og unges oppvekstsvilkår 
Beskrives i kapittel 5.7.11. 

5.7.16 Kriminalitetsforebygging  
Ikke relevant. 

5.7.17 Arkitektur, estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
Ikke relevant. 

5.7.18 Landskap 
Dagens situasjon 

Tiltaket vil i noen grad endre landskapet.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Vakre landskap i Rogaland – Rogaland fylkeskommune 1995 

• Dronebilder 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

Tiltakets virkning på 

opplevelsen av landskapet. 

Fjernvirkning.  

Virkning på landskapet 

beskrives og utredes 

gjennom 3D modell og 

fotomontasje basert på 

dronebilder. 

Temaet utredes i KU. 
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6 ORGANISERING AV PLANARBEIDET 

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 
Det legges vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt 

aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god 

dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Igangsetting av planarbeidet er kunngjort i Solabladet, samt på kommunens internettsider: 

www.sola.kommune.no. Samtidig med oppstartsvarselet ble forslag til planprogram lagt ut 

på høring. Varsel ble sendt direkte til naboer og offentlige myndigheter. Frist for innspill til 

reguleringsplan og planprogram er satt til 03.08.19, som er ca. 7 uker etter 

kunngjøringsdatoen. Det vil i løpet av varslingsperioden bli gjennomført grunneiermøte i uke 

25. 

Etter høring av planprogram vil planprogrammet bli saksbehandlet og lagt frem til politisk 

behandling. Planprogrammet vil fastsettes politisk i møte i september. Utarbeidelsen av 

planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram. Det vil bli 

vurdert . 

Når planprogrammet er fastsatt vil arbeidet med utarbeidelse av konkret planforslag med 

tilhørende konsekvensutredning bli utarbeidet. Forslag til reguleringsplan og tilhørende 

konsekvensutredning vil deretter bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker fra 

kunngjøringsdato. Forslaget blir kunngjort i Solabladet og legges ut på kommunens 

hjemmesider. Det er forventet at planen legges ut på offentlig ettersyn tidlig i 2020.  

Når innspill og uttalelser til planforslaget er saksbehandlet blir planen 2. gangsbehandlet og 

deretter vedtatt i kommunestyret. 

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter også bli lagt ut på kommunens 

hjemmeside.  
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7 FRAMDRIFTSPLAN 
 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE 

Oppstartsfase • Utarbeide forslag til planprogram Mai-juni 2019 

 • Utlegging av forslag til planprogram til offentlig 
ettersyn 

Juni-Aug. 2019 

 • Kunngjøring av oppstart av planarbeid og 
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn  

Juni-Aug. 2019 

 • Oppsummering av innspill og utarbeidelse av 
endelig planprogram 

August 2019 

 • Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring September 2019 

Utviklingsfase • Planutvikling og utredningsarbeid Sept.-okt. 2019 

 • Utarbeidelse av konsekvensutredning og 
forslag til reguleringsplan 

Sept-nov. 2019 

1.gangs 

behandling 

• Vedtak om utlegging av planforslaget til 
offentlig ettersyn  

Jan.-Feb. 2020 

 • Offentlig ettersyn av planforslaget Feb-mars 2020 

 • Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, 
eventuell mekling 

Apr.-mai 2020 

Sluttbehandling • Vedtak av reguleringsplan  Juni 2020 

 

 


