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Dokumentet er utarbeidet som: 

➢ kunnskapsgrunnlag i plan og byggesaksprosesser. 

➢ kunnskapsgrunnlag for de som ønsker å bli kjent med historien og lokal identitet 
gjennom fysiske spor 

➢ supplement til registreringene i Kulturminneregisteret 

 

.Automatisk fredete kulturminner er ikke omtalt her. For informasjon om disse se Riksantikvarens database 

Askeladden. 
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KULTURMILJØER OG KULTURMINNER  

  

 

Grunnleggende elementer og strukturer som er viktige å ivareta 

• Landskapet: Den visuelle kontakten mellom byen og fjorden. Forholdet 
mellom byen og fjordlandskapet vil alltid ha en viktig rolle i fortellingen om 
Sandnes. Like viktig for kunnskap, opplevelse og bruk.  

• Landskapet: Storelva, Stangelandsåna, Oalsbekken, Fjerå med marbakken i 
forkant og leirbakkene i bakkant – en fortelling om naturgrunnlag, 
industriskaping, avvikling og nytt innhold, ekstrem forvandling i flere lag.  

• Leirbanene – avtrykk i landskapet etter den første industrien. 

• Neset og Kaie – ladestedets fødested og opptakten til en moderne havn. 

• Rester av gammel strandlinje og sjøhusmiljø på Norestraen. 

• Strandgata – Langgata – Jærveien. Sammenhengen i den lange veien som 
da den ble ført langs stranda sist på 1840-tallet var forutsetning for veksten 
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i strandstedet, utløste status som by og ble utgangspunkt for byplanens kvartaler og dens langstrakte 
karakter.  

• Strandagatas karakter av selgrodd vei, sårbar for utrettinger. 

• Siktlinjer i byplanens rutenett. Sammenhengen mellom sentrum og villakvartalene.  

• Siktlinjer til byen landlige omgivelser – det var landbruket og bondehandelen som fikk i gang handelsbyen 
og sparket i gang mange av virksomhetene som lå til grunn for industribyen. 

• Innfartsveiene i flere lag – grunnleggende strukturer som forteller om det viktige opplandet.  

• Jernbanehistorien – Høybanens karakter og detaljer fra 1950-tallet, med skiferkledning, jernrekkverk og 
underganger. Gir tidskoloritt til en betydningsfull epoke i byutviklingen. Rester av jernbaneparken som 
spor etter den første stasjonen på Jærbanen fra 1878.  

• Bevart bebyggelse fra før ladestedet – Det fredete Nygårdshuset i Langgata 8, Nygårdsbrukene i Jærveien 
19 og 20. Norestraens eldre bebyggelse.  

• Gjenværende gårdsrom, smau og bakgårdbebyggelse, viktige miljøer som forteller om virksomhetene i 
den gamle byen. 

• Parker, gravlunder og gamle trær og hager – byens grønne lunger og viktige møteplasser, men inneholder 
også fortellinger om byplanhistorie og byens egen, stolte grønne historie.  
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HISTORISK RISS. 

 

Widerøe 1957. Fra de to gårdsbruka i forkant, Nygård, er mange av de mest sentrale byeiendommene skilt ut.  

Strategisk beliggenhet innerst i Gandsfjorden er basis for bydannelsen 1860 – et knutepunkt mellom Jæren, 
Stavanger og «fjordane» dvs. Ryfylke og Hardanger. Her foregikk et livlig varebytte med jordbruksvarer fra 
Jæren, trevarer fra fjordane og sild. Sandnes var Jærens «uthavn». Rollen som knutepunkt går som en rød 
tråd gjennom historien til Sandnes. 

Strandstedet vokste fram langs den smale bremmen på vestsida av fjorden under Trones. Strandstedet er 
dokumentert fra 1600-tallet. Den første husklyngen kom på Neset under Trones, der Strandgata og Langgata 
møtes i dag. Plassene nord for Neset hørte til Nedre Trones og ble kalt Nordre Sandnes eller Norestraen. De 
sør for Neset lå under Øvre Trones og ble kalt Sør Sandnes eller Sørestraen. Bebyggelsen vokste langsomt og 
tetnet seg først til på Norestraen der havneforholdene var best. På Sørestraen holdt småbrukene lengst 
stand.  

Det rike vårsildfisket utenfor Rogaland fra 1808 til 1870 dro veksten for alvor i gang. Tilgang på penger fra 
fisket fremmet modernisering av jordbruket, skapte handel, gav muligheter til å fornye husene og bygge nytt 
– og satse på næringsvirksomheter. I 1784 var kimen også lagt for Sandnes som industristed, med anlegget av 
Gamlaverket rett nord for Neset.  

Milepæler med konsekvenser for byutformingen er bystatus 1860, byplan stadfestet 1862, veiknutepunktet 
Krossen 1868, Maulandsbrygga 1860-tallet, Jærbanen 1878, dampskipsbrygge 1890, bybrannen 1897, 
murtvangloven 1904, Høybanen 1955, Storkommunen 1965. 

En by med handel og industri i kontinuerlig utvikling, stadig i fremste linje, karakteriserer næringslivet og 
preger bybildet også gjennom det meste av 1900-tallet. Epokene har satt avtrykk i arkitektur og bystruktur. 
Det er først avindustrialisering på 1980-tallet som for alvor bryter denne utviklingen, på en måte som gir 
store deler av det sentrale bylandskapet et radikalt, nytt innhold. Representert ved bydelen Vågen, tidfestet 
ved arkitektkonkurransen i 1986 – i dag et nytt sentrumsområde med vekt på bolig, kultur og sjø. 

For mer utdypende informasjon se Kommunedelplan Sentrum, 
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VIKTIGE KULTURMILJØ 

Kaien på Neset. Kaiområde som dokumenterer utviklingen av Sandnes til en moderne industri- og havneby 

midt på 1900-tallet og samtidig markerer strandstedets fødested i fjordlandskapet. 

Nygård, Jærveien 17 og 20. Nygård har bakgrunn som husmannsplass under Stangeland. I 1765 kjøpte Ola 

Osmundson Sandnes den tidligere husmannsplassen, som fikk navnet Nygård. Nygård lå sentralt til ved de 

gamle hovedveiene og den offentlige skysstasjonen ble flyttet fra Lura til Nygård i 1850, etter utbedringene 

av Jærveien midt på 1800-tallet. Fram til 1905 vekslet Nygård og Skeiane om å ha skysstasjonen. 

Bygningsmiljøet ved det som i dag er Jærveien 19 og 20 skriver seg fra en gårdsdeling midt på 1800-tallet. 

Kvartalsbyens sentrum. Strandstedet Sandnes ble ladested i 1860 og representerer en typisk norsk by bygd 

ut etter datidens byplanidealer, med kvartaler og rutenettmønster og krav til bebyggelsens utforming. 

Byutviklingen skjøt fra rundt 1870, etter at veiene fra Sola og Gjesdal møtte den gamle hovedveien og 

knutepunktet Krossen oppsto. Krossen ble et tyngdepunkt for bondehandelen med opplandet. Torget i nord, 

sammen med jernbanestasjonen fra 1878, og Dampskipskaia fra 1890, fikk et miljø med offentlige bygninger. 

Mellom disse tyngdepunktene i Langgata vokste byen fram. 

Villakvartalene bak sentrum. «Villakvartalene bak sentrum» omfatter de kvartalene som ligger i umiddelbar 

kontakt med sentrum i kvartalsbyen. Her var terrenget slik at kvartalene sømløst kunne vokse utover etter 

planen. Den første og største utbyggingen kom rett etter 1910 på det flatere beltet rett utenfor murgrensa. 

Villastrøket Hogstadbakken. Her møtte skrivebordsplanene i rutenettet problemer med terrenget, men er 

tilnærmet forsøkt gjennomført. Her skråner terrenget bratt, og husene ligger i sterkt terrasserte hager med 

flott utsyn. De bratte takene i jugendstil og nybarokk utgjør en klart lesbart og særpreget silhuett i bybildet. 

Området ligger i virkningsfull kontrast til kvartalene på flata. 

Villastrøket Blåsenborg. Her møtte rutenettplanen sin overmann i terrenget. Planen ble ikke gjennomført. I 

stedet kom bebyggelsen langs en gammel sikksakkvei fra stranda opp til Øvre Trones. De aller fleste 

byggetomtene er skilt ut rundt 1930 og bebygd da. Det er et rent boligområde med relativ enkle villaer med 

små haver. Det er et trehusmiljø, men ligger innenfor murtvanggrensa slik den vises på Krums kart datert 

1913, så her må det være gitt dispensasjon. Bebyggelsen er preget av mellomkrigstidas folkelige jugendstil 

innenfor panelarkitekturen 

Villakvartalene sør for Oalsgata. Dette området omfatter den sørligste utstrekningen av kvartalsbyen, og er 

de villakvartalene som ble sist utbygd. Miljøet stekker seg sørover til den gamle bygrensas møte med 

Stagelandselva. Innenfor murgrensa finner vi en gruppe murvillaer bygd rett før og etter 2. verdenskrig. Et 

særpreget, enhetlig miljø preget av brytningstiden mellom nyklassisismen og funksjonalismen. 

Industriområdet Vågen. !dustriområde i gammelt elveos, med røtter i teglverks- og ullvareindustrien. Base 

for etterkrigstidens sandnesindustri som nytt utviklingsområde for Øglænd. I dag et nytt sentrumsområde 

med vekt på kultur og sjø. Området speiler viktige sider av Sandnes industrihistorie og nyere byplanhistorie 

fra slutten av 1800-tallet til 2000.  

Gamle Vågsgjerd. I kvartalene rundt innfartsveien Gjesdalveien øst for jernbanen, på sandbankene mellom 

Stangelandsåna og Storåna, og utenfor murtvangen, vokste det fram en tett bypreget bebyggelse i årene 
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etter 1900. I hovedsak var dette enkle trehus for arbeidere og håndverkere, samt noen mindre verksteder, og 

i utkanten mot jernbanen en liten gruppe trevillaer.  

Tronesveien er del av en gammel forbindelse mellom omlandet og den første bydannelsen ved fjorden. Den 

var også hovedforbindelsen mellom hovedgården på Nedre Trones og Norestraen. Veien ble utbedret i 1893 

for at Sannes kommune skulle ha en skikkelig kjørevei til den nyanlagte fattiggården Varatun. Veien fikk da 

forsterket betydning som innfartsvei til byen. 

Høyland Forbruk og Enok Berge. Bymiljø rundt Høyland forbruksforenings anlegg og Enok Berges 

forretningsgård i Gjesdalveien. Sammensatt miljø som viser byutviklingen i ulike perioder ved veien inn mot 

Krossen. 

Anfinnsmarken borettslag. Sandnes boligbyggelags første rekkehus på Trones fra 1952. Tegnet av arkitekt 

Sverre Brandsberg Dahl i 1951. Omfatter Grinigata 7 og 10 og Tronesgeilen 1. Representerer de første 

boligbyggelagshus og de første rekkehus. 

Forsvarets rekkehus på Anfinnsmarken. Omtrent samtidig med Sandnes boligbyggelag planla Forsvaret å 

bygge rekkehus for sitt personale samme sted. Utbyggingen ses i sammenheng med oppbyggingen av 

Vatneleiren. Tomtene ble skilt ut i 1952–55 fra Anfind Anfindsens gamle eiendom 70/23 på Trones, som 

Sandnes kommune da eide.  I materialknapphetens etterkrigstid fikk forskjellige institusjoner begrensede 

kvoter for å bygge. Forsvaret hadde egne kvoter. 

Eidsvollgata 81 til 93, Chr. Krogs gate 20. Rekke med arkitekttegnede bolighus i hovedsak bygd mellom 1955 

og 1957. Et miljø som representerer epokens nye, toppmoderne trend med sammensatte bygningskropper 

tilpasset terrenget. Det fleste har saltak. «Alt på ett plan» er idealet. Materialbruken er variert. Nylig 

reguleringsvedtak om riving av to sentrale hus, Eidsvollgata 85 og 87, svekker karakteren av et helhetlig miljø. 

Det bør etter hvert foretas en ny vurdering av om kulturmiljøet som helhet må anses som tapt. 

Ullandhauggata. Området mellom leirbanene til Gann og Gamlaverket ble lagt ut til byggefelt for boliger midt 

på 1930-tallet. Her kom det et tidsenhetlig miljø med toetasjes funkisvillaer på hver side av Ullandhauggata. 

Helvalmede skifertekte tak og kledning som «skjørt- og bluse-hus» gir miljøet særpreg.  

Trones skole. Trones skole, Sandnes nye folkeskole fra 1956. Introduserte paviljongsystemet i 

skolearkitekturen. Prosjektert av Eyvind Retzius.  

Norestraen dokumenterer den eldste selvgrodde bebyggelsen langs den sentrale hovedferdselsåren mellom 

Stavanger og Jæren, og representerer første stadium i utviklingen av Sandnes som tettsted og etter hvert by. 

Det var her havneforholdene var best. Norestraen karakteriseres av sin langstrakte form etter veien og 

kystlinja, preget av individuell og gradvis utvikling. Bygningsmiljøet viser et vidt spekter i alder, type, størrelse 

og stilpreg. Flere hus har høy antikvarisk egenverdi. Det viktigste ved gata er imidlertid miljøet sett som en 

helhet. Det gamle gateløpet, kontakten med sjøen og den varierte bygningsmassen viser på en fin måte det 

gamle bysamfunnet. Det er et av de viktigste kulturhistoriske miljøer i sentrum av Sandnes, og ble regulert til 

spesialområde bevaring i 1996. Det er av Riksantikvaren definert som bymiljø av nasjonal interesse og har 

status som NB!-område. Norestraen er inndelt i følgende delmiljøer: 
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Strandgata 16 til 24. Husgruppen lengst sør i Strandgata. Et sjeldent intakt, tett miljø med blanding av 

bolighus og verksteder, typisk for bebyggelsen i Strandgata. Hus fra strandstedets tid, tidlig på 1800-tallet, til 

1900-tallsskiftet. 

Strandgata 40 – 58. Tettbygd rekke med eldre hus bygd mellom teglverkene Altona (1854-1916) og Nynæs 

(1873-1959). Bymiljø karakterisert av variasjon i hustype, funksjon og alder. 

Altonafeltet. Hagebyfelt fra ca. 1920, bygd på tomtene etter Altona teglverk (1854-1916). En gruppe på 5 

små sveitserhus og tre litt større vertikaldelte tomannsboliger i nyklassisistisk, nasjonalromantisk utforming. 

Et av få eksempler på sosial boligbygging i offentlig regi i Sandnes. 

Strandgata 101 til 109. Miljø med mindre bolighus, uthus og sjøhus på Strandgatas sjøside. I intakt eldre 

strandlinje med natursteinsmurt havn. Deler av bebyggelsen hører med til det eldste sjiktet på Norestraen. 

Simonsbakken. Miljø med særlig sterk tilknytting til Sandnes pottemakerhistorie. Bygninger fra strandstedets 

tid til våre dager. Eldre bebyggelse på begge sider av Strandgata. Variert gatebilde og kontakt med sjøen. 

 

Widerøe 1959.  Inn mot Altona. 
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NB!-REGISTERET 

NB!-registeret er Riksantikvarens database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har 
nasjonal interesse.  

 

Krossen 1935 

Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og 
tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger 
dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med 
videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men 
det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi 
grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes 
eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven. 
(Riksantikvaren om NB-registeret. 
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=43a25b7d4d474f36ade60f9a69e6
20f0.) 

Sandnes har to områder med i NB-registeret, delområdene Langgata og Norestraen. De representerer to 
stadier i byutviklingen, den selvgrodde byen ved veien langs stranda i nord og den planlagte kvartalsbyen fra 
tida etter bydannelsen i 1860 i sør.  

Delområdet Langgata strekker seg fra Kossen til Torget i nord. Området får med seg noen av de viktige 
offentlige bygningene rundt Torvet, men mangler sentrale hus som Sandnes Sparebank (1895) og Folkeskolen 
(1899) – og selve Torget. Dette og er viktige kulturminner for bystruktur og fellesskapets historie. De står i 
nær sammenheng med sentrumskvartalene kulturmiljøet «Kvartalsbyens sentrum».  Riksantikvaren er 
oppmerksom på denne mangelen og vil rette dette opp ved neste revisjon.  

http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=43a25b7d4d474f36ade60f9a69e620f0
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=43a25b7d4d474f36ade60f9a69e620f0
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REGISTRERINGSOVERSIKT – NØKKELTALL 

I alt er det i 2020 registrert 526 kulturminner med verdi i bydelen.  

Kulturminner fordelt på kategorier 

Kategorier kulturminner Står 
Derav 

nyregistrert Tapt I alt 
Tidligere 
registrert 

Tap av 
tidl.reg.  

Bygning 488 102 92 580 478 19 % 

Andre typer minner 25 21 3 28 7 43 % 

Grøntanlegg 12 9 1 13 4 25 % 

Ruin 1  3 4 4 75 % 

Samlet 526 132 99 625 493 20 % 

Oversikt over kulturminner i bydelen fra Kulturminneregisteret. «Tidligere registrert» omfatter SEFRAK-registreringen på 

1980-tallet og tilleggsregistreringer under senere verneplanarbeid. «Tidligere registrert» er grunnlaget for andelen tap i %. 

Tapene indikerer en trend. Tilleggsregistreringer for denne kulturminneplanen (2020–2035) er holdt utenom og vises under 

«Derav nyregistrert».  

 

Det samlede antall kulturminner med verdi i Kulturminneregisteret for bydelen er 526. Sett ut fra bestanden 
som er vurdert i tidligere kulturvernplaner og SEFRAK-registreringen fra 1980-tallet utgjør samlet tap 20 %. 
Det er klart under gjennomsnittet for kommunen som er 33 %.   

Kulturminneregisteret er utvidet med 132 nye enkeltobjekter.  

 


