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1. Formålet med planforslaget 

Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting på eiendommene i form av 
rekkehus og leiligheter, samt en enebolig.  
Sivle AS planlegger til sammen 24 boenheter - 16 leiligheter, 7 rekkehus og en enebolig. I 
tillegg ligger Rettedalen 10 - en lavblokk med 9 leiligheter innenfor området. Dersom denne 
eiendommen medtas, vil eksisterende situasjon reguleres som den er i dag. 
 
 

2. Planområdet og omgivelsene 
Planområdet ligger sentralt på Ålgård, rett ved 
sørlig del av Ålgård sentrum, og er på omkring 
7400 m². Det står i dag fire eneboliger på 
eiendommene, hvor to har atkomst fra Per 
Sivles vei i øst, èn har atkomst fra 
Nilsabakken i vest, og den siste fra Rettedalen 
i sør.  
Terrenget i planområdet stiger oppover mot 
nord, og brattest stigning finnes på vestlig del 
mot Nilsabakken. Terrenget fortsetter 
stigningen oppover mot høydene ved 
Hammaren og Bruhammaren. Planområdet 
ligger ca. på kote +116 til +131.  Figur 1 - Foreløpig planavgrensning 
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Tomtene grenser stort sett til boliggater og bebyggelse, og langs sørlig plangrense går den 
sentrale veien Rettedalen. Som nevnt ligger planområdet tilknyttet Ålgård sentrum med 
varierte tilbud innenfor gangavstand. Både skole, barnehage, bibliotek og rådhus ligger i 
umiddelbar nærhet. 
 
Omkringliggende områder preges av eldre boligstrøk med frittliggende eneboligbebyggelse, 
og noen få leilighetsbygg og rekkehus/tomannsboliger. Rett nord for planområdet ligger som 
nevnt friområdet rundt Hammaren, og 200 meter mot sør ligger Edlandsvannet med tilknyttet 
grønndrag. De nærmeste opparbeidede lekearealer finnes i tilknytning til skole og barnehage 
i nærheten. 
 

 
3. Plansituasjon og føringer 

Planforslaget følger opp statlig planretningslinje for samordnet areal og transportplanlegging 
gjennom fortetting i umiddelbar nærhet til kommunesenteret i Gjesdal, og til kollektiv akse 
mot Sandnes og Stavanger. Planforslaget legger til rette for gode private uteoppholdsarealer 
som kan tilby gode lekemiljø, i tillegg til en felles sandlekeplass som er sikret fra støy og 
trafikkfare. Det er dermed i tråd med rikspolitisk retningslinje for barns og unges interesser i 
planlegging. 
 
Regionalplanen har som prioritering at det skal fortettes i sentrumsnære områder av 
kommunesentre, og slår fast at utvikling i slike områder har særlig betydning for 
funksjonsdekning og miljøvennlig transport. Det anbefales 4-10 boliger pr. daa for 
planområdet, som ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplass. Det stilles krav til 30 m² 
uteoppholdsareal pr boenhet, som skal ha minimum 50% sol kl.15 vårjevndøgn. 
Regionalplanen angir at det ikke bør være større avstand enn 50 meter til sandlekeplass, og 
at krav om sandlekeplass utløses ved 4 boenheter. 

 
Planområdet er disponert til boligbebyggelse i kommuneplanen, som følger opp 
regionalplanen med krav om 4-10 boliger pr. daa for områder innen en 500 meters radius fra 
torget på Ålgård. Planområdet ligger i overkant av 600 meter fra torget i luftlinje. 
Kommuneplanens bestemmelser for parkering tilsier at det skal etableres 1-1,5 

Figur 2 – Planområdet. Omkringliggende bebyggelse består av eneboliger, leiligheter og rekkehus/tomannsboliger. Det finnes 
også varierte funksjoner tilknyttet sentrum, som planområdet grenser til. 
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parkeringsplasser pr. boenhet i planområdet, avhengig av boligens størrelse. 
Gjesteparkering på 0,2 pr.boenhet kommer i tillegg. Det stilles krav om 2 
sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.  
Bestemmelsene sier også at boliger skal ha minimum 6 m² terrasse og minst 50 m² felles 
uteoppholdsareal på bakken. Retningslinjer for regulering av grønnstruktur slår fast at det 
ved tett bebyggelse skal være maks 50 meter gangavstand til lekeplass, og at det ved 
eneboligbebyggelse skal være maks 100 meter. Sandlekeplass dimensjoneres for 4-25 
boliger.  
Store deler av planområdet er i dag uregulert, men gnr/bnr 7/13 er regulert i plan 20050003 
som er fra 2006. Mot Rettedalen overlapper planområdet med plan 20070007 fra 2009, og 
mot Nilsabakken med plan 19950002. Plan 20070007 videreføres i planområdet, resterende 
områder omreguleres. 
 
 

4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen 
Det legges opp til en tetthet på 3-4 boliger pr. daa, i tråd med overordnede føringer.  
 

 
Mot Rettedalen og med atkomst fra Nilsabakken ønskes etablert to lave leilighetsblokker 
over 4 etasjer, som rommer til sammen 16 leiligheter. Åtte av disse vil gå over to plan. 
Terrenget på denne eiendommen skråner kraftig opp mot nord, og for å sørge for god 
landskapstilpasning legges det opp til en løsning med to atkomster. Første og andre etasje 
vil ha felles parkeringskjeller med atkomst fra Nilsabakken. De to øverste etasjene har 
inngang i fjerde etasje, med atkomst fra nord via Per Sivles vei. Her legges det opp til åtte 
boenheter som går over to etasjer (tredje og fjerde). Parkering for disse boenhetene vil bli i 
carporter og gårdsrom nord for bebyggelsen. 
Parkeringsdekning for bil og sykkel vil være i tråd med overordnede føringer. 
 
Rett nord for boligblokken planlegges en enebolig, og øvrige boenheter i planområdet 
etableres som rekkehus over to etasjer, alle med atkomst fra Per Sivles vei.  
Prinsippet for universell utforming legges til grunn, og minimum 30% av ny bebyggelse vil 
være utformet som tilgjengelige boenheter. Boligene vil holde gjennomgående høy 
arkitektonisk og miljømessig kvalitet. Dette innebærer energieffektive løsninger, lave utslipp 
og høy bokvalitet. 
Det legges opp til flatt tak og/eller pulttak på bebyggelsen.  
Det legges til rette for godt skjermede private og felles uteoppholdsarealer med gode 
solforhold i tråd med kravene i kommuneplanen.  

Figur 3 - Prinsippskisse av planlagt bebyggelse i planområdet til venstre, prinsipiell utforming av lavblokkk til høyre. 
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Eksisterende lavblokk over tre etasjer med adresse Rettedalen 10 kan innlemmes i 
planområdet for å få en mer helhetlig reguleringsplan. Det planlegges ingen tiltak på 
eiendommen, og om den medtas, vil den reguleres som den er i dag. 
 
Ifølge temakart-rogaland.no finnes det ingen fremmende eller truede plantearter innenfor 
planens avgrensning. I Per Sivles vei nord for området er det registrert en trua art.  
Det er heller ingen registrerte kulturminner i planområdet, men området grenser til en 
henynssone for bevaring kulturmiljø i vest. Hensynsonen rommer flere bygninger som er 
fredet iht. lov om kulturminner.  
Det er også registrert to gravrøyser fra Jernalderen på Hammaren, 300 meter nord for 
planområdet. Hammaren utgjør i tillegg en lokalt viktig naturtype. 
Planområdet ligger 100 meter vest for det vernede vassdraget Figgjoelva. 
 
 

5. Virkninger på omgivelsene 
Det rettes fokus mot tilpasning til landskap, men også til omkringliggende bebyggelse. 
God landskapstilpasning foreslås sikret gjennom plassering og utforming av planlagt 
bebyggelse. Lavblokkene beskrevet under punkt 4 er et eksempel på dette. Rekkehusene vil 
også være godt tilpasset terreng med hage og inngang til første etasje fra sør, og utgang til 
hage fra andre etasje mot nord. Planlagt utforming er også gunstig i forhold til skyggevirkning 
i og ved planområdet. 
Kulturmiljøet vest for planområdet må ivaretas i planarbeidet. Planlagt bebyggelse vil ligge i 
en slik avstand at den ikke vurderes å forringe kulturmiljøet.  
Da planområdet ligger inntil Rettedalen som er en av hovedveiene på Ålgård, blir generert 
trafikk fra planområdet raskt ledet bort fra boliggatene Per Sivles vei og Nilsabakken.  
Planlagt antall boenheter og atkomstløsninger bidrar til at trafikkbelastning som følge av 
forslaget blir svært begrenset. 
 
 

6. Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet 
Planområdet ligger på omkring kote +124, og er ikke 
utsatt for havnivåstigning eller flom. I følge temakart-
rogaland.no består løsmasser på stedet av tykk 
morene. 
Radonnivå angis som moderat til lav. Deler av 
planområdet ligger i gul til rød støysone.  
Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for 
å ivareta aktuelle ROS-tema som støy, 
trafikksikkerhet m.m. 
 
 
 
 
 
 

7. Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og 
vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det 
vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10 a-h. 
 
 
 
 

Figur 4 - Støy i planområdet (temakart-
rogaland.no) 
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8. Planprosess og samarbeid/medvirkning 

Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 
Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. 
 
 
 
 
Stavanger, 16.12.2019 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
 
 
 
 
Marie H. Mjaaland 
Tlf. dir: 977 54 658 
E-mail: marie.mjaaland@prosjektil.no 


