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Sandnes kommune har motatt flere henven-
delser med ønske om å detaljregulere mindre 
tomter på mellom 1,5-5 dekar fra enebolig til 
blokker på Hana. Flere av henvendelsene gjelder 
områder som ligger i hensynssone H810_13 
- Gjennomføringssone med krav om felles planleg-
ging eller byfornyelse/omforming (jfr. plan- og byg-
ningsloven § 11-8e) i gjeldende kommuneplan. 
For å sikre fortsatt utvikling i området forslås 
det at kravet om felles plan løses gjennom et 
dokument med retningslinger for den delen av 
hensynssonen som ligger mellom Skippergata, 
Hanaveien og Gravarsbråtet.

“Retningslinjer for utbygging i deler av Austrått/
Hanalia” er utarbeidet av Sandnes kommune 
på bakgrunn av “Mulighetsstudie for deler av 
Hana”. Studien er utført av JAJA Architects Aps 
på oppdrag fra Sandnes kommune. Den gir en 
vurdering av områdets utviklingspotensial, og 
utforsker mulig tetthet, boligtyper og hvilke 
funksjoner delområdene trenger. Alle illustras-
joner er hentet fra mulighetsstudiet.

Dokumentet med retningslinjer fremlegger 
ulike prinsipp som skal brukes som verktøy i 
den videre detaljreguleringen av området, for å 
sikre høy kvalitet i fortettingen av de etablerte 
boligområdene.

FORORD
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Planområdet ligger på østsiden av Gands-
fjorden/Sandnes sentrum, og kjennetegnes i dag 
av eneboliger med noen fortettingsprosjekter 
innimellom. Terrenget er bratt, og det er i dag få 
snarveier, felles lekeplasser eller veier dimens-
jonert for flere store boligprosjekter. Området 
er i 500 meters avstand til høyverdig kollek-
tivtrasse (planlagt bussvei), og ligger innenfor 
kommunens prioriterte byutviklingsakse.

Gjeldende planer som har betydning:

Kommuneplan for Sandnes kommune 2015-2030:
- Området ligger innenfor hensynssone 
H810_13 - Gjennomføringssone med krav om 
felles planlegging eller byfornyelse/omforming.
- Området er avsatt til bolig, tjenesteyting, 
kombinert formål og grønnstruktur, med en 
boligtetthet på 6-15 boliger/dekar med 70-180 
% BRA.

Regionalplan for Jæren, 2013- 2040:
- 4-8 boliger/dekar (innenfor øvrige hovedtra-
seer for kollektivdekning).

PLANOMRÅDET
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STEDSANALYSE
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SANDNES KONTEKST

En viktig kvalitet i området er grøntdraget på 
høyderyggen, som sikrer adgang til naturen 
i et tett utbygget område. Dette er en stor 
kvalitet som må sikres. Det er også en viktig 
del av fjernvirkningen, og utgjør starten på den 
grønne ryggraden som er synlig fra vestsiden av 
Gandsfjorden.

REGIONAL GRØNNSTRUKTUR
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REGISTRERINGER

OFFENTLIG TRANSPORT

FUNKSJONER

OFFENTLIGE FUNKSJONER

DAGENS BUSSTRASSE

HANDEL / SERVICE

PLANLAGT BUSSVEITRASSE

BUSSTOPP

SANDNES KULTURHUS

VÅGEN VIDEREGÅENDE 
SKOLE

SANDNES RÅDHUS
SUPERMARKED
FITNESS
BOWLING

HANA BARNEHAGE

GARVARSLIA BARNEHAGE



RETNINGSLINJER FOR UTTBYGGING I DELER AV AUSTRÅTT / HANALIA, SANDNES11/28

GRØNNE TYPOLOGIER

PARK

LEKEPLASS

IDRETTSPLASS

VILLA

RÆKKEHUS
SUPER VILLA

ETAGE BLOK
ETAGE (Stepped)

TYPOLOGI

BLOKK (4-7 ETASJER)

REKKEHUS (2-4 ETASJER)

FLERMANNSBOLIG (2-5 ETASJER)

ENEBOLIG (1-2 ETASJER)

TERASSEBLOKK (3-7 ETASJER)

OFFENTLIG INSTITUSJON
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VEISYSTEM

GJENNOMKJØRINGSVEI

ADKOMSTVEI

REGISTRERINGER

TOPOGRAFI
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Ser man på den historiske utviklingen av områ-
det, er det noen gjennomgående trekk som bør 
bevares og styrkes i den fremtidige utviklingen. 
Gravarsveien, Høgevollsveien og Gangeren 
er historiske forbindelser, og fungerer også i 
dag som viktige forbindelser langs og gjennom 
området.

Porøs struktur
Området er utbygget med eneboliger liggende 
i det man kan beskrive som en porøs struktur; 
frittliggende med utsikt og gode solforhold 
for alle. Dette er en grunnleggende kvalitet og 
identitet som må videreføres.

VIKTIGE KVALITETER I OMRÅDET

HOVEDVEG

VIKTIGE GANGFORBINDELSER

FRIOMRÅDE

PORØS STRUKTUR 
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RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING I DELER AV AUSTRÅTT / HANALIA

Tema:
Gangforbindelser
Fortetting, herunder:
   -Tetthet
   -Boligtyper
   -Høyder
   -Arealstørrelser
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Nasjonale- og regionale føringer har som 
målsetning å få flest mulig til å gå, sykle og reise 
kollektivt. Tilgjengelighet for gående og syklende 
i området må prioriteres. Her er det viktig at 
det er gode og trygge forbindelser til sentrum, 
bussveien, skole, barnehage og grønne områder.

Havnegata og havnepromenaden er to viktige 
forbindelser til sentrum. Havnegata er den 
raskeste veien for store deler av området, og er 
godt tilrettelagt for syklister. Havnepromenaden 
har mange kvaliteter og er potensielt den beste 
for gående, med utsikt til fjorden og skjerming 
fra trafikk. Det er viktig å knytte området på 
begge disse forbindelsene.

Gangnettverket i området er en kombinasjon 
av vei og sti, det er grovmasket med potensi-
al for forbedring. Det er viktig å oppgradere 
dette til et relativt jevnt og finmasket nettverk 
av forbindelser innad i området, som kan gi 
god tilgjengelighet til sentrale lekeplasser og 
fellesområder, men også til sentrum. Helt konk-
ret foreslås det 6 nye stiforbindelser (som vist 
på kartet til venstre).

GANGFORBINDELSER

FORESLÅTT NY FORBINDELSE

VIKTIG FORBINDELSER

PUBLIKUMSRETTEDE FUNKSJONER

EKSISTERENDE GANG FORBINDELSE

ADKOMSTVEG

GJENNOMGÅENDE VEI
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RETNINGSLINJER GANGFORBINDELSER

Følgende retningslinjer skal gjelde for 
området: 

- Planer i området skal forsterke eksisterende 
forbindelser mot Havnegata og havneprome-
naden.

- Stiforbindelser skal forbedres og nye gang-
forbindelser bør etableres der det er behov.

- Ved tiltak i områder hvor det er identifisert 
behov for stiforbindelser, må byggesøknad og 
regulering etablere dette. 

- Det bør etableres kollektivholdeplass i 
nærheten av krysset Høgevoldsveien/Hanaveien 

- Det vil ikke være aktuelt å legge nye veier 
eller stier over privat eiendom uten grunneiers 
skriftlige samtykke.

De nye forbindelsene vil gå over private arealer. 
Dersom det søkes om tiltak i områder hvor 
man ønsker stiforbindelse, skal tiltaket ikke 
være til hinder for etablering av stiforbindelse. 

I krysset Høgevollsveien/Hanaveien er gangnet-
tverket sterkest, her bør det etableres kollek-
tivholdeplass. 
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Austrått/Hanaliområdet ligger i en vestvendt 
skråning, med utsikt over byen og fjorden, og 
gangavstand til sentrum. Det planlegges en 
høyverdig kollektivtrasse (bussvei) langs om-
rådet.  At det dukker opp større og mindre 
fortettingsprosjekter her er både forståelig og 
fornuftig. Fortetting i områder med stor her-
lighetsverdi er likevel en utfordring. Når noen 
ønsker å maksimere sin utsikt og kveldssol, har 
det konsekvenser for andre. Ny bebyggelsen 
vil ofte gi forringet utsikt og skyggevirkning for 
eksisterende bebyggelse bak.

Hanaområdet består hovedsakelig av eneboliger 
som klatrer opp fjellsiden. Står man på Hanasi-
den sikrer den porøse boligstrukturen også 
vekslende utsikt og gløtt mellom bebyggelsen 
ut til fjorden, som vist i illustrasjonen til høyre. 
Dette er en grunnleggende karakter og en 
kvalitet som må videreføres. Fremtidig utbyg-
ging må innordne seg denne logikken. Større 
sammenhengende bygninger må unngås.

Med nærheten til fremtidig bussvei, legges det 
i gjeldende kommuneplan opp til 6-15 boliger/
dekar med 70-180 % BRA. Selv om området 
generelt kan tåle en fortetting, er regionalplan/
kommuneplanens tall en generell anbefaling 
som ikke tar høyde for områdets egenart og 
bebyggelsesstruktur. Det er derfor viktig å se 
nærmere på de ulike områdene, og hvilke type 
fortetting området tåler. 

FORTETTING

Dersom man ser på persontetthet fremfor 
boligetetthet, har enebolig, rekkehus, tomanns-
bolig en høyere tetthet enn leilighet, da det 
som oftest bor flere mennesker per boenhet i 
slike boliger.
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DELOMRÅDE 1

DELOMRÅDE 2

Stedsanalysen side 7-13 er nyanser planområ-
det i mindre delområder, med hver sine forut-
setninger og potensialer. Det konkluderers med 
at noen områder tåler en markant fortetting, 
mens Garvarstunet, vist i illustrasjonen under, 
anses som ferdig utbygget.

Gravarstunet består av en rekke eneboliger og 
et større terrasseboligprosjekt. Terrasseboli-
gene har en tetthet på over 100 BRA%, mens 
eneboligene ligger på 60.8 BRA%. Eventuell ny 
bebyggelse her må være i tråd med resten av 
området..

Planområdet kan grovt deles inn i to områder. 
Delområdet 1 (Gravarstunet, Høgevoll, Minde) 
og delområdet 2 (Gravarskroken, Gravarsveien, 
Hanasenteret, Gangeren) 

FORTETTING I ULIKE DELOMRÅDER
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DELOMRÅDE 1

DELOMRÅDE 2

Området har et jevnt stigende landskap med 
mindre eneboliger som klatrer opp av fjellsiden. 
Dette gir en porøs bebyggelsesstruktur med 
gløtt og utsikt til byen og fjorden mot vest. 
Landskapet er ikke så bratt at bebyggelsen har 
utsikt over bebyggelsen forran i et uavbrutt 
panorama, men kombinasjonen av frittliggende 
bebyggelse, terrenget og tilbaketrukne tak gjør 
at boligene fortsatt har utsikt og gløtt mot vest 
og nordover ut fjorden. 

Målsetningen for området er å beholde denne 
kvaliteten, og legge til rette for en punktvis 
fortetting som fortsatt ivaretar en porøs struk-
tur. Ny bebyggelse skal harmonere med omgiv-

DELOMRÅDE 1

elsene. Området har noen tomter på over 4 
dekar. Når tomtene er så store anbefales det at 
det utarbeides reguleringsplan. 
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VEI SCENARIO TOMT NABONABO

VEI SCENARIO TOMT

7.15 m

6.51 m

Høyder
Tverrsnittet øverst til høyre viser hvordan 
terrengfallet gir en situasjon hvor siktlinjer 
ivaretas. Det illustrerte snittet fra Høgevoll 
viser nivåforsjkeller på 5-7 m fra møne til møne 
(se side 37 i mulighetsstudiet). Maks høyde i 
dette delområdet bør være 2,5 etasje. Dette 
tilsvarer 2 fulle etasjer og en halv 3. etasje, som 
illustrert i snittet nederst til høyre. Dette for å 
ivareta områdets identitet og kvalitet. Som il-
lustrasjonen viser er det viktig at øverste etasje 
er inntrukket for å skape en god overgang til 
eksisterende boliger på begge sider av bygget.

Illustrasjonene viser hvordan inntrukket fasade gir bedre romlig følelse og tilpasning mellom bygg, og viktigheten av at 
utsikt for eksisterne bebyggelse blir hensyntatt.

PRINSIPP FOR RETNINGSLINJER
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VEI LEKEPLASS

19.35 m17.8 m15.84 m14.23 m9.35 m

Lengdesnitt
Lengdesnittet under viser en situasjon hvor 
bredden av bebyggelsen har stor betydning 
for rommene mellom bebyggelsen, og dermed 
porøsiteten i området. Det er derfor viktig 
å angi en maks bredde på bebyggelsen langs 
terrenget. Dette for å ivareta den porøse struk-
turen, samtidig som området fortettes. 

Illustrasjonen til høyre viser 2 flermannsboliger 
utført som rekkehus. I stedet for rekkehus som 
ligger ved siden av hverandre, er dette rekkehus 
som ligger oppå hverandre og utnytter takflat-
en på naboen nedenfor. Bebyggelsen ligger på 
tvers av landskapet og på tross sin størrelse 
fremstår bebyggelsen lavmælt og i harmoni med 
sine omgivelser. Det illustrerte eksempel viser 
i alt 6 rekkehus på tomten. Parkering er løst 
under terreng.
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 Avstand 
Avstand til tomtegrense er ivaretatt i PBL. 
Denne regelen bør det ikke gis dispensasjon for, 
da det er et viktig grep for dette området som 
sikrer minimumavstand mellom bebyggelsen.

 BYA 
Bebygd areal skal være maksimalt 30%.

 Fotavtrykk
På store tomter er maksimalt sammenhengen-
de fotavtrykk for bygg 250m². Dette er satt for 
å sikre den porøse strukturen i området. 

 Høyde
Det tillates maks 2.5 etasje. Øverste etasje 
skal være intrukket og kan maksimalt være 
50% BRA av etasjen under. Hver etasje kan 
være maks 3m. Det gir en mønehøyde på 9m 
fra laveste kote av fotavtrykket.  Takform skal 
tilpasses dominerende takform i området rundt

 BRA
Maksimal utnyttelse skal være mellom 65-70% 
BRA. 

RETNINGSLINJER FORTETTING DELOMRÅDE 1

Lengde
Med et fallende terreng bør det bygges på tvers 
av kotene og landskapet, fremfor å bygge langs 
kotene. Dette for å unngå sammenhengende 
bebyggelse mot vest og ivareta utsikt. Når 
bebyggelsen ligger langs kotene kan bygget ikke 
være lengre enn 20m totalt, innkludert eventu-
ell garasje.

Illustrasjonen øverst til høyre viser eksempel på vertikale 
rekkehus. Bebyggelsen legger seg i landskapet, og skaper 
en situasjon hvor alle boligene ser over hverandre. Den 
illustrerte bebyggelsen er 5 etasjer høy, men fremstår 
som integrert i landskapet

Bildet til høyre viser eksempel på flermannsbolig. Bebyg-
gelsen har en relativ lang fasade, men ligger på tvers av 
landskapet. På denne måten skapes det stor kontakt 
mellom boligen og landskapet, samtidig som bebyggelsen 
ligger lavt i landskapet.

Ref: JAJA ARchitects, Vassøy Boliger, Stavanger

Ref: Liechti Graf Zumsteg, Windisch, Sveits
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DELOMRÅDE 1

DELOMRÅDE 2

Delområde 2 er et område med primært 
eneboliger langs Gravarsveien og nærhet til 
bussveitrasseen. Området på vestsiden av 
Gravarsveien, mot sentrum og sjøen, har i dag 
en annen skala enn resten av området,og det 
legges her tilrette for høy fortetting. Dette har 
konsekvenser for nedre dele av Hanaområdet, 
som vil miste sin utsikt til fjorden. Området 
vest for den lilla linjen (vist i illustrasjonen 
nederst til høyre), viser hvilken bebyggelse som 
er berørt. 

Bebyggelsen på vestsiden av Gravarsveien har 
endret forutsetningene for nedre Hana, og 

DELOMRÅDE 2

utløser et behov for en god skalaovergang. 
Bussveien gir mulighet for en høyere tetthet 
og mer bymessig gatemiljø i Gravarsveien 
og Hanaveien. Det gis derfor retningslinjer 
for fortetting langs gaten, både for å skape 
et gaterom, men også for å gi avstand til den 
eksisterende bebyggelsen bak. Det er viktig at 
byggehøydene gir trinnvis overgang mellom 
sentrumsområdet, gatebebyggelsen og eneboli-
gene på Hana, som vist i illustrasjonen under.
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Målsetningen for området er å skape et be-
hagelig gatemiljø med trygge gangforbindelser 
og aktive fasader. Det viktig å skape et tydelig 
gaterom hvor bygningene langs gaten er med på 
å definere rommet. For å underbygge økt bruk 
av buss, sykkel og gange, er det viktig at gaten 
og stoppestedene oppleves som behagelige 
steder å ferdes og oppholde seg. 

Gaterommet mellom sentrumsområdet og 
Hana skal også være med på å skape en skala-
messig overgang fra den massive utbygningen 
langs fjorden og eneboligene i bakkant. Her blir 
det viktig å skape åpninger i bebyggelsen, for å 
ivareta siktlinjer og variasjon langs veien.

Det legges opp til muligheten for en sammen-
hengende 1. etasje, men for alle etasjer over1. 
etasje er det krav om 30% åpning i bygning-
skroppen, for å gi utsikt og luft for bebyggelsen 
bak. Eksisterende siktlinjer til fjorden må bevar-
es, og ny bebyggelse skal ikke oppleves som en 
mur mot veien. 

Det åpnes opp for bygg opp til 4,5 etasjer. Ilus-
trasjonen til høyre viser dette gjennom at deler 
av bygget har 4 etasjer og andre 5..

Illustrasjonen til høyre viser mulighet for å 
bruke deler av taket til opphold med en rekke 
frittstående hus med hage, som gir en grønn 
og porøs struktur lik den i området bak. Den 

øverste etasjen/taket er meget synlig for bebyg-
gelsen bak, og må utformes i materiale av høy 
kvalitet. Tak bør være grønne.

PRINSIPP FOR RETNINGSLINJER
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Bygningene skal ha aktive fasader og utadvendt 
1. etasje. Det åpnes opp for en dypere 1. etasje 
slik at det kan komme større butikker med 
tilhørende lager, som vist i illustrasjonen under. 
Med denne løsningen kan det etableres uteareal 
oppå sokkeletasjen, noe som samtidig skaper en 
bedre overgang i det bratte terrenget. 

For å oppnå gode arealer for gående og for 
næringsdrivende anbefaler studiet at det eta-
bleres en minimum 2m bred kantsone langs 
Gravarsveien/Hanaveien. I denne sonen er det 
plass til å sette ut stoler, plantekasser eller var-
er fra butikkene. En bred kantsone skaper også 
en behagelig buffersone fra biltrafikken. som 
vist i bildet til høyre.

VEI EKSISTERENDE BEBYGGELSEEKSISTERENDE BEBYGGELSE

5.30 m

16 m

5.00 m

Ref:  Vester Voldgade, København
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 Kantsone
Bebyggelsen må plasseres langs Gravarsveien/
Hanaveien for å ramme inn et tydelig gaterom. 
Det skal langs fasaden avsettes min. 2m møbler-
ingssone for en aktiv kantsone.

 BYA
Bebyggd areal er maksimalt 40% for å unngå at 
bebyggelsen kommer for tett på bebyggelsen i 
bakkant.

 Parkeringskjeller 
Parkering skal ettableres under terreng. 

	 Fasadeprofil
I bebyggelsens samlede lengde skal 30% være 
åpent/ubebygd. 1. etasje kan være sammenhen-
gende. Åpninger i fasadelengden skal sikre gløtt 
gjennom bebyggelsen, samt at bebyggelsen ikke 
oppleves som en mur. 

 Høyde 
Det tillates maks 4.5 etasje. Øverste etasje skal 
være intrukket og kan maksimalt være 50% 
BRA av etasjen under. 1. etasje skal være 4,2m 
høy og øvrige etasjer maks 3m høye. Siktlinjer 
for eksisternde bebyggelse skal hensyntas ved 
ettablering av ny bebyggelse.

 BRA 
Maksimal utnyttelse skal være 160% BRA.

RETNINGSLINJER FORTETTING DELOMRDÅDE 2

Utforming av tak
Tak som er synlig for bebyggelsen bak, må ut-
formes i materiale av høy kvalitet. Tak bør være 
grønne.
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PLANAVDELINGEN
SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for fremtiden


