
Til 

Sandnes Ulf v/ Morten Lende 

Jønningheiveien 40 

4316 Sandnes Kommune 

 

Sandnes 06.06.2018 
 

Merknad til nabovarsel fra Smeaheia skole – Nabovarsel midlertidig 
anleggsvei til Østerhus Arena  
 

14. mai vedtok bystyret at Sandnes Ulf må byggemelde anleggsvei til ØsterHus Arena jmf. 

Plan og bygningsloven §20.1. Derfor ble det sendt ut nabovarsel til Smeaheia skole som i 

likhet med omliggende barnehager og Stangeland skole vil bli berørt av anleggsvei og 

bygging av nytt stadion. Skolen ønsker nytt stadion velkommen, men er kritisk til involvering 

og prosesser så langt.  

Dessverre mottok vi ikke nabovarselet før 31. mai, en dag etter at høringsfristen var gått ut. 

Rektor har bedt om utsettelse, men fått svar at skolen har fått tilstrekkelig informasjon til å 

uttale seg. Som rektor har jeg brukt mye tid på å ta imot og besvare alle henvendelser jeg 

har fått som følge av sen postgang og lite involvering. Vi har fått beskjed fra prosjektleder 

om å sende over skolen sine innspill så snart vi har anledning. Her kommer innspill fra de 

ansatte ved Smeaheia skole til mottatt nabovarsel:  

 Skolen ble varslet om planer for trasevalg og bygging av stadion 24. april av Morten 

Lende i Prosjektil. Skolen har ikke tidligere hatt møte med Sandnes Ulf eller kommunen 

og ble overrasket over den foreslåtte veitraseen som skulle gå rett utenfor skoler og 

barnehager i nærområdet. Det hadde vært mulig å kontakte beboere og institusjoner på 

Smeaheia på et tidligere tidspunkt, så vår og ikke minst elevenes stemme kunne bli hørt.  

 Traseen påvirker mange hundre barns skolevei morgen og ettermiddag. De ansatte er 

bekymret for støv og støy som kommer som følge av den foreslåtte anleggsveien. Støv og 

støy vil forringe kvaliteten på uteområdet til våre elever betraktelig. Elevene bruker 

grøntområdet aktivt i friminutt og i undervisning, og vil få et mindre attraktivt område å 

boltre seg på i anleggsperioden. 

 Den omfattende tungtrafikken vil også svekke trafikksikkerheten til våre elever, spesielt 

når våre barn går til og fra skolen og beveger seg i nærmiljøet etter skoletid. De ansatte 

ved skolen stiller seg uforstående til at det velges en trase med en risiko av en så alvorlig 

grad.  

 Skolen reagerer på at ikke stemmen til våre elever har blitt hørt og er en del av ROS-

analysen som ligger til grunn for valg av trase. Vi ber om det gjennomføres en ny ROS-

analyse, der også et oppdatert «Barnetråkk» for Smeaheia blir tatt med i vurderingen. 

Skolen har bedt om hjelp fra kommunen til å gjennomføre «Barnetråkk». 

 Dersom ny ROS analyse og oppdatert barnetråkk viser at det er mest hensiktsmessig å 

legge anleggsveien tett opp mot to skoler og to barnehager støtter skolen FAUs 

fremmede sikkerhetskrav. Blant annet ber vi om stopp i anleggstrafikk fra kl. 07.30 til 



skolestart kl. 08.15 og ved skoleslutt som er mellom kl. 12.30 og 14.15. Vi må også ta 

hensyn til barna på SFO som starter kl. 07.30 og slutter mellom kl. 15.30 og 16.30.  I 

tillegg ber vi om kontinuerlig vakthold.  

 I nabovarselet er vedlagt et kart som viser at turstien forbi Smeaheia skole skal flyttes slik 

at den går gjennom skolegården. Vi er kritiske til at syklister og turgåere skal passere 

gjennom skolegården der flere hundre barn leker store deler av dagen. I tillegg trenger 

enkelte elever skjerming fra omgivelsene og fremmede i vårt uteområde kan bli kritisk 

for denne gruppen. Vi er redd for at dette vil kreve ekstra tilsyn i friminuttene, noe som 

fører til mindre ressurser til andre ting.  

Skolens ansatte støtter FAU og SU sin oppmodning om tett dialog i den videre prosessen 

uavhengig av hvor anleggsveien legges. Vi forventer at utbygger vil gjøre utbyggingen så 

skånsom som mulig for elever og ansatte ved Smeaheia skole. Skolen ber innstendig om at 

dere setter barns sikkerhet først i byggingen av nytt stadion.  

 

På vegne av de ansatte på Smeaheia skole og SFO.  

 

Tor A. Isene 

Rektor Smeaheia skole 

 


