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PLAN 0537.00 - DETALJREGULERING FOR BUSTADER I THEODOR
DAHLS VEG 66 OG 70, KVERNALAND

Saksgang:

Utval Saksnummer Møtedato
Utval for lokal utvikling 068/21 07.10.2021

Framlegg til vedtak:

1.  Utvalg for lokal utvikling vedtar å legge forslag til detal jregulering for boliger i
Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland, plan 0537.00 datert 22.09.2021
med tilhørende bestemmelser datert 17.09.2021 , ut på høring og til offentlig
ettersyn.
Vedtaket er g jort i samsvar med §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningsloven.

2.  Det er avtalt i oppstartsmøte at det skal inngås utbyggingsavtale mellom
utbygger og Time kommune når kommunestyret har godk jent
reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen skal regulere opparbeidelse og
finansiering av offentlige og private kommunaltekniske anlegg innenfor og i
tilknytting til planområdet, slik det bl.a. går frem av rekkefølgekrav til
reguleringsplanen.

Utval for lokal utvikling

Gretha B.Nese (H) ba om å få vurdert sin habilitet i saka, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Utval for
lokal utvikling erklærte samrøystes Gretha B. Nese habil. Renate Tjåland (H) deltok i
behandling av habilitetsvurderinga.

Framlegget vart samrøystes vedtatt.

ULK-068/21 Vedtak:
1.  Utvalg for lokal utvikling vedtar å legge forslag til detal jregulering for boliger i

Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland, plan 0537.00 datert 22.09.2021
med tilhørende bestemmelser datert 17.09.2021 , ut på høring og til offentlig
ettersyn.
Vedtaket er g jort i samsvar med §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningsloven.

2.  Det er avtalt i oppstartsmøte at det skal inngås utbyggingsavtale mellom



utbygger og Time kommune når kommunestyret har godk jent
reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen skal regulere opparbeidelse og
finansiering av offentlige og private kommunaltekniske anlegg innenfor og i
tilknytting til planområdet, slik det bl.a. går frem av rekkefølgekrav til
reguleringsplanen.



PLAN 0537.00 - DETALJREGULERING FOR BUSTADER I THEODOR
DAHLS VEG 66 OG 70, KVERNALAND

SAKEN GJELDER

På vegne av Rene Investering AS fremmer Prosjektil Areal AS forslag til
detal jregulering av boliger i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland.
Formålet med planen er å legge til rette for 16 boenheter i form av 6 rekkehus med
tre etasjer, og en lavblokk i fire etasjer med til sammen 10 leiligheter.

SAKSSGANG

Oppstartsmøte 03.11.2020
Varsel om oppstart 08.01.2021
Komplett planforslag mottatt 15.09.2021
1. gangs behandling i Utval for lokal
utvikling

07.10.2021

Planlagt framdrift:
Høring og offentlig ettersyn 15.10.2021 – 29.11.2021
2. gangs behandling i Utval for lokal
utvikling
Vedtak i kommunestyret

GJELDENDE PLANER

Nasjonale retningslin jer

Statlig planretningslin je for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Retningslin jen har søkelys på planlegging som stimulerer og bidrar til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

Statlig planretningslin je for samordnet areal- og transportplanlegging

Retningslin jen har fokus på samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse - redusere
transportbehovet, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Videre er fokus på
bærekraftige og kompakte byer og tettsteder – og tilrettelegging for klima- og
mil jøvennlige transportformer.

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Retningslin jen skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.



Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 2050

Regionale utviklingsområder deles i høyt prioriterte og prioriterte områder.
Kvernaland er i kategorien prioritert, hvor det skal legges til rette for fortetting og
transformasjon i sentrumsnære områder.

Regionalplanen stiller krav til minste felles uteoppholdsareal, MFUA, på 30-50 m2 per
boenhet for øvrige områder. Og minimum 50 % av uteoppholdsarealene skal ha sol
ved vårjevndøgn klokken 15. Dette arealet skal ha trafikksikker adkomst fra boligene,
være sk jermet for trafikk, forurensning, støy, tilstrekkelig belysning og utformes slik at
de oppleves som trygge og være mest mulig sammenhengende.

Regionalplanen angir at det bør være 1 sandlekeplass på minimum 150 m2 per 25
boliger, innen en avstand på 50-70 meter. Det bør være maks 150 meter avstand til
kvartalslek.

Sandlekeplass omdefineres til møteplass i den nye regionalplanen, og det er innført
krav om innledende stedsanalyse som skal foreligge til oppstartsmøte, helst til
planinitiativ.

Kommuneplan for Time kommune 2018-2030

Stor del av planområdet er avsatt til boligformål, men en mindre del av planområdet
er disponert til offentlig tjenesteyting.



Andre planer
Det er i planbeskrivelsen gjort rede for gjeldende tilgrensende reguleringsplaner,  se
vedlegg.

PLANOMRÅDET
Planområdet er på ca. 4,3 daa og ligger i Kvernaland, rett ved Frøyland stadion og
ca. 400 meter nord for Kvernaland sentrum. Planområdet grenser til O.G.
Kvernelands veg og Theodor Dahls veg i nord og øst, mot boligbebyggelse i sør og
mot Ådalen barnehage og Frøyland stadion i vest. Kommunensgrensen til Klepp går
langs nordlige plangrense. Frøylandsvatnet ligger ca. 300 meter sørvest for
planområdet og er registrert som et svært viktig friluftsområde. Kalbergskogen ligger
ca. 1 km nordøst for planområdet.

Planområdet består i dag av to bolighus og et uthus med store hager. Innenfor
planområdet ligger det også en parkeringsplass som tilhører Ådalen barnehage, med
17 parkeringsplasser for bil.

Planområdet heller mot sørvest. Eksisterende terreng faller fra ca. kote +35,0 fra
O.G. Kvernalands veg i nord og ned til ca. kote +28,0 i sør. Planområdet har gode
solforhold med dagens situasjon.
Nærområdet er preget av boligbebyggelse i form av eneboliger, rekkehus og



leilighetsbygg.

PLANFORSLAG
Planen legger til rette for 16 boenheter totalt i planområdet. I BKS1 planlegges det 6
rekkehus, der hver bolig har ca. 140 m2 BRA fordelt på tre etasjer. I BBB1
planlegges det en lavblokk i fire etasjer med til sammen 10 leiligheter på 60-140 m2.

Forslagsstillers planbeskrivelse er lagt ved saken,  se vedlegg. Forslagsstiller har
også utarbeidet en rekke illustrasjoner som gir mer informasjon om planforslaget.
Detal jer i løsninger omtales og kommenteres under kommunedirektørens temavise
vurderinger.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder (2018), står
det blant annet dette under pkt. 3.4.3  Planbeskrivelsen:

Fordi planbeskrivelsen skal være et grunnlag for senere tolkning av vedtatt plan,
er det viktig at den gir en dekkende beskrivelse av selve planløsningen som
ligger til grunn for det endelige planvedtaket. Planbeskrivelsen må også g jøre
rede for hensynene bak planbestemmelser og plangrep, for å kunne være
tolkningsgrunnlag ved søknad om dispensas jon. Det innebærer at
planbeskrivelsen må oppdateres etter høring og offentlig ettersyn og
etterfølgende planbehandling slik at den beskriver den vedtatte planløsningen.

INNKOMNE MERKNADER VED OPPSTART
Det kom inn 10 merknader, hvorav 5 fra offentlige instanser og 5 fra naboer/private.
Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i eget vedlegg. Samtlige
merknaderer er også lagt ved i sin helhet som eget vedlegg.

VURDERING
Nedenfor har kommunedirektøren kort gjort rede for sentrale forhold.

Boligbebyggelse
Det tillates fortetting med inntil 16 nye boliger i planområdet. Planområdet er omtalt
med en utnyttelse på ca 5 boliger per dekar, ekskludert offentlige areal. Det er en
utnyttelse på ca. 95 % BRA. Dette er i tråd med regionalplanens retningslinjer for
området som er 70-200% BRA. Kommunedirektøren vurderer det som positivt at det
er høy utnyttelsesgrad av planområdet.

Uteoppholdsareal og solforhold
Felt f_BUT1-2 skal etableres som felles uteoppholdsareal for boenheter innen felt
BBB1. Det stilles krav om minimum 50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet
innenfor BBB1, lekeplass inngår i felles uteoppholdsareal.
Det er sikret i bestemmelsene at alle boenheter innen felt BBB1 vil ha egen balkong
på minimum 6 m2, vestvendt.
Hver boenhet i felt BKS1 skal ha minimum 50 m2 privat uteoppholdsareal og
hagedybde på 8 meter, sør/sørvestvendt. Rekkehusene planlegges i tillegg med
takterrasse over deler av andre etasje, sørvestvendt. Private balkonger og terrasser i
planområdet er vendt mot stadion og barnehage som ligger vest for planområdet.
Dette bidrar til minimalt innsyn til omkringliggende private hagearealer.



Kommunedirektøren vurderer at krav til solforhold og størrelse på uteoppholdsareal/
hage per boenhet i planområdet er ivaretatt og sikret i bestemmelsene.

Lekeplass
Planforslaget legger til rette for felles lekeplass på 160 m2, sør-øst for planområdet.
Lekeplassen har gode solforhold og er sk jermet fra trafikken. Det vurderes som
positivt at private uteplasser/balkonger i felt BBB1 er vendt mot lekeplassen, da dette
kan sikre naturlig sosial kontroll. I planforslaget er det lagt til en gangveg  f_SGG
som vil sikrer adkomst til lekeplassen.

I dag er det en eksisterende lekeplass som ligger sør for planområdet i gnr/bnr 28/57.
Kommunen vil fortsatt opprettholde det arealet som lekeplass, og på sikt forbedre
standarden.

Universell utforming
Planområdet har stigende terreng opp mot nordvest, og tilfredstiller i dag ikke
kravene til universell utforming. Planforslaget har tatt hensyn til dette, og er i stort
grad innenfor kravene.

På det offentlige veisystemet, som gir atkomst til renovasjonsanleggene, vil det ikke
være helninger større enn 1:15, og tilkomsten til renovasjonsanlegg vil være trinnfri
og utformet i henhold til kravene for universell utforming. Uteoppholdsarealene
tilfredstiller krav til universell utforming.

Ifølge kommuneplanens bestemmelser punkt 7.3, ved utbygging med mer enn tre



boenheter skal minimum 40 % av boenhetene innenfor planområdet være
tilgjengelige boliger. I planforslaget blir alle leiligheter tilgjengelige og 40% av
rekkehusene. Uteoppholdsareal skal opparbeides i henhold til gjeldene regelverk for
universell utforming.

Støy

Støyrapport fra Brekke Strand viser at deler av planområdet ligger i gul og rød
støysone i nord, støy fra O.G. Kvernalands veg. Støysk jermen er satt til å være 1
meter høyere enn veibanen i nord. Ut ifra figuren under kan vi se at store deler av
planområdet og uteoppholdsareal på bakkeplan har støynivå utenfor gul støysone
(med støysk jerm).

For to av balkongene i 2. og 3. etasje i leilighetsbygget vil den nordvestlige delen
ligge i gul støysone. Dersom man ønsker å støysk jerme hele balkongen kan dette
gjøres med en 1,6 m tett rekkverk som vist på figuren under.



I bestemmelsene er det sikret at alle boenheter skal ha minst ett soverom mot stille
side eller etablere kompenserende tiltak der dette ikke er mulig.

Etter kommunedirektørens vurdering er hensyn til støy ivaretatt ved etablering av
lokale sk jermingstiltak på nordligste del av området.

Trafikk og parkering
Adkomst til planområdet skjer fra O.G Kvernelands veg, og via Theodor Dahls veg.
For rekkehusene i felt BKS1 legges det opp til parkering på bakkeplan på egen tomt,
mens for leilighetene i felt BBB1 vil det være parkering i p-k jeller.
Det skal avsettes maksimum 2 parkeringsplasser for BKS1 og 1,3 parkeringsplass pr.
leilighet for felt BBB1, inkludert gjesteparkering. Det er sikret i bestemmelsene at det
er minimum 5% parkeringsplasser for bevegelseshemmede i p-k jeller.

Det skal også settes av minimum 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet i
planområdet. For boenheter i felt BKS1 skal sykkelparkeringsplasser plasseres i bod.
For felt BBB1 skal det i hovedsak plasseres i parkeringsk jeller, men minimum 8
sykkelparkeringsplasser skal plasseres på bakkeplan i tilknytning til inngangspartier
og skal vere under tak. Dette er sikret i bestemmelsene.

I tillegg skal det videreføres og omstruktureres eksisterende parkeringsplasser i
planområdet som betjener Ådalen barnehage. I dag er det totalt 17
parkeringsplasser, derav 15 parkeringsplasser for bil, og to parkeringsplasser brukes
til avfallshåndtering, i form av to kontainere. Forslagsstilleren har hatt dialog med
styrer i Ådalen barnehage, som bekrefter at de har 15 parkeringsplasser i bruk i dag.
To parkeringsplasser brukes til kontainere/avfallshåndtering. Styrer er positiv til felles
løsning, og presisere at de må beholde antall parkeringsplasser som de benytter ved
dagens situasjon, som vil si 15 parkeringsplasser.

Kommunedirektøren vurderer at krav til parkering totalt sett er tilfredsstillende, og
realiserbart.

Trær
I det sørlige h jørnet av planområdet er det et gammelt løvtre, som i planforslaget
planlegges å felles.

Det har kommet inn merknad fra rådgiver for klima og mil jø i kommunen. I
merknaden skrives det blant annet at treet vil ha en svært positiv effekt på naturen i
nærområdet, spesielt for fuglene i området, samt at det vil være et positivt
naturelement for beboere og naboer. Videre anbefales det en tilstandsvurdering av
treet fra en aborist.

Forslagsstilleren begrunner felling av treet med at det vil være et hinder for tømming
av renovasjon i området, private hagearealer vil skyggelegges og treet vil være til
hinder for ny veg.

I planbeskrivelsen omtales det at flere grantrær og mindre trær som ligger mot O.G.
Kvernelands veg tilstrebes bevart.



Vann- og avløp
I henhold til kommuneplanen skal overvannet håndteres lokalt, og utbygging skal
ikke medføre økt eller raskere avrenning til eksisterende avløpssystem. Det sikres i
bestemmelsene at arealbruksendringene ikke skal medføre økt overvannsbelastning
på eksisterende avløpssystem.

Renovas jon
Det skal legges til rette for renovasjonsanlegg med nedgravde kontainere innenfor
felt o_BRE og vil betjene både planlagte nye boliger og den eksisterende
barnehagen. Barnehagen skal ha eget restavfall og papir, mens bioavfall deles med
boligene. Totalt skal det være plass til 7 moduler/containere. Det er sikret i plankartet.

Forurensning
Planområdet grenser til Frøyland Stadion hvor det er registrert forurenset grunn.
Området er et tidligere deponi, og grunnforurensingen er klassifisert som akseptabel
med dagens arealbruk. Nærheten til det tidligere deponiet gjør at det er mistanke om
forurensede masser i planområdet. Derfor skal det utføres undersøkelser av
forurensning i grunn før det gis igangsettingstillatelse. Det er sikret i bestemmelsene,
under rekkefølgebestemmelser.

Byggetrinn
Byggetrinn i planområdet deles i to, der BKS1 utgjør byggetrinn 1 og BBB1 utgjør
byggetrinn 2. Ved utbygging av felt BKS1 og BBB1 skal det i anleggsperioden
etableres midlertidig anleggsvei fra Theodor Dahls veg og det skrives i utarbeidet
ROS-analyse at adkomst for anleggstrafikk bør etableres slik at vei inn til barnehagen
påvirkes i minst mulig grad under utbygging. Det vil si at adkomstvei f_SV3 tas i bruk
ved opparbeidelse av felt BKS1, ved byggetrinn 1. Og ved byggetrinn 2 bør det
etableres anleggsvei over o_SVG1. Det står videre i ROS-analysen at
trafikksikkerhet for myke trafikanter må dokumenteres og ivaretas i anleggsperioden.
O_SV1 skal ikke benyttes til anleggstrafikk og må sikres alternativ anleggsvei ved
utbygging av BKS1 og BBB1. Det er sikret i bestemmelsene under
rekkefølgebestemmelser. Det er sikret i bestemmelsene at Ådalen barnehage skal
sikres parkeringsmuligheter gjennom anleggsperioden.

Brann og redning
Rogaland brann og redning IKS (RBR) uttaler seg i e-post 2.september 2021 til Head
Energy, om temaet som gjelder brannadkomst for brannvesents høyderedskap i
forbindelse med planlagt boligblokk (BBB1) ved Theodor Dahls veg. RBR skriver at
løsningen med å rygge inn på området ifra Theodor Dalhs veg vil fungere for RBR sin
høyderedskap gitt at k jørevei og svingradius utformes som angitt i Statens
vegvesens håndbok N100. Prosjektet må sørge for at det ikke etableres
innstallasjoner som hindrer framkommelighet for brannbilen. Det er sikret i
bestemmelsene.
Kommunediretøren lener seg på Rogaland brann og redning sin faglige vurdering, og
anser temaet som tilstrekkelig belyst.



Naturverdier
Det er ingen naturverdier innenfor planområdet. Frøylandsbekken er registrert som
viktig naturtype, og den går ca.70 meter sør for planområdet.

Kulturmil jø og kulturminner
Planforslaget vurderes til å ikke få konsekvenser for kulturminner og kulturmil jø.

Folkehelseperspektivet i plan
Kommunedirektøren vurderer at flere grep i planen ivaretar viktige tema sett i et
folkehelseperspektiv. Etablering av leiligheter i variert størrelse åpner opp for
mangfold av beboere. Planforslaget bidrar også til at det blir flere boliger nær
Kvernaland sentrum. Planområdet ligger i nærheten til kollektivknutepunkt, og kan
bidra til å redusere bilbruk.

UTBYGGINGSAVTALE
Ved oppstart av planarbeidet ble det også varslet at det settes i gang forhandlinger
om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens §17. Det er en forutsetning for
utbygging av planområdet at det blir inngått utbyggingsavtale mellom utbygger og



Time kommune når kommunestyret har godkjent reguleringsplanen.
Utbyggingsavtalen skal regulere opparbeidelse og finansiering av offentlige og
private kommunaltekniske anlegg innenfor og i tilknytting til planområdet, slik det
blant annet går frem av rekkefølgekrav til reguleringsplanen.

KONKLUSJON
Kommunedirektøren tilrår at planforslaget tas opp til behandling, jf. pbl §12-11, og
legges ut på høring og til offentlig ettersyn, jf. pbl §12-10.

Kommunedirektøren i Time, den 21.09.2021

Trygve Apeland

Vedlegg:
0537.00 Plankart Nivå2_22.09.2021
0537.00 Plankart Nivå1_22.09.2021
0537.00 Bestemmelser 17.09.2021
0537.00 Planbeskrivelse 14.09.2021
0537.00 Mobilitetsplan 14.09.2021
0537.00 Illustrasjonsplan 14.06.21
0537.00 Illustrasjonshefte 10.06.21
0537.00 Plantegninger 14.09.2021
0537.00 BGF_Regneark
0537.00 Notat til BGF-beregning 22.06.21
0537.00 Eksternstøyvurdering 26.05.21
0537.00 Bekreftelse_brannadkomst_Rogaland brann og redning
0537.00 Brannstrategi 28.05.21
0537.00 RTP sporing_14.06.2021
0537.00 Renovasjonsteknisk plan 14.06.21
0537.00 Skyggeanalyse_08.04.21
0537.00 Terrengsnitt_12.04.21
0537.00 ROS-sjekkliste_Theodor Dahls 13.06.21
0537.00 ROS-analyse_Theodor Dahls 13.06.2021
0537.00 VA rammeplan 15.09.2021
0537.00 Merknad fra rådgiver for mil jø og kulturvern i kommunen
0537.00 Merknadsbehandling_23.03.21
0537.00 Alle merknader

Dette dokumentet er elektronisk godk jent i systemet og krev derfor ikkje signatur


