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1 SAMMENDRAG 

Reguleringsplanen legger opp til at fire eksisterende eneboliger rives / flyttes og erstattes med et 

delvis nedgravd parkeringsanlegg med forretning mot Torggata. Oppå parkeringsanlegget legges det 

opp til fire leilighetsbygg med totalt 22 boliger. Festiviteten beholdes som i dag. 

 

2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Det har vært utarbeidet forslag til utbygging av disse eiendommene tidligere, men ingen av planene 

har ført til reguleringsplan eller byggesak. Tre av de eksisterende bygningene innenfor planområdet 

har samtidig stått tomme og forfalt. Etter at den nye kommunedelplanen for Bryne sentrum ble 

godkjent, ble det igangsatt et planarbeid for å utvikle planområdet til boliger og forretning. Thv. 

Solberg AS skulle utvide sin butikk i Festiviteten inn i nybygget. Det ble gjort mye arbeid og avholdt 

flere møter med Time kommune og Rogaland fylkeskommune med dette som utgangspunkt. Det ble 

laget tilstandsrapporter for Festiviteten da det var ønskelig å rive deler av den bakerste/vestlige delen 

på grunn av settingsskader og andre etasjehøyder enn for resten av bygget. På et tidspunkt var dette 

forhandlingskortet til kommunen og fylkeskommunen for å få tilbakeført deler av den gjenstående 

fasaden til opprinnelig løsning. Omforente løsninger i forbindelse med tilpasning til Festiviteten og 

omkringliggende bebyggelse var utgangspunktet for videre planarbeid våren 2017. Sommeren 2017 

gikk Thv. Solberg AS konkurs, og planarbeidet ble satt på hold en periode. Ved ny oppstart i oktober 

2017 var premissene endret til at Festiviteten fremdeles var en del av planområdet, men at bygget 

ikke lenger inngikk i prosjekteringen av den nye bebyggelsen. Det er heller ikke aktuelt å rive deler av 

bygningen. Nybygg og eksisterende butikkarealer har siden blitt holdt adskilt, men det er fremdeles i 

bestemmelsene lagt inn en mulighet for en fremtidig kobling mellom eksisterende forretningsarealer 

og nye.  

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagstiller er Solberg Kvartalet AS som består av Jærentreprenør Prosjekt AS, Cot AS og Solberg 

Eiendom I AS. Plankonsulent er Sjo Fasting i samarbeid med Prosjektil. Eiendommene eies av 

selskaper som Oddgeir Østrem og Tron Solberg eier i fellesskap og hver for seg. 

  

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Det har ikke vært igangsatt annet reguleringsarbeid for disse tomtene etter gjeldende reguleringsplan 

fra 1982.  

 

2.4 Utbyggingsavtale 

Det ble ved varsel om igangsetting av reguleringsarbeid samtidig varslet om at det settes i gang 

forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området i henhold til pbl §17. Avtalen gjelder 

mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging 

av området. 

 

2.5 Krav om konsekvensutredning 

Det ble tidlig i prosessen avklart at det ikke stilles krav om konsekvensutredning. 

 

3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. 

Oppstartsmøter 

Oppstartsmøte del 1 ble avholdt den 09.11.2016, og oppstartsmøte del 2 den 07.12.2016. 

 

Varsel om oppstart av planlegging 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid sto i Jærbladet den 23.12.2016, og brev datert 21.12.2016 

ble sendt til aktuelle parter. Det ble opplyst om at området skal reguleres til bolig- og næringsformål, 

og at planleggingsarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Samtidig ble det varslet om at 

det skal settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området, og at det kan være 
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aktuelt å fremme byggesøknad / rammesøknad i forbindelse med behandling av planforslaget slik at 

varsling og høring av reguleringsplan også gjelder for byggesak jf. § 12-15 i Plan- og bygningsloven.  

 

Medvirkning 

Etter varsel om oppstart har det vært avholdt enkelte møter / samtaler med naboer for å orientere om 

prosessen og prosjektet. Den 19.05.17 ble naboer på tomt 1/134 orientert om prosjekteringsunderlag 

og planer for området. 

 

Møte med Lyse Elnett i forbindelse med eksisterende nettstasjon ble avholdt den 12.05.17. 

 

Arbeidsmøter under planprosessen 

Det har vært avholdt 7 arbeidsmøter med Time kommune i perioden 01.12.16 til 09.03.18, samt flere 

andre møter, blant annet med kommunalteknikk. Møtedatoer: 01.12.16, 09.03.17, 07.04.17, 20.04.17 

(avfallsløsning), 01.06.17, 13.06.17, 29.08.17, 10.01.18, 23.01.18, 09.03.18. 

 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 Overordnede planer 

Regionalplan for Jæren  
Hovedfokus i Regionalplan for Jæren er en areal- og transporteffektiv utvikling av tettstedsarealene på 
Jæren. Det innebærer en tettere utbygging i tilknytning til områder med høy kollektiv-tilgjengelighet og 
eksisterende tettstedsarealer. Planområdet ligger ca 200 meter fra bussholdeplassene i 
Jernbanegata, og ca 250 meter fra Bryne togstasjon, og dermed sentralt i forhold til både 
kollektivknutepunkt og sentrumsfunksjoner.  
 
Regionalplanen legger opp til at regionale næringsområder kan ha byggeområder med høy utnyttelse. 
Sammen med tetthetskrav som omfatter boligformål med tilhørende arealer avsatt til transport, 
møteplasser og rekreasjon, legges det opp til høyere utnyttelse ved nærhet til kollektivtransport. Jo 
høyere tetthet, jo strengere krav stilles det til høy kvalitet.  
 
Regionalplanen stiller krav til minste felles uteoppholdsareal, MFUA, på 30 m2 pr boenhet. Dette 
arealet skal ha trafikksikker adkomst fra boligene, være på terreng, være skjermet for trafikk, 
forurensning, støy, være tilfredsstillende belyst og være mest mulig sammenhengende. I 
kommunedelplan for Bryne sentrum er dette for deler av bebyggelsen redusert til 16 m2. og med 
mulighet for frikjøp. 
 

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 

I kommunedelplanen ligger planområdet innenfor formålene S37 Sentrumsformål, S38 Fremtidig 

sentrumsformål og B24 Boligformål. Det er to hensynssoner for deler av området; H_570  Bevaring 

Kulturmiljø og H_320 Flomfare. 

 

Kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer, samt tilhørende temakart, er gjennomgått både i 

planbeskrivelsen og i eget notat «Hvordan forholder reguleringsplanen seg til sentrumsplanen».  

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Plan 0043.01 Reguleringsplan Solhøgda, eldre reguleringsplan. 

 

4.3 Tilgrensende planer 

Øst for planområdet:  

Plan 0261.04 Reguleringsplan for Serigstadeigedommen, avgrensa av Vardheivegen, jernbanen, Arne 

Garborgs veg og Torggata, eldre reguleringsplan. Plan 0261.03 Mindre reguleringsendring for 

Serigstadkvartalet, delområde A. 

Vest for planområdet:  

Plan 0415.00 Detaljregulering for Jæren Hotell. 

Nordvest for planområdet:  

Plan 0452.00 Detaljregulering for boligområde på Solhøgda nord for Jæren hotell, Bryne.  
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Nord for planområdet:  

Plan 0043.00 Reguleringsplan for Mølledammen nord, eldre reguleringsplan. 

Sør for Arne Garborgs veg: 

0242.00 Reguleringsplan for skulpturpark for Mølledammen. 

 

4.4. Temaplaner 

4.4.1 Kulturminneplan Time kommune 2008 - 2019 

Høgt prioriterte kulturminne frå nyare tid i Time. Bygningar og anlegg i verneklasse Sefrak A: 

- Solheim -bustadhus i Bryne sentrum, gnr. 1/134, obj. 1121/001/031. Sveitserstilvilla frå ca. 1910-12. 

Autentisk grunnform. Grunnplan ukjend. Svært fine, originale utskjeringar i gavlane, på mønespir, ved 

inngangspartiet og ved utgangen frå glasverandaen. Delvis jugendvindauge. Få bygningar av denne 

typen igjen i original form. Kulturvernprisen 2007. Sefrak A.  

 

- Elverhøy – Haugstadhuset, bustadhus i Bryne sentrum, gnr. 1/123, obj. 1121/001/047. Spesielt  fin 

sveitservilla. Tidlegare disponentbustad for Jæren Uldvarefabrik (1895), bygd ca 1915. Fine 

utskjæringar i gavlane. Delvis jugendvindauge. Autentisk grunnform. Plan ukjend. Forslag om vern er 

oppheva i Sentrumsplan for Bryne 2007-2018. Sefrak A. Bygget er ikkje bandlagt, men Sefrak-

statusen består. Det betyr at RFK kan fremja motsegn mot riving, flytting eller vesentlig fasadeendring. 

 

Bygningar og anlegg i Time frå år 1900 og seinare: 

- Norderhov – Dahlhuset – bustadhus i Solhøgda, gn. 1/178. Byggeår ukjent. KPL. 

 

- Natvighuset – bustadeigedom i Solhøgda, gnr. 1/206. Byggeår ukjent, truleg mellom 1910 – 1920. 

Restaurert av nåverande eigar. KPL. 

 

- Brynevang -Festiviteten, gnr. 1/218. Bygd av Bryne Vel i 1926. Tidlegare kino- og festlokale, nå 

elektrisk forretning, kontor, vekstad og bustad. KPL. 

 

- Brynevoll – Haugehuset i Solhøgda-kvartalet, gnr. 1/177. Bygd ca. 1920. KPL. 

  

4.4.2 Kommunedelplan for grøntstruktur i Bryne 2007 – 2018. 

Verdisetting, landskapskart: Området langs Bryneåna og Brynehaugen er markert som høy verdi. 

Området nedenfor kirken er markert som verdi. 

Verdisetting, rekreasjonskart: Området langs Bryneåna og Brynehaugen er satt til svært høy verdi. 

Området nedenfor kirken er satt til høy verdi. 

Verdisetting, naturkart: Området langs Bryneåna parallelt med / langs med Arne Garborgs veg er satt 

til verdi. Området langs Bryneåna mellom Arne Garborgs veg og Sandtangen er satt til høy verdi, og 

det samme er Brynehaugen. 

De samme områdene langs Bryneåna er lagt inn som friområder og blåstruktur i grøntplanen for 

Bryne.  

 

Grøntplanen viser at trær og treklynger i og omkring planområdet er verdt å ta vare på. 

  

4.4.3 Kommunedelplan for Bryne sentrum, temakart. 

4.4.3.1 Viktige byrom 
Det er ingen viktige byrom registrert innenfor planområdet. I nærheten finner man likevel Arne 
Garborgs veg og torget som viktige byrom.  
 
4.4.3.2 Kvartalstruktur og kvartaltypologi 
Planområdet skal planlegges som åpent kvartal med frittstående bygg.  
 
Den nye bebyggelsen består av 4 frittstående leilighetsbygg plassert oppå en delvis nedgravd 
forretnings- og parkeringsetasje synlig langs Torggata. 3 av byggene er plassert mot Torggata og 
Solhøgda, mens det siste er plassert i sørvestre hjørne som en åpen infill-struktur mellom 
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villabebyggelsen og etablerte leilighets- og forretningsbygg. I sørøstre hjørne ligger Festiviteten med 
forretningsfunksjoner og en bolig. 
 
4.4.3.3 Høyder på bygg 
Planområdet er stort sett innenfor en sone hvor det tillates maksimum 3,5 etasjer. Ved maksimum 3,5 
etasjer tillates maks gesimshøyde uten næring 11 meter, maks gesimshøyde med næring 12 meter, 
maks mønehøyde uten næring 13 meter, maks mønehøyde med næring 14 meter. Festiviteten ligger 
innenfor en sone som tillater 5 etasjer. Planen løses innenfor gjeldende høyder i sentrumsplanen.  
 
4.4.3.4 Områder med ulike krav om minste felles uteoppholdsareal 
Den delen av planområdet som ligger nærmest Torggata ligger innenfor sonen hvor det stilles krav om 
minimum 16 kvm MFUA. Her finnes det også fritaksordning, sone 5.  
Den vestre del av planområdet har krav om 30 kvm MFUA.  
Felles uteoppholdsareal vil i sin helhet bli opparbeidet oppå et oppbygget plan over felles parkering og 
forretning. I tillegg vil det legges opp til at bebyggelsen får romslige private uteplasser hovedsakelig 
orientert mot vest, og også private takterrasser på deler av bebyggelsen. 
 
4.4.3.5 Aktive og åpne fasader  
Fasade mot Torggata skal bestå av aktive fasader, og fasade mot Solhøgda skal bestå av åpne 
fasader.  
 
Krav om aktiv fasade langs Torggata i kombinasjon med et forretningslokale som kan etableres som 
en utvidelse av forretning i Festiviteten, fører til at bebyggelsen i 1.etasje blir av en mer 
sammenhengende karakter. Dette er også den beste lokasjonen for adkomst til felles 
parkeringsanlegg, så store deler av fasaden er gitt av disse to premissene.  
 
Den sørligste delen av fasaden mot Torggata vil bestå av forretningsarealer med større vindusflater og 
eventuelt dører der det er mulig i forhold til fortauets stigning. Den nordligste delen av fasaden vil 
kunne ha vindusåpninger enkelte steder, innkjøring til felles parkeringsanlegg, og noen adkomstpunkt 
for blant annet sykkelparkeringsrom. 
 
Mellom forretningsareal og innkjøring til parkeringsanlegg legges det opp til en trappeforbindelse 
mellom Torggata og innvendig gårdsrom. Dette gir et opphold i bebyggelsen, skaper en ønsket 
forbindelse til Torggata og bidrar til at kvartalet fremstår som mer åpent selv om forbindelsen kun er 
en gangpassasje. 
 
I boligetasjene er det brukt franske balkonger for ytterligere å få fram en aktiv boligfasade og 
muligheten for god kontakt mellom bolig og gateliv. 
 
Langs Solhøgda skal det være en åpen fasade. Her vil bebyggelsen kun bestå av bolig, og fasadene 
vil inneholde en del vinduer. Det vil også legges opp til trinnfri adkomst til boligene og 
uteoppholdsarealet her. Eksisterende nettstasjon vil bli liggende, og skal integreres i den nye 
bebyggelsen på best mulig måte. Stigningsforholdene i Solhøgda er mellom 1: 7 og 1: 12, så 
Solhøgda i seg selv er ikke universelt utformet. Det legges likevel opp til en trinnfri adkomst fra 
Solhøgda til gårdsrommet og boligene i området rundt eksisterende nettstasjon. 
 
4.4.3.6 Gatehierarki 
Planområdet grenser delvis mot krysset Torggata / Arne Garborgs veg hvor Arne Garborgs veg kan 
utredes lagt i kulvert.  
 
4.4.3.7 Grønne byrom 
Torggata er vist som grønn vei og med siktlinje fra / mot Brynehaugen og torget.  
 
4.4.3.8 Ruter for myke trafikanter 
Torggata er vist som gater / forbindelser som skal få et grønnere preg. Tilgrensende tomt i sør er vist 
som fotgjengerprioritert område, inkludert området sør for Festiviteten.  
 
4.4.3.9 Bevaringsverdige bygninger og anlegg 
Følgende bygninger er registrert innenfor planområdet: 
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1/218 HP11 Brynevang / Festiviteten. Høyt prioriterte bygninger og anlegg, kommunalt prioritert liste. 
Hensynssone H570_3. 
Bygget av Brynes Vel i 1926. Tidligere kino- og festlokale, nå elektrisk forretning, kontor, verksted og 
bolig. KPL. 
 
1/123 V1 Elverhøy, Haugstadhuset. Bygninger og anlegg i verneklasse Sefrak A, vedtak Lokal 
Utvikling. Kan demonteres og flyttes. 
Bolig i Bryne sentrum. Spesielt fin sveitservilla. Tidligere disponentbolig for Jæren Uldvarefabrikk 
(1895), bygget ca 1915. Fine utskjæringer i gavlene. Delvis jugendvinduer. Autentisk grunnform. Plan 
ukjent. Forslag om vern er opphevet i Sentrumsplan for Bryne 2007-2018. Sefrak A. Bygget er ikke 
båndlagt, men SEFRAK-statusen består. Det betyr at RFK kan fremme innsigelse mot riving, flytting 
eller vesentlig fasadeendring. 
 
I omkringliggende område finner vi følgende bygninger som må inkluderes i illustrasjonsmateriale for å 
dokumentere forholdet mellom eksisterende bygninger og nybygg: 
 
1/206 HP8 Natvighuset. Høyt prioriterte bygninger og anlegg, kommunalt prioritert liste. Hensynssone 
H570_3. 
Boligeiendom i Solhøgda. Byggeår ukjent, trolig mellom 1910-1920. Restaurert av nåværende eier. 
KPL.  
 
1/178 HP9 Norderhov - Dahlhuset. Høyt prioriterte bygninger og anlegg, kommunalt prioritert liste. 
Hensynssone H570_3. 
Bolighus i Solhøgda. Byggeår ukjent. KPL. 
 
1/177 HP10 Brynevoll- Haugehuset. Høyt prioriterte bygninger og anlegg, kommunalt prioritert liste. 
Hensynssone H570_3. 
Solhøgda-kvartalet. Bygget ca. 1920. KPL. 
 
1/134 HP3 Solheim. Høyt prioriterte bygninger og anlegg, SEFRAK A. Hensynssone H570_2.  
Bolig i Bryne sentrum. Sveitservilla fra ca. 1910-12. Autentisk grunnform. Grunnplan ukjent. Svært 
fine, originale utskjæringer i gavlene, på mønespir, ved inngangspartiet og ved utgangen fra 
glassverandaen. Delvis jugendvinduer. Få bygninger av denne typen igjen i original form. 
Kulturvernprisen 2007. SEFRAK A.  
 
4.4.3.10 Krav til parkering 
Planområdet ligger innenfor ytre område, jf. pkt. 10.2.6 i bestemmelsene. Det innebærer minimum 1 
sykkelparkering per 50 kvm BRA, samt biloppstillingsplasser: 
Næring/forretning   0,50P per 50 kvm BRA.  
Bolig <50 kvm BRA  0,67P 
Bolig 50-100 kvm BRA  1,00P 
Bolig >100 kvm BRA  1,50 
Nødvendig parkeringsdekning skal kunne løses innenfor planområdet sammen med varelevering og 
kundeparkering. 
 
4.4.3.11 Flomveier 
Krysset mellom Torggata og Arne Garborgs veg er vist som tiltakssone med helningsretning fra øst og 
vest i Arne Garborgs veg, samt fra Torggata. Fasade mot Torggata ligger plassert innenfor 
hensynssone H_320 flomfare. I den forbindelse må det dokumenteres i byggesøknad at bygningene 
er sikret mot skader fra 200-årsflom, jf. TEK10, §7-2. Innarbeides i reguleringsplanen. 
 

4.5 Statlige planretningslinjer / rammer / føringer 

4.5.1 Naturmangfoldsloven 

Det er ikke registrert verdifull natur eller truede dyrearter innenfor planområdet. 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 

 
 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger sentralt i Bryne med Brynehaugen i nord, Sandtangen i øst, Bryne sentrum i sør 

og blandet bebyggelse i vest.  

 

Planområdet omfatter deler av Torggata i øst, tomtegrenser i sør og vest, samt Solhøgda i nord, 

inkludert tilhørende frisiktsoner i Solhøgda vest og Torggata. Utenom veiarealene i Solhøgda og 

Torggata, inneholder planområdet følgende tomter: 1/337 (Torggata 8), 1/123 (Torggata 6), 1/218 

(Torggata 2), 1/263 (Torggata 4) og 1/224 (Solhøgda 2).  

   

Størrelsen på planområdet 4 672 m2, mens tomtene som skal bebygges er ca. 2 366m2.  

  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

I dag består planområdet av eneboligbebyggelse og «festiviteten» som inneholder både forretning og 
bolig. 
Følgende bygninger er registrert innenfor planområdet: 
 
1/218 (Torggata 2) HP11 Brynevang / Festiviteten.  
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1/123 (Torggata 6) V1 Elverhøy, Haugstadhuset.  

 
 
I omkringliggende område finner vi følgende bygninger som må inkluderes i illustrasjonsmateriale for å 
dokumentere forholdet mellom eksisterende bygninger og nybygg: 
 
1/206 (Solhøgda 4) HP8 Natvighuset.  

 
 
1/178 (Brynevegen 21) HP9 Norderhov - Dahlhuset.  
 

                 
 
1/177 (Brynevegen 23) HP10 Brynevoll- Haugehuset.  

            
 
1/134 (Torggata 10) HP3 Solheim.  
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Oppriss mot sør, eksisterende boliger langs Solhøgda. 

 

Omkringliggende områder består ellers av hotell, kirke og ny boligblokkbebyggelse i vest, 

eneboligbebyggelse i nord, boligblokkbebyggelse i øst inkludert grøntområder og Bryneåna, og i sør 

ligger forretningsbygninger, Arne Garborgs veg og Bryne torg og sentrum.  

 

5.3 Stedets karakter 

Struktur og estetikk / byform 

Planområdet ligger i overgangen mellom Brynebyens merkantile bebyggelse, sentrumskvadraturen, 
og villastrøket. Naboskapet har gått gjennom en transformasjon i nyere tid.  
Innenfor planområdet ligger Festiviteten, Brynes tidligere kino, nå et forretningsbygg. Bygget er 
registrert som et viktig kulturminne.  
 
Innenfor planområdet ligger også en eksisterende sveitservilla som er registrert som kulturminne. 
Villaen har vært vurdert tidligere i en annen prosess og det er vedtatt at denne kan flyttes til en annen 
lokalisering.  
 
I naboskapet finner vi kirken og Jæren Hotell, begge bygget i siste halvdel av forrige århundre. Disse 
er plassert nær tunet til det som var den opprinnelige landbrukseiendommen som mye av Bryne er 
skilt ut fra. Byggene har fasader i tegl. I samme område er det nå etablert nye leilighetsbygg med høy 
utnyttelse. Disse har også tegl som fasademateriale. Felles for hotell, kirke og de nye 
leilighetsbyggene er en solid og tidløs arkitektur. 
 
Villabebyggelsen har også en gjennomgående god formgivning, med hoveddelen bygget med et  
«mid- century» arkitektonisk uttrykk. Området regnes som noe av Brynes beste og mest ettertraktede 
strøk, vurdert som bomiljø. 
 
Nord og øst for planområdet er det foretatt en betydelig transformasjon fra næring og landbruk til 
boligformål. Boligområdet rundt Brynehaugen, det tidligere landbruksarealet, har tatt opp 
materialbruken fra naboskapet med tegl i bygg med større skala og tre i de mindre boligene. 
Materialbruken er her styrt av en formingsveileder. 
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Næringseiendommen, tidligere Time Trevare, er transformert til leilighetsbygg langs elven som renner 
ut fra Frøylandsvannet.  
 

5.4 Landskap 

Planområdet er en del av landskapsdraget som stiger fra elven mot nord. Tomten ligger på et platå ca. 
En etasjehøyde over tilstøtende gate i sør og øst. Fra tilstøtende gate i nord stiger terrenget videre 
opp mot toppen av Brynehaugen som er et område regulert til friareal og automatisk vernet 
kulturminneområde. Eiendommen har en ideell beliggenhet med et sørvendt fall og en lav 
villabebyggelse mot vest hvor terrenget stiger slakt opp mot kirketomten.  
 

5.4.1 Topografi og landskap 

Planområdets nordvestre hjørne ligger høyest, og terrenget faller derfra mot øst og sør med en 

høydeforskjell på omkring 8 meter. Eneboligene i området ligger i hovedsak plassert i terrenget uten 

større forstøtningsmurer. Det er en del større trær og hekker innenfor og omkring planområdet.  

 

5.4.2 Solforhold 

Det er i dag gode solforhold for både omkringliggende bebyggelse og planområdets bebyggelse. 

Romslige tomter bidrar til muligheten for flere solrike uteplasser i løpet av dagen, selv om 

eksisterende trær til enhver tid skyggelegger deler av området. 

 

5.4.3 Lokalklima 

NMIs statistikk for Sola er i korte trekk følgende: 
Sommer (juni-august): 
Dominerende vindretning er fra nordvest og nord, med vindstyrke opp i liten kuling, men med lite eller 
ingen nedbør. Utover dette har 20% av dagene vind fra sør og sørvest, ofte med nedbør. 
Høst (september-november): 
Dominerende vindretning er fra sør og sørøst, med vindstyrke opp i liten kuling og mye nedbør. Til 
tider kraftig vind fra sørlige vindretninger. 
Vinter (desember-februar): 
Stort sett samme vindmønster som for høsten. Til tider kraftig vindstyrke fra sørlige retninger. 
Vår (mars-mai): 
Vindretning er jevnt fordelt mellom sør, sørøst og nordvest. Nedbør ved vind fra sørlige retninger. 
 

5.4.4 Estetisk og kulturell verdi 

Omkringliggende bebyggelse varierer stort i både skala, form og uttrykk. Innenfor 

eneboligbebyggelsen finner man stort sett bygninger i to etasjer, men fra ulike tidsepoker og i ulike 

stilarter. Boligbebyggelsen ellers består i hovedsak av leilighetsbygg i 3 til 5 etasjer, gjerne med flatt 

tak og enkle former. Nærings- og forretningsbebyggelsen består av et utall varianter av størrelser, 

former, stilarter og farge- og materialbruk.  

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Boligene på begge sider av Solhøgda (tilhørende adressene Solhøgda, Brynevegen og Torggata) 

består av viktige sveitser- og jugenddetaljer, og miljøet er registrert og et prioritert kulturmiljø, sammen 

med festiviteten. Festiviteten har en spesielt godt synlig plassering mot Arne Garborgs veg.   

 

5.6 Naturverdier 

Det er ikke registrert spesielle naturverdier eller arter innenfor planområdet i naturdatabasen til 
direktoratet for naturforvaltning (dirnat.no). 
 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Uteområdet langs Bryneåna og på Brynehaugen har svært høy rekreasjonsverdi, mens området 

nedenfor kirken har høy rekreasjonsverdi. Det er en del trær og treklynger i og omkring planområdet 

som setter sitt preg på omgivelsene, og det er kort avstand til Sandtangen.  
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5.8 Landbruk 

Det er ikke landbruk innenfor eller i nærheten av planområdet. 
 

5.9 Trafikkforhold 

Kjøreadkomst 

Hovedadkomst skjer fra Arne Garborgs veg til Torggata. Fra Torggata er det enveiskjørt adkomst opp 

Solhøgda. Solhøgda ender i et t-kryss hvor høyre del fortsetter som kjøreveg (Brynevegen), og 

venstre del (Solhøgda) er adkomst til hotellet og transformeres videre til gang-/ sykkelvei i bro over 

Arne Garborgs veg. Fra Torggata er det en eksisterende avkjørsel til Arne Garborgs veg 16 og 20 og 

Torggata 2. Utformingen og plasseringen av denne avkjørselen er noe uoversiktlig og bratt samtidig 

som den ligger tett på dråpekrysset ut i Arne Garborgs veg. 

 

Vegsystem 

Arne Garborgs veg (RV 506) som ligger sør for planområdet, kun avgrenset av en avkjørsel på 

annens grunn, er en sentral vei som går tvers gjennom Bryne fra Jærvegen (FV 44) i vest til RV 505 

og RV 506 til Kvernaland og Lye og Ålgård i øst. Torggata, som ligger delvis innenfor planområdet i 

øst, er ganske kort. Den ender i et t-kryss som til høyre fører videre til Vardheivegen, som for 

eksempel leder videre til Jærvegen (FV 44) via Nordlysvegen. Til venstre leder Torggata til 

Brynevegen som i hovedsak betjener boligområdet på Brynehaugen (vest). Solhøgda er  en kort vei 

som stort sett danner adkomsten for 3 eneboligtomter og Jæren hotell.  

 

Ulykkessituasjon 

Eksisterende avkjørsel fra Torggata til tomt 1/470 er uoversiktlig og kan skape ulykkessituasjoner. 

Avkjørselen ligger tett på krysset mellom Torggata og Arne Garborgs veg. En fotgjengerovergang 

overlapper deler av svingradiusen ut fra avkjørselen. Man må krysse et fortau i en påbegynt sving. 

Langs Torggata er det også kantpareringsplasser som kan hindre sikt.  

 

I krysset fra Torggata til Solhøgda krysses et fortau hvor syklende kan ha større fart enn forventet da 

fortauet faller fra Brynevegen til nedsiden av krysset. 

 

Trafikksikkerhet for mye trafikanter 

Det er fortau på begge sider av Torggata, men kun 10 meter opparbeidet fortau på sørsiden nederst i 

Solhøgda. Det er heller ikke fortau i Solhøgda vest mot gangbroen som krysser Arne Garborgs veg.  

 

Kollektivtilbud 

Det er ca 200 meter fra planområdet til buss- og togstasjon.  

 

5.10 Barns interesser 

Det finnes ingen registrerte barnetråkk innenfor planområdet og det antas at barn ikke benytter og 

oppholder seg innenfor området i dag da det består av private eiendommer. 

 

5.11 Sosial infrastruktur 

Skolekapasitet  

På barnetrinnet er det kapasitetsproblemer på de to skolene i Bryne (Rosseland og Bryne skole). 

Kommunen arbeider med en skolebruksplan for å finne en løsning. På ungdomstrinnet vil det være 

kapasitet i 2019/2020 når felles ny ungdomsskole mellom Time og Klepp tas i bruk.  

 

Det er både barneskole, ungdomsskole og videregående skole på den andre siden av Bryne sentrum, 

ca avstand. 400 meter. 

 

Barnehagedekning 

Det er registrert barnehager i Vardheivegen og som del av kirken. Det er totalt sett 

barnehagekapasitet i Time kommune. 
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5.12 Universell tilgjengelighet 

Den delen av Torggata som ligger nærmest Arne Garborgs veg har stigningsforhold som legger til 

rette for universell tilgjengelighet og trinnfri adkomst til enkelte forretninger i området.  Videre mot 

Brynevegen og Solhøgda stiger terrenget, og siden stigningsforholdene varierer mellom 1:8 og 1:18, 

så kan fremkommelighet i for eksempel rullestol enkelte steder være vanskelig. Det er ingen lys- eller 

lydregulering i området. 

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

VA-ledninger ligger i Solhøgda og Torggata. 

 

Nettstasjon 

Det er en eksisterende nettstasjon innenfor  planområdet.  

 

Energiforsyning 

Det er ikke lagt fjernvarme fram til planområdet. 

 

5.14 Grunnforhold 

Det antas at området består av en kombinasjon av faste morenemasser og fjell. 

 

Ledninger 

Eksisterende VA-ledninger går i Torggata og Solhøgda. Eksisterende el-nett går i hovedsak i 

Solhøgda fra nettstasjonen som ligger midt i Solhøgda. Noen ledninger krysser planområdet. Disse 

må legges om. Nettstasjonen bevares. 

 

Rasfare 

Grunnet planområdets topografi er det ingen fare for ras i området.  

 

5.15 Støyforhold 

Planområdet er utsatt for noe støy fra veitrafikk i Torggata og Arne Garborgs veg. Støy fra jernbane er 
av underordnet betydning. Utearealene er delvis skjermet av bygningskroppene langs Arne Garborgs 
veg, og av orientering og nivåforskjell mellom gate og uteareal.  
 

5.16 Luftforurensning 

Det er ikke registrert luftforurensing eller forurensing i grunnen som utløser spesielle tiltak. 
 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

 

NATURRISIKO Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-
punktnr/ 
kommentar 

Sikkerhets-
klasse for tiltak i 
planområde 

Oppgi sikkerhetsklasse etter konsekvens: 
 
F1- liten, F2 middels, F3 stor 

Ja Nei  
F1 /F2 /F3 

     

Skred/ras/ ustabil 
grunn (snø, is, 
stein, leire, jord 
og fjell)  
 
 
Flom/stormflo 
 

Er området utsatt for snø- eller steinskred  x  

Er området geoteknisk ustabilt?  
Er det fare for utglidning/setninger på 
tilgrensende område ved masseutskifting, varig 
eller midlertidig senking av grunnvann m.v.? 

 x  

Er området utsatt for springflo/flom i sjø?  x  

Er området utsatt for flom i elv/bekk, (lukket 
bekk?) 

x  Bryneåna 
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Radon  
 
Ekstremvær 
 
Lyng/ Skogbrann  

Kan drenering føre til oversvømmelser i 
nedenforliggende områder? 

 x  

Er det radon i grunnen?    Ivaretas i 
TEK17 

Kan området være ekstra eksponert for økende 
vind/ekstremnedbør som følge av endring i 
klima? 

 x  

Vil skogbrann/lyngbrann i området være en 
fare for bebyggelse? 

 x  

Regulerte vann Er det åpent vann i nærheten, med spesiell 
fare for usikker is eller drukning. 

 x  

Terreng-
formasjoner  

Finnes det terrengformasjoner som utgjør en 
spesiell fare (stup etc.) 

 x  

 

VIRKSOMHETSRI
SIKO 

Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-
punktnr/ 
kommentar 

  Ja Nei  

Tidligere bruk  Er området (sjø/land) påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomheter?   

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering? 

 Militære anlegg, fjellanlegg, 

piggtrådsperringer? 

 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.? 

 Landbruk, gartneri 

 x  

Virksomheter 
med fare for 
brann og 
eksplosjon 

    

Er nybygging i området uforsvarlig? Vil 
nybygging utgjøre en økt brannrisiko for 
omliggende bebyggelse dersom spredning?  

 x  

Vil nybygging legge begrensninger på 
eksisterende anleggs mulighet for 
videreutvikling? 

 x  

Virksomheter 
med fare for 
kjemikalie-
utslipp eller 
annen akutt 
forurensning 

Er nybygging i nærheten uforsvarlig?   x  

Vil nybygging legge begrensninger på 
eksisterende virksomhet?   

 x  

Høyspent  Går det høyspentmaster eller jordkabler 
gjennom området som påvirker området med 
magnetiske felt?  

 x  

Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 
master?  

 x  

    

TRAFIKK Forhold som kartlegges Vurdering Utrednings-
pktnr/ 
kommentar 

  Ja Nei  

Ulykkespunkt Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i 
området?  

x  Kryss fv.506/ 
Torggata 

Farlig gods Er det transport av farlig gods gjennom 
området?  
Foregår det fylling/tømming av farlig gods i 
området? 
 

 x  
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Myke trafikanter Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnettet for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? (Ved kryssing av 
vei, dårlig sikt, komplisert trafikkbilde, lite lys, 
høy fart/fartsgrense) 

 Til barnehage/skole 

 Til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg 

 Til forretninger 

 Til busstopp  

x  Eksisterende 
kryss ved 
Arne 
Garborgs veg 

Støy- og luft-
forurensning 

 Er området utsatt for støy? 

 Er området utsatt for luftforurensning 

for eksempel eksos fra biler, utslipp fra 

fabrikker? 

 Er området utsatt for svevestøv fra 

piggdekk/masseuttak eller lignende?  

 x Ikke støy 
utover grense-
verdier 

Ulykker i 
nærliggende 
transportårer 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre 
en risiko for området i forbindelse med?  

 Hendelser på veg 

 Hendelser på jernbane 

 Hendelser på sjø/vann/elv 

 Hendelser i luften  

 x  

 

SAMFUNNS-
SIKKERHET  

Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-
punktnr/ 
kommentar 

  Ja Nei  

Kritisk 
infrastruktur  
 
 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området?  

 Elektrisitet 

 Tele, data og TV-anlegg 

 Vannforsyning 

 Renovasjon/spillvann 

 Veier, broer og tuneller (særlig der det 

ikke er alternativ adkomst) 

Finnes det alternativ tilgang/forsyning ved 
brudd/bortfall? 

 x Ikke spesielle 
ulemper 

Høyspent/ 
energiforsyning  

Vil tiltaket endre (svekke) forsyningssikkerheten 
i området? 

 x   

Brann og redning  Har området utilstrekkelig brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

 x   

Har området bare en mulig adkomstrute for 
brannbil? 

 x  

Terror og 
sabotasje 

Er det spesiell fare for terror eller kriminalitet i 
området? (ved plassering av utsatt virksomhet)  

 x  

 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje/terrormål?  

 Er det ev terrormål i nærheten 

 x  

Skipsfart 1 Er det planlagt en sjønær utbygging? Vil dette få 
konsekvenser for farleder eller strømforhold? 

 x uaktuelt 

Skipsfart 2 Er det fare for at skipstrafikk fører til: 

 Utslipp av farlig last 

 Oljesøl 

 Kollisjon mellom skip 

 Kollisjon med bygning 

 x uaktuelt 
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 Kollisjon med infrastruktur 

 
 
Sjekklisten avslører to risikopunkter, nemlig flomfare og trafikksikkerhet.  
 
Flomfare 
Rapport datert 25.09.13 fra Multiconsult viser at planområdet vil være utsatt ved en 200 års flom. 
Konkret for planområdet er dette utdypet i notat datert 13.03.18 fra Multiconsult der det framholdes 
behov for tiltak. Ved en 200 års flom vil vann kunne trenge inn i parkeringskjelleren på et nivå 0,6 – 
0,7 meter over parkeringskjellerens golvnivå. Aktuelt tiltak kan være et bjelkestengsel. Når det gjelder 
butikkene, bør man ifølge Multiconsult vurdere å heve dør opp rundt 1 meter. Hvorvidt dette er 
aktuelt/ønskelig bør vurderes nøye da det vil gå på bekostning av tilgjengelighet. Et kanskje bedre 
alternativ kan være å benytte en kraftig tett inngangsdør som er dimensjonert for å motstå trykket fra 
vannmassene. 
 
Det kan for planområdet være en særlig utfordring ved at det kan dannes et komplekst 

strømningsmønster der noe vann går under broen i kulvert og noe over veien. Denne delingen av 

strømmen skjer like ved planområdet.  

 
Multiconsult har utført en foreløpig vurdering som avspeiler vanndybder i henhold til høydemodellen: 
 

 
 
 
Trafikksikkerhet 
Det har gjennom årene vært noen ulykker i krysset fv.506/Torggata. Fv.506 hadde i 2017 en 
trafikkbelastning på ÅDT=12900. Krysset ligger utenfor planområdet, men kan likevel få en endret 
ulykkesprofil da utbyggingen medfører en marginal økning i trafikkbelastningen i krysset. I krysset 
ligger det en avkjørsel som betjener butikker. Denne avkjørselen bidrar til en uoversiktlig 
trafikksituasjon som kan medføre ulykker. Avkjørselen lar seg ikke stenge eller legges om i 
nåværende situasjon. Men det bør være en oppgave for Statens Vegvesen i samarbeid med 
kommunen og de næringsdrivende som bruker avkjørselen å finne en løsning som fremmer 
trafikksikkerheten. Dette må i så fall løses i en reguleringsplan i tilknytning til fv.506. 
 
I vegene som ligger tilstøtende planområdet, er det ikke registrert trafikkulykker. 
 

 

5.18 Næring 
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Det er forretningsarealer innenfor planområdet i dag (festiviteten 1/218), men per dags dato står 

lokalene tomme da Thv. Solberg AS gikk konkurs sommeren 2017. 

 

5.19 Analyser / utredninger 

Vi er ikke kjent med at det er gjort analyser / utredninger som kan være relevante i forhold til utbygging 

av det aktuelle område. 

 

6 Beskrivelse av planforslaget 
 

 
 

6.1 Planlagt arealbruk  

Hele planområdet har en størrelse på 4 672 m2. Den bebygde del av planområdet vil i sin helhet 

befinne seg innenfor dagens eiendomsgrenser.  Fortau og kantparkering langs Torggata beholdes 

som i dag, med unntak av en parkeringsplass som forsvinner på grunn av planlagt innkjøring til 

parkeringsanlegg. Anlegget i Solhøgda utbedres med fortau, strammere veigeometri og grønt. 

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse  1 608 m2 

Trafo      22 m2 

Renovasjonsanlegg     27 m2 

Uteoppholdsareal    946 m2 

Bolig / forretning    490 m2 

Veg      651 m2 

Fortau      387 m2 

Annen veggrunn – grønt   378 m2 

Parkering     2 152 m2 

Forretning     349 m2 

 

6.2.1 Bebyggelse og anlegg 

6.2.1.1 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 

Det er plassert fire leilighetsbygg oppå et delvis nedgravd parkeringsanlegg, hvorav tre er plassert 

langs gatene for å fremheve gate- og kvartalsstrukturen, mens det siste er plassert inni kvartalet som 

et infill-element. I tillegg er det en eksisterende bolig i 3.etasje innenfor delfelt BKB. 
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Planforslaget viser en høy utnyttelse og boligtetthet. Det er derfor lagt stor vekt på materialbruk med 
mest mulig varige og vedlikeholdsfrie materialer. Både felles og private uteoppholdsarealer får gode 
solforhold, og fellesarealene er universelt utformet og består av varierende funksjoner og aktiviteter.  
 
Planområdet har en utnyttelse på 4,9 boliger/daa og 122 %-BRA (inkludert alle formål og nedgravd 
parkeringsanlegg). Trekkes nedgravd parkeringsanlegg ut av regnestykket så har planområdet en 
utnyttelse på 80%-BRA. Det er lagt opp til 23 boliger i bestemmelsene (opptil 22 i nybygg og 1 i 
eksisterende bygning). 
 

6.2.1.2 Nettstasjon 

Eksisterende nettstasjon bevares og kles med samme materialer som boligene for å skape en helhet. 

 

6.2.1.3 Uteoppholdsareal 

Uteoppholdsareal skal opparbeides med leke- og aktivitetsfunksjoner for ulike aldersgrupper, og 

oppholdssoner og beplantning skal inkluderes. Bestemmelsene sikrer at utomhusarealene 

opparbeides etter prinsippene vist i utomhusplanen. 

 
Minste felles uteoppholdsareal utenfor transportsoner er i planforslaget 580 m2. 15 boliger med krav 
om MFUA min. 30m2 utløser et krav på 450m2, og 7 boliger med krav om MFUA min. 16m2 utløser et 
krav på 112 m2. Dette blir et totalt krav på 562 m2. Utomhusplanen er utformet for å sikre et minimum 
av opparbeidelse for både barn og unge, samt voksne og eldre, med trafikksikre, solrike og varierte 
muligheter for lek og aktivitet. 
 

 
 

 

6.2.1.4 Bolig / forretning 

Innenfor formålet ligger eksisterende bygning, festiviteten. Denne inneholder funksjonene bolig og 

forretning i dag, og det forventes at disse funksjonene opprettholdes. 

 

6.2.1.5 Forretning inkludert tjenesteyting og kontor 

I 1.etasje langs Torggata er etasjehøyden minimum 4 meter for å tilrettelegge for publikumsrettede 

funksjoner som forretning / tjenesteyting / kontor. Fasadene her vil være mer åpne i form av større 
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vinduer og dører. Forretning har varelevering og avfallshåndtering med egen lastesone i 

parkeringsanlegget. Området innendørs er ikke dimensjonert for lastebil. 

 

6.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

6.2.2.1 Veg 

Eksisterende veger blir beholdt, men i Solhøgda blir geometrien noe strammet opp med nytt fortau og 

grønt, utformet som miljøgate. Vegen her reguleres til enveiskjørt vestover fra Torggata. 

 

6.2.2.2 Fortau 

Fortau langs Torggata beholdes som i dagens situasjon. Langs Solhøgda planlegges det nytt fortau 

fra Torggata og opp til t-kryss med tilpasning til opparbeidede boligtomter.  

 

6.2.2.3 Annen veggrunn – grøntareal 

Det avsettes plass til grøntareal innenfor fortau og veg i Solhøgda. Området beplantes med stedegen, 

fortrinnsvis noe høyreist vegetasjon. 

 

6.2.2.4 Parkering 

Felles parkeringsanlegg skal opparbeides med antall parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til 

kommunedelplan for Bryne sentrum, samt sportsboder og tekniske anlegg. Langs Torggata utgår én 

av de eksisterende fem kantparkeringsplassene for å lage rom for innkjøring til parkeringsanlegg. 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsens høyde varierer fra kote +43,3 (inntrukket del) på det høyeste mot Solhøgda, kote +39,7 

(inntrukket del) langs Torggata og kote +37,1 inne i infillstrukturen.  

 

6.3.2 Grad av utnytting 

Bebygd areal BYA for sokkel er ca 2 740 m2. Boligene oppå sokkeletasjen (eks. festiviteten) har et 

fotavtrykk på ca 1 283 m2. 

 
Det er prosjektert følgende bruksareal BRA (inkl. overdekkede arealer iht. veileder Grad av utnytting):  
BRA bolig =   2 909 m2 
BRA forretning =  814 m2 
BRA parkering =  1 959 m2 
 
Utnyttelse i prosjektet: 
Tomt =  3 094 m2 
Planområde =  4 672 m2 
Totalt BRA =  5 699 m2 
Utnyttelse %-BRA innenfor tomtearealet = 185 %-BRA 
Utnyttelse %-BRA innenfor planområdet = 122 %-BRA 
 
Boligandel / annet formål => 78% / 22% 
Det vil si at retningslinjene for planforslaget sin del åpner for en utnyttelse på min-maks 110-280 %-
BRA. 
 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsarealer 

Eksisterende forretningsarealer innenfor BKB «festiviteten» har et bruksareal BRA på ca 515 m2, og 

forretningsarealer innenfor BF er 300 m2. Antall arbeidsplasser kan være omkring 5-10 personer 

avhengig av type virksomhet. 

 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Boligbebyggelsen BBB1-3 består av leiligheter i ulike størrelser for å skape et alternativ for de fleste 

aldersgrupper og livssituasjoner. Leilighetene er planlagt med størrelser mellom 56 og 165 m2, og med 

en snittstørrelse på 107 m2. Bestemmelsene legger opp til maksimum 22 nye leiligheter totalt innenfor 
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planområdet. Ingen leiligheter er mindre enn 50 m2. Alle leilighetene innenfor delfelt BBB1 og BBB2 

skal være tilgjengelige boenheter i henhold til TEK. Leiligheter over tre plan i delfelt BBB3 har for lite 

fotavtrykk til å oppfylle kravet om å ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet, og oppfyller heller ikke 

krav om heis. 

 

6.4 Boligmiljø / bokvalitet 

Private uteplasser er i hovedsak orientert mot innvendig tun og mot nabotomt i vest. Alle bygningene 

har trinnfri adkomst fra felles uteområde og parkeringsanlegg. Det er ikke lagt opp til biltrafikk i 

uteområdet, så adkomst herfra vil være avskjermet og bilfritt. Alle boligene vil ligge tett på hverandre, 

og i utformingen av bebyggelsen er det viktig å legge opp til både private, halvprivate og felles soner. 

Utomhusplanen viser en overgangssone mellom private og felles områder som i hovedtrekk består av 

busker/ beplantning, pergola eller ulike typer dekker. 

 

Leilighetene i BBB1 og BBB2 er organisert rundt et trapperom som gir planløsninger med minst to 

sider fri med ulik orientering og dagslysmuligheter. Leilighetene i BBB3 er orientert øst-vest, og hver 

leilighet består av tre etasjer der den øverste har utgang til private takterrasser.  

 

Bebyggelsen planlegges utført med fasader i lys tegl og detaljer i varme jordfarger. Rekkverk 

bestående av spiler med flate profiler skaper åpenhet og luftighet, men samtidig en viss skjerming mot 

inn- og utsyn fra sidene.  

 

 
 

Klatreplanter og enkle pergolaløsninger med hengeplanter deler av gårdsrommet i ulike soner, skaper 

le mot vind og tilfører grønne detaljer til utomhusanlegget. 
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6.5 Parkering 

Det er lagt opp til følgende antall parkeringsplasser i felles anlegg iht. sentrumsplanen: 

Bolig 50-100 m2 BRA = 6 + 3 + 1 + 1 = 11 boliger x 1p = 11p 

Bolig > 100 m2 BRA = 7 + 2 + 2 + 1 = 12 boliger x 1,5p = 18p 

Næring 815 m2 (1p / 100 m2) = 9p  

Totalt antall parkeringsplasser i felles anlegg = 38p 

Parkeringsanlegget har innkjøring fra Torggata i den synlige delen av sokkeletasjen. 

 

Langs Torggata er det tatt bort én av de eksisterende fem kantparkeringsplassene for å lage rom for 

innkjøring til parkeringsanlegg. 

 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 

Planområdet blir tilknyttet kommunal veg og kommunalt ledningsnett som allerede er opparbeidet i 

Torggata og Solhøgda. 

 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreadkomst og trafikkmengde 

Adkomst til felles parkeringsanlegg er plassert i Torggata utenfor gjeldende frisiktsoner for Arne 

Garborgs veg. Vegvesenets håndbok 146 har noen erfaringstall når det gjelder turproduksjon fra 

forskjellige arealer ut fra hvordan arealene er disponert. Når det gjelder bolig er dette tallet 3,5 turer pr 

bolig med variasjon fra 2,5 – 5,0. Siden dette prosjektet er sentrumsnært og består av leiligheter er det 

naturlig å tro at det reelle tallet vil ligge rundt 3,5 eller lavere. Trafikkgenerering fra leilighetene vil da 

ligge på 140-193 i ÅDT. Antall parkeringsplasser er det viktigste elementet som styrer bruken av bil. 

Virkemidler for å redusere biltrafikken er at kollektivtrafikken økes sammen med gang- og 

sykkeltrafikken. Plassering av togstasjon i nærheten av planområdet, samt god tilrettelegging for 

sykkelparkering og sikre gang- og sykkelveisforbindelser bidrar til dette. 

 

6.7.2 Utforming av veger 

Eksisterende veger benyttes. 
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6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

I følge rekkefølgebestemmelsene tillates bebyggelsen oppført i flere byggetrinn, og videre skal 

utomhus- og parkeringsanlegg ferdigstilles før bygningene kan tas i bruk. 

 

6.7.4 Varelevering 

Varelevering til BK vil foregå innendørs via den ytterste delen av parkeringsanlegget, mens 

varelevering til BKB foregår som i dag via vegadkomsten sør for festiviteten.  

 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det er lagt opp til rampeadkomst fra eksisterende fortau mellom festiviteten og Arne Garborgs veg, og 

fra Solhøgda. Rampene leder inn i felles uteområde, og videre herfra til boligenes inngangssoner. 

Adkomst til forretninger skjer fra eksisterende fortau langs Torggata. Nord for forretningsarealene kan 

syklende komme til innendørs sykkelparkering som er en del av parkeringsanlegget, eller i eget 

sykkelrom med direkte adkomst fra Torggata (i hjørnet Torggata / Solhøgda). 

 

6.7.6 Felles adkomstveger, eiendomsforhold 

Felles avkjørsel er felles for hele planområdet inkludert parkering for forretningsarealene. 

 

6.7.7 Adkomst og oppstillingsplass for brannbil 

Den eneste bygningen som utløser krav til redning fra brannbil med lift eller maskinell stige, er blokken 

vest i Solhøgda (BBB2). Denne kan nås med brannbil med lift fra oppstillingsplass i Solhøgda som vist 

i illustrasjon under. Det må her etableres / beholdes et fall på maks 1:16. I tillegg vil det være 

tilkomstmuligheter sør og vest for planområdet, men dette er ikke et krav, og heller ikke en del av 

brannkonseptet. Det forutsettes at bygningene i sin helhet sprinkles. Fra 3.etasje i BBB1 må det 

tilrettelegges for redning via stige, eller etableres utvendig rømningsstige med ryggbøyle. 

Brannsikkerheten er godt ivaretatt for planområdet. 
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6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Det er ingen planlagte offentlige anlegg. 

 

6.9 Miljøoppfølging 

Ved videre detaljering av prosjektet i forbindelse med søknad om tiltak vil det bli vektlagt å gi 

prosjektet en grønn profil, herunder vurdere hvilken blågrønn faktor som kan oppnås. 

 

Innenfor et så lite planområde, og med størstedelen underbygget av et parkeringsanlegg, vil det være 
umulig å oppnå en blågrønn faktor på 0,7. Det er gjort foreløpige beregninger med utgangspunkt i 
skjemaet til Bærum og Oslo kommune (Framtidens byer), og med tiltakene som vist under inkludert i 
regnskapet, har de foreløpige beregningene vist en faktor på opptil 0,45. Det legges derfor inn et 
slingringsmonn for faktoren i bestemmelsene, mens tiltakene i illustrasjonene sikres i bestemmelsene 
som et minimum av opparbeidelse. 
 
 

 
 

 



 26 

 
 

Som vist på illustrasjonsplanen under er det lagt opp til et grønt felles uteoppholdsareal. Her er det et 

ønske at lekeplassen innarbeides som en del av det grønne oppholdsarealet. Det er i tillegg lagt opp 

til bruk av sedumtak på blokkbebyggelsen. Utstrekning av bruk av stauder og stedegne planter vil bli 

avklart ved utarbeidelse av teknisk plan. 

 

 
 

6.10 Universell utforming 

Adkomst til forretning, parkeringsanlegg og sykkelparkering er lagt til Torggata. Her er 

stigningsforholdene under 1:20, og det er dermed lagt til rette for universell utforming og trinnfri 

adkomst. Den planlagte bebyggelsen legger opp til universelt utformede utearealer og trinnfrie 
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adkomster til boligene. Fra sør og nord er det planlagt ramper med stigningsforhold på 1:12-1:20, men 

omkringliggende veinett og fortau tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming.  

 

6.11 Uteoppholdsareal 

Alle leilighetene har romslige private uteplasser på minimum 10 m2. Disse ligger tett på felles 

utearealer, og skillet mellom privat og felles markeres i hovedsak med busker / beplantning. Felles 

uteareal er formet som en T, og har dermed flere soner med ulike kvaliteter og orientering. Det vil 

variere hvilke områder som ligger i sol og skygge. Her har det vært viktig å plassere småbarnslek og 

oppholdssoner, herunder grillplass og sandkasse, i områdene hvor det er oftest sol i sommerhalvåret. 

Området forøvrig består av en stor andel beplantning (både i forhold til trivsel og blågrønn faktor), 

installasjoner som både kan brukes til å sitte på, møtes ved og klatres på, og flere sittegrupper. Alt 

opparbeidet areal er trinnfritt og tilgjengelig.  

 

Det er laget en utomhusplan hvor hovedprinsippene gjøres gjeldende i reguleringsbestemmelsene. 

Dette for å sikre et minimum av kvalitet og opparbeidelse til byggesaken, og samtidig dokumentere at 

overgangen mellom adkomst, felles og privat uteareal ivaretas på en god måte. 

 

Eksisterende vegetasjon utgår i sin helhet da hele byggeområdet underbygges med nedgravd 

parkeringsanlegg. 

 

Felles utearealer er på totalt 1 170 m2. Av dette arealet utgjør gangforbindelser og adkomstområder i 

underkant av 300 m2. Videre er 580 m2 avsatt som minste felles uteoppholdsareal hvor sol- og 

skyggeforhold er beregnet. Resten av arealet, 290 m2, er tilleggsarealer som enten er beplantet eller 

utvidede soner av gang- og oppholdsarealet. Solforholdene vil totalt sett for planområdet være bedre 

enn det beregnede arealet for de gitte tidspunktene vårjevndøgn og sommersolverv, da deler av 

tilleggsarealet også vil ha sol, men på andre tidspunkt enn kl.15 vårjevndøgn og kl.18 sommersolverv.  

 

 

 
21.juni kl.18. 

 

MFUA består som nevnt av det T-formede uteområdet med varierende avstand til yttervegger. Det er 

580 m2 og danner underlaget for å beregne sol / skygge. Ved sommersolverv kl.18 har dette området 
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43% sol. Ved vårjevndøgn kl.15 har området 51% sol. I tillegg kommer arealet på 290 m2 som ikke er 

tatt med i beregningen, men som bidrar med sol og oppholdsmuligheter på andre tidspunkt. 

 

 
21.mars kl.15. 

   

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Det er ikke landbruk innenfor eller i nærheten av planområdet. 
 

6.13 Kollektivtilbud 

Det er meget gode kollektivtilbud med tog- og busstasjon innenfor 250 meters avstand. 

 

6.14 Kulturminner 

Festiviteten er et registrert og prioritert kulturminne. Det er avholdt en omfattende dialog med 
bevaringsmyndighetene (Fylkeskonservator og kommunens planavdeling) for å optimalisere en 
tilpassing til kulturminnet i valg av skala og ambiguitet i fasadeløsningene. Det er samtidig nøye 
vurdert en tilpassing til stedet/naboskapet, hvor villabebyggelsen har en tydelig identitet. 
De valgte løsningene og konklusjonene på utformingen har fått en positiv aksept fra bevarings-
myndighetene. Hensynet til kulturminner og kulturmiljø er således ivaretatt i forslaget. 
 

6.15 Sosial infrastruktur 

I planlagt bebyggelse vil uteområdet / lekeplassen ha en sentral plassering og den vil være godt 

skjermet for vind, trafikk og støy. Dette åpner for en mer barnevennlig profil i forhold til dagens 

situasjon. Det bidrar også til nye samlingspunkt og møtesteder for alle aldersgrupper. 

 

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Tilkobling til eksisterende VA-ledninger i Torggata, og nettstasjon i Solhøgda.  

 

6.17 Plan for avfallshåndtering 

Det legges til rette for nedgravde containere innenfor planområdet med trinnfri adkomst fra felles 

uteområder. Containerne tømmes fra avsatt område i Solhøgda som opparbeides i forbindelse med 

miljøgaten. Området skal fremstå som grønt, og skal ikke asfalteres.  
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6.18 Avbøtende tiltak / løsninger ROS 

Ingen avbøtende tiltak. 

 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

6.19.1  

Det sikres i bestemmelsene at utbygging av området ikke kan settes i gang før «Elverhøy» har blitt 

demontert og flyttet. 

 

6.19.2 

Illustrasjonsplan / (ikke teknisk) utomhusplan sikrer et minimum av opparbeidelse. 

 

6.19.3 

Det sikres i bestemmelsene at bygningene er sikret mot skader fra 200-årsflom, jf.TEK17 §7-2. 

 

6.19.3 

Bestemmelsene åpner opp for trinnvis utbygging. 

 

7 Virkninger av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 

Overordnet plan er Kommunedelplan for Bryne sentrum og Regionalplanen for Nord Jæren. 

Planforslaget forholder seg til denne med noen tilpassinger. Bebyggelsen er løst som en åpen 

kvartalsstruktur med «infill». Bebyggelsen definerer gateløpene tydelig, men utgjør ikke et tradisjonelt 

karré. Den valgte løsningen er utviklet i samarbeide med kommunens planavdeling og er konkludert å 

være den optimale løsningen for stedet. 
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7.2 Landskap 

Fire villatomter blir transformert til et konsentrert boligprosjekt. Byggene er, som prinsipp, lagt i det 

eksisterende landskapet. Fasadene bygger opp om eksisterende gateløp og forholder seg til disse i 

nivå.  

 

7.3 Stedets karakter 

Området rundt planområdet er preget av en stor grad av transformasjon i de arealene som er egnet til 

dette. Planlagt bebyggelse utgjør en del av denne transformasjonen. Det er gjennomført større 

utbygging i den umiddelbare nærhet med nye leilighetsprosjekter. Disse har en utnyttelse tilsvarende 

det som forutsettes i overordnede planer for beliggenheten innenfor definerte deler av sentrum. 

Karakteren på den planlagte bebyggelsen er således tilsvarende den man finner på øvrige 

transformerte områder og i henhold til overordnede krav. Prosjektet gir således planområdet en ny 

karakter fra villabebyggelse til bymessig bebyggelse i samsvar med overordnede planer. 

 

7.4 Byform og estetikk 

Kommunedelplanen for Bryne sentrum har retningslinjer for byform og estetikk. Det er lagt ned et stort 

arbeide fra planavdelingen i kommunen, fylkeskonservator og fra forslagstillers arkitekt med å finne 

gode løsninger i forhold til dette.  

 

Forslaget forsterker og tydeliggjør byrommet i forhold til tilstøtende gater i nord og øst, samtidig som 

det løser seg opp mot den mer fragmenterte villabebyggelsen i vest.  

Bebyggelsen mot Torgata inneholder leiligheter som går over flere plan. I denne gatefasaden er 

overgangen mellom nybyggene og Festiviteten markert med en åpen fuge. Denne gir et tilstrekkelig 

opphold mot det bevaringsverdige bygget samtidig som det opprettholdes et kontinuerlig forhold til 

gateløpet.  

 

For å bryte ned skalaen, og for å gi en variasjon i opplevelsen av fasadene, er det lagt inn et 

ytterligere smug mot gaten med forbindelse til det interne uteområdet. Et annet tiltak som forsterker 

ambiguiteten er at fasadene brytes  opp slik at hver leilighet er synliggjort som en separat enhet.  

Mot Solhøgda er det likeledes gjort et opphold i bebyggelsen for å bryte ned skalaen. Det 

nordvestligste bygget fremstår slik som en flerfamilies byvilla, og formidler overgangen til den 

opprinnelige villabebyggelsen. Det samme preget er også gitt til det sørvestre bygget som også 

skaper en overgang til den opprinnelige bebyggelsen i skala og uttrykk. Intensjonen er å skape en 

transformasjon av området som på best mulig forholder seg til stedet, samtidig som overordnede krav 

til tetthet og byutvikling imøtekommes. 

 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt verneverdi 

Det er to kulturminner innenfor planområdet. I forkant av regulering er forholdet til det ene, 

Sveitservillaen, ferdig behandlet. Villaen er vedtatt flyttet til annen tomt for å gi plass til transformasjon 

av eiendommen. Dette forholdet sikres i rekkefølgekrav. 

 

Festiviteten har også en bevaringsklausul, men opprinnelig planlagte endringer er ikke lenger aktuelle 

grunnet endring i planer for drift av forretningslokalene. Det vil derfor, i denne omgang, ikke komme 

tiltak på denne eiendommen. 

Det primære hensynet i planarbeidet i forhold til Festiviteten har vært å ta hensyn til kulturmiljøet i 

naboskapet, hvor Festiviteten er en sentral premissgiver. Det har i dette arbeidet vært en omfattende 

dialog med Jan Windsholt, Spesialrådgiver nyere tids kulturminnevern, Seksjon for kulturarv, 

Kulturavdelingen, Rogaland fylkeskommune, hvor man har konkludert med den løsningen som nå 

fremmes i forslaget. Det er introdusert fleretasjers leiligheter i forlengelsen av gateløpet og disse er gitt 

en visuell avgrensing per enhet slik at skalaen reduseres. Det er i tillegg to smug som fysisk deler 

fasaden og som fristiller Festiviteten fra den nye bebyggelsen. 

 

7.6 Forholdet til naturmangfold 
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Ikke aktuelt. 

 

7.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 

Ingen endringer for omkringliggende omgivelser. 

 

7.8 Uteområder 

Villahager blir endret til oppbygget dekke som opparbeides med uteoppholdsareal i form av lek, 

samlingsplass, grønne omgivelser og adkomstsoner. Området vil inneholde en stor andel beplantning 

slik at et grønt uttrykk vil bevares. Tykkelse på jordlag vil til en viss grad kunne varieres for å 

tilrettelegge for ulike typer beplantning. 

 

7.9 Trafikkforhold 

Vegforholdene endres ikke, og eksisterende vegsystem benyttes. Noe trafikkøkning følger av et økt 

antall boliger innenfor planområdet. Kollektivtilbud påvirkes ikke av prosjektet, utover at 

befolkningsunderlaget for kollektivtilbudet vil marginalt styrkes.  

 

7.10 Barns interesser 

Lekemuligheter for barn er ivaretatt og beskrevet i utomhusplan. I tillegg planlegges det installasjoner / 

«skulpturer» som kan ha flere bruksområder, som for eksempel sitte, klatre og hoppe. For 

planområdets del ligger også gangveisystemet til Sandtangen og Frøylandsvannet i umiddelbar 

nærhet for fine familieutflukter. 

 

7.11 Sosial infrastuktur 

Prosjektet vil få en marginal konsekvens for kapasiteten i skole- og barnehager, hvor det på 

barneskoletrinnet kan bli utfordrende for kommunen.  

 

Boliger så nært et kollektivt knutepunkt kan gi positivt bidrag til folkehelsen da bilen for mange kan 

erstattes av sykkel, buss eller tog.  

 

7.12 Universell utforming 

Universell utforming og tilgjengeligheten rundt planområdet forblir uendret, men det lages nye trinnfrie 

koblinger mellom planområdet og omkringliggende fortau. Disse koblingene består av universelt 

utformede ramper, men selv om alle løsninger innenfor planområdet løses universelt utformet, så er 

store deler av omkringliggende fortau og eiendommer av brattere karakter som ikke oppfyller 

makskravene til fall.  

 

7.13 Energibehov – energiforbruk 

Energibehovet vil øke med antall nye boenheter. Med dagens krav i tekniske forskrifter vil imidlertid 

energibehovet til oppvarming bli langt mindre enn for gjennomsnittet av norske boliger. 

 

7.14 ROS 

Flomfare 

I en eventuell framtidig flomsituasjon vil planlagt bebyggelse kunne gi endrede strømforhold i forhold til 

dagens situasjon. Det kan dannes et komplekst strømningsmønster der noe vann går under broen i 

kulvert og noe over veien. Denne delingen av strømmen skjer like ved planområdet. Det må sees på 

konkrete tiltak for bygningene i byggesaken, men et tiltak som kan være aktuelt for ekstern beskyttelse 

i en flomsituasjon er at det settes av arealer til oppbevaring av sandsekker. 

 

 

Støy 

Utearealene er skjermet av bygningskroppene og av orientering og nivåforskjell mellom gate og 

uteareal. Mot gate vil støyskjerming tas i fasadene. 
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7.15 Jordressurser / landbruk 

Ikke aktuelt. 

 

7.16 Teknisk infrasturktur 

Det vil bli økt belastning på kommunalt ledningsnett og strømnett, men det er ikke avdekket 

kapasitetsproblemer. 

 

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Vi kan ikke se at det vil medføre økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

7.18 Konsekvenser for næringsinteresser 

Arealene innenfor planområdet som inneholder forretning, tjenesteyting og kontor er av underordnet 

betydning for resten av sentrum på grunn av sin størrelse. 

 

7.19 Interessemotsetninger 

Ingen kjente interessemotsetninger. 

 

7.20 Avveining av virkninger 

Reguleringsplanen er i tråd med de overordnede planene for området, og vi kan ikke se at naboers 

interesser blir tilsidesatt. Vi anser planens virkninger i sum som tilfredsstillende og positiv for 

omgivelsene.   

 

8 Konsekvensutredning 

Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. 

 

9 Innkomne innspill 

Merknader med forslagstillers kommentar  

 

9.1 Lyse, 21.12.2016: 

Lyse har ingen kommentarer til reguleringsplanen, men gjør oppmerksom på eksisterende nett innen 

planområdet.  

Kommentar: 

Forslagstiller har hatt et eget møte med Lyse i forbindelse med eksisterende nettstasjon. Den 

beholder samme plassering som i dag, men kan kles med valgfritt materiale på veggene. 

 

9.2 Statens vegvesen, 19.01.2017: 

Planlagt bebyggelse må ikke plasseres i strid med byggegrense i krysset fv.506 og Torggata, og en 

eventuell avkjørsel fra Torggata må ikke plasseres nærmere fv.506 enn 50 meter. Krav om universell 

utforming og nasjonal retningslinje for støy må legges til grunn. Bebyggelsen må ikke plasseres i strid 

med krav til frisikt, og planen må tilrettelegge for trygge atkomst- og ferdselsformål for myke 

trafikanter. Krav til sykkelparkering må ivaretas. Reguleringen av området må ikke legge hindringer i 

veien for kommunens eget ønske om miljøkulvert i fv.506. 

Kommentar: 

Byggegrenser og frisiktsoner ivaretas. Uteområdene innenfor det bebygde området er i seg selv 

universelt utformet, men tilkomst og veier/fortau rundt har stort sett fall som ikke tilfredsstiller dette 

kravet. Avkjørsel plasseres i Torggata, og den ivaretar minste avstand til vegkant fv.506. Støy er 

beregnet, og rapport ligger ved planforslaget som eget vedlegg. Sykkelparkering er ivaretatt med 

direkte adkomst fra Torggata. Reguleringen legger ikke hindringer for miljøkulvert. I brev fra Time 

kommune datert 03.01.2017 er det bekreftet at plangrensen ikke kommer i konflikt med verken 

miljøkulvert eller frisiktsoner. 

 

9.3 Rogaland Brann og Redning IKS, 19.01.2017: 
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I byggesak stilles det krav om tilfredsstillende slokke- og atkomstmuligheter for brannvesenets 

personell og utstyr. Det er derfor spesielt viktig at kravene blir tatt hensyn til allerede i planfasen. 

Kommentar: 

Konsulent har bistått i vurdering av løsninger, og det er laget egne skisser som viser 

oppstillingsplasser for brannvesenet, samt løsninger for rømning/slukking. 

 

9.4 Advokatfirma Victor Husebø AS på vegne av Helge og Solveig Martinsen, eier av 1/134, 

26.01.2017: 

Siktgrenser bør ikke få beskjæringskonsekvenser for hekker/hager. Solhøgda ønskes beholdt 

enveiskjørt mot vest. Anbefaler og forutsetter åpne kvartaler, frittstående bygg og etasjehøyde fra 3,5 

til 2,5. Viser til sentrumsplanens punkt 8.1.9, 12.4 og 20 og ønsker at disse vektlegges i 

reguleringsplanen. 

Kommentar: 

Planlagt bebyggelse tilpasses best mulig til eksisterende bebyggelse, og dokumenteres i form av 

tegninger og beskrivelser for å vise at krav i sentrumsplanen er oppfylt. Det er ikke hensiktsmessig å 

fjerne deler av eksisterende hekk, og frisiktsone over tomten er tatt ut av planområdet. 

 

9.5 Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, 27.01.2017: 

Gjør oppmerksom på at «næring» ikke er et begrep med definert innhold i henhold til plan- og 

bygningsloven, og anbefaler at det blir spesifisert hvilke formål det skal planlegges, slik at relevante 

problemstillinger lettere kan identifiseres. Anbefaler at planavgrensningen utvides slik at det aktuelle 

kvartalet kan vurderes i en reguleringsmessig helhet. Viser til de nye bestemmelsene og temakartene i 

sentrumsplanen. Gjør oppmerksom på at deler av området omfattes av faresone for flom. 

Fylkesrådmannen ved Kulturavdelingen (Seksjon for kulturarv) har vurdert varsel om igangsetting som 

sektormyndighet innen kulturminnevern, og forventer at sentrumsplanens føringer legges til grunn ved 

utarbeidelse av planforslaget. 

Kommentar:  

Formålet for «næringsdelen» er satt til publikumsrettede tjenester i form av forretning, tjenesteyting og 

eller kontor. 

Planavgrensning er satt i samråd med planavdelingen i Time kommune. Alle temakart er nøye 

beskrevet i planbeskrivelsen og / eller i dokumentet «Hvordan forholder planarbeidet seg til 

sentrumsplanen». Det utarbeides et eget notat om faresone for flom av Multiconsult som legges ved 

planforslaget og inkluderes i beskrivelsen. 

Fylkesrådmannen har bidratt som drøftingspartner i planprosessen i forbindelse med tilpasning til 

eksisterende bebyggelse, og det siste møtet ble avholdt den 09.03.2018. Det har vært en god dialog. 

 

9.6 Fortidsminneforeningen Rogaland, 27.01.2017: 

Innenfor planområdet står det i dag to prioriterte kulturminner som er underlagt vern i samsvar med 

Time kommune sin kulturminneplan for 2008-2019, Elverhøy (1/123) og Festiviteten (1/218). Det 

ønskes at Elverhøy får en tomt innenfor det varslede planområdet, og nå sikres mot videre forfall. Det 

anmodes om at Festiviteten blir stående og at en eventuell ombygging tar mest mulig hensyn til 

bygningens originale arkitektur. Omtalte bygninger er viktige for Brynebyen sin identitet, og 

Fortidsminneforeningen ber at de blir sikret for framtiden i varslet plan med bestemmelser. 

Kommentar: 

Det foreligger et politisk vedtak på at Elverhøy tillates demontert og flyttet (saksdokument 019/14 med 

vedtak fra LOK-møte den 04.03.14), og det skal sikres i reguleringsplanens rekkefølgekrav at det 

finnes et egnet sted for Elverhøy før det tillates demontert. Også brev fra Riksantikvaren datert 

21.05.2014 bekrefter at huset kan flyttes. Forslagstiller ønsket opprinnelig å gjøre noen justeringer av 

Festiviteten, men etter at Thv. Solberg AS gikk konkurs sommeren 2017, blir Festiviteten stående som 

i dag innenfor hensynssone H570 med tilhørende bestemmelser. 

 


