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Sandnes kommune er i gang med å utarbeide byromsstrategi for arealene innenfor 
byutviklingsaksen. Byromsstrategien skal gi kommunen en sterkere gjennomføringskraft i 
arbeidet med å øke kvaliteten på byrom og attraktive nettverk for gange og sykkel. Arbeidet 
er en oppfølging av vedtatt kommuneplan for 2019-2035 og kommunedelplan for sentrum 
2019-2035. Asplan Viak er engasjert for å se på arealene innenfor byutviklingsaksen utenom 
sentrum. 

Det er etablert en prosjektgruppe bestående av fagpersoner i Sandnes kommune. 
Kontaktperson for oppdraget er Ragnhild Njå og Harald Brynlund-Lima  fra Sandnes 
kommune. Trygve Valen er oppdragsleder fra Asplan Viak, og andre sentrale medarbeidere 
fra Asplan Viak som har deltatt i arbeidet er Monica Reinertsen, Renata Aradi og Vibeke 
Sæland. 

Oppdraget er delt i to rapporter. Delrapport 1 beskriver analyser og bakgrunn for valg av 
det prioriterte byromsnettverket. Delrapport 2 beskriver forslag til strategier, arealbruk, 
utforming og tiltak i strekningen langs Gandsfjorden og 10 utvalgte byrom og forbindelser. 

Figur 1: Byutviklingsaksen jf. KP 2019-2015. Oppdraget gjelder for området fra Forus til Hana utenom 
sentrum, samt området på Ganddal. 
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“En allsidig og god utforming av 
byrommene inviterer til fleksibel 
bruk. Byrom som er tilrettelagt for 
flere brukergrupper, og som samtidig 
er gratis å benytte, gir økt bruk. Den 
fysiske utformingen og møbleringen vil 
være med på å definere hvilke grupper 
som føler seg hjemme der. Ulike byrom 
kan tiltrekke seg folk fra ulike sosiale 
klasser, ulike aldre osv. Tilrettelegging 
for at ulike grupper kan oppholde 
seg i samme område samtidig, er et 
bidrag til at mennesker møtes, til 
toleranse og inkludering. Slik blir byrom 
demokratiske møteplasser.” (Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet, 2017, 
s. 26)

| VALG AV BYROM |
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Som en naturlig forlengelse av arbeidet med å definere 
et prioritert byromsnettverk, er det i samråd med 
kommunen valgt 10 byrom og forbindelser som omtales 
nærmere  i denne rapporten. 

Utvelgelsen er gjort med bakgrunn i geografisk spredning 
og variasjon av type byrom/forbindelse. Alle byrommene 
er koblet til det prioriterte byromsnettverket. På denne 
måten viser man muligheter for økt bykvalitet i ulike 
bydeler og kommunen får en idébank for ulike typer 
uterom. Andre faktorer som har vært med i vurderingen 
og utvelgelsen er potensiell attraksjonsverdi, størrelse, 
målpunkt, historikk, eid av kommunen, pågående planer/
prosjekter osv.

De utvalgte byrommene (Ikke prioritert rekkefølge): 
1. Lura nord
2. Lura sør
3. Postveien
4. Nynæs og Altonaparken
5. Chr. Kroghs gate
6. Gravaren
7. Daleveien ved sjøen
8. Hana gamle skole
9. Skippergata
10. Ganddalsømmen
Samt Havnepromenaden i vest langs Gandsfjorden (fra 
sentrum i sør til kommunegrensen i nord)

De valgte byrommene er videre beskrevet og vurdert i 
denne delrapporten. Hvert sted presenteres over en side 
med et oppsett som viser stedets utvikling, kvaliteter og 
videre potensiale i en tidslinje. Stedenes tidligere historie 
omtales under  i går og dagens situasjon, kvaliteter og 
svakheter, beskrives under i dag. Forslag til strakstiltak 
som kan heve stedenes kvalitet listes opp under fanen 
i morgen, mens de mer kostnadskrevende tiltakene og 
større planprosesser som kan forløse stedenes potensiale 
sorteres under i overmorgen.

Stedenes fremtidige utviklingsmuligheter ligger til grunn 
for foreslåtte visjoner for byrommene, og gir en tydelig 
ledesnor for   videre prosesser. 

Rapporten har til hensikt å gi oversiktlig informasjon om 
de valgte byrommene og fremme forslag til inspirasjon 
for videre arbeid med byromsstrategien og byrommene.  

Det er ikke utarbeidet konkrete skisser for utforming av 
de ulike byrommene på dette stadiet. Utformingen av 
hvert byrom bør skje i en prosess med involvering av ulike 
aktuelle aktører og innbyggere. 

Hverdagen er ikke lik for alle, og alle har ulike behov, 
interesser og preferanser. Innhold og møblering bør 
gjenspeile behovene til dem som bruker plassen. For 
å skape gode byrom bør man utforme steder som er 
interessante for flere bruker- og aldersgrupper. 

Gode byrom er steder med god tilgjengelighet hvor 
brukerne opplever en tilhørighet til stedet, steder hvor 
man føler seg trygg og trives. 

Tilgjengelighet handler om gang- og sykkelforbindelsene 
til og gjennom området, universell utforming for alle, og 
tilgang på ulike typer sitteplasser. Tilhørigheten fremmes 
gjennom aktiviteter, bruk av kunst, medvirkning/
samarbeid, og synliggjøring av stedets historie 
(kulturminner, særegenhet, utsikt osv.). Trygghet handler 
om å gjøre byrommene trafikksikre, ha god belysning, 
en menneskelig skala, overlappende funksjoner og 
beskyttelse mot ubehagelige sansepåvirkninger (støy, 
søppel, dårlig vær). Trivsel fremmes blant annet gjennom 
robuste og stedstilpasset materialvalg, vegetasjon, 
møblering, aktiviteter, vann og aktive fasader. 

“Byrommene skal skape rammer for høy livskvalitet. 
Kommunen må da gjennom sitt planarbeid sørge for 
å utvikle et byromsnettverk som fungerer som en 
sammenhengende helhet, med ulike kvaliteter som 
fungerer for alle. Da er det viktig at kommunen planlegger 
byromsnettverket slik at:
• Forbindelsene henger sammen og gjør det lett å 

koble seg på fra boligen, arbeidet og fra de viktige 
målpunktene.

• Byrommene hver for seg og som en del av en større 
sammenheng, tilbyr ulike kvaliteter og aktiviteter som 
beriker hverdagslivene til folk. “

(Komunal- og moderniseringsdepartementet, 2017, s. 24)

VALG AV BYROM OG BYROMSNETTVERKET

Satsingsområder 2019-2035
Prioritert byutviklingsakse 2019-2035
Plangrense
Bussvei
Sykkelstamvei

Grønneruter (KP Sandnes sykkel og gange) 
Blåruter (KP Sandnes)
Rødruter (hovedtrase AV analyse)
Nabolagsruter (snarveier AV analyse)
Vurderte byrom 10 utvalgte byrom

Figur 2: Forslag til det prioriterte byromsnettverket med vurderte byrom og 10 utvalgte byrom
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GJENNOMFØRINGSSTRATEGI

Byromsstrategien skal vise hvordan kommunen skal 
jobbe med byrom og forbindelser på kort og lang sikt. 
Sandnes kommune skal i videre arbeid jobbe med en 
handlingsplan for byromsstrategien. Under beskrives 
kort eksempler på virkemidler og prosesstiltak som 
kan være nyttig å ta med i det videre arbeidet med en 
handlingsplan for byromsstrategien slik at en sikrer 
gjennomførbarhet. 

Å arbeide med en byromsstrategi er en del av å arbeide 
med sosial bærekraft. Det handler om å skape robuste 
lokalsamfunn med gode nærmiljøkvaliteter hvor 
menneskelige behov er i fokus. Når en i videre arbeid 
skal gå i gang med konkrete prosjekter knyttet til ulike 
byrom i byromsnettverket er det flere måter en kan 
bruke prosessen til å arbeide med sosial bærekraft og 
skape gode byrom.

MEDVIRKNING
Alle prosjekter spesielt knyttet til byrom bør ha en reell 
medvirkning. Gjennom reell medvirkning vil en kunne 
utvikle stedet i tråd med behov og ønsker hos befolkningen, 
besøkende og andre aktører. Medvirkningsprosessen kan 
også bidra til å identifisere potensiale stedet har og hva 
som bør prioriteres, skape engasjement og øke sosial 
kapital ved at det knyttes kontakter på tvers av kulturelle 
og sosiale skillelinjer. En åpen prosess med høy grad av 
medvirkning kan også gi økt forankring og eierskap. Dette 
vil også øke sannsynligheten for å utarbeide treffsikre 
tiltak og strategier. Medvirkning kan organiseres på ulike 
måter, men kan også være en del av ulike arbeidsmetoder. 
Under utdypes tre eksempler på ulike metodikker hvor 
medvirkning er en sentral det av arbeidet:

• Sosiokulturell stedsanalyse
Et verktøy for å forstå stedet med de sosiale brillene 
og en metode for å arbeide med sosialt bærekraftige 
byer og steder. Et sted skapes gjennom menneskers 
fortellinger, oppfatninger og bruk. Sosiokulturelle 
stedsanalyser legger vekt på hvordan aktører bruker 
stedet, hvilke oppfatninger de har av stedet i dag og for 
fremtiden og hvilke interesser som er knyttet til dette. 
Hensikten er å identifisere stedets styrker, svakheter 
og muligheter, og gi et bredt kunnskapsgrunnlag 

om befolkning og nærmiljø. Analysen ser på 
stedet som bo-, arbeids- og tilholdssted og gir et 
verdifullt kunnskapsgrunnlag til videre arbeid med 
stedsutvikling.
  

• Placemaking/Stedskaping
Stedskaping handler om å lage en emosjonell 
tilknytning mellom sted og mennesket, og mellom 
mennesker. Dette kan spesielt være viktig i 
transformasjonsområder hvor en skal utvikle nye 
steder. Gjennom bruk av midlertidige aktivitet, 
visjonsprosesser og omdømmebygging kan en tidlig 
starte en prosess for å gi mennesker en tilhørighet til et 
nytt sted under utvikling. En kan også i slike prosesser 
teste ut ulike midlertidige tiltak før man fastsetter 
mer permanente installasjoner og utforminger. 
Midlertidige tiltak er også et godt verktøy for å ta i bruk 
steder som ligger brakk i påvente av transformasjon.

• Områdeløft
En arbeidsmetode for å sette ekstra fokus på 
et område der det er større sosiale, fysiske og 
levekårsmessige utfordringer enn andre steder. 
Møteplasser, byrom og forbindelser er viktige temaer 
i denne arbeidsmetodikken.

FINANSIERING
Kommunen som samfunnsutvikler, har ansvar for å 
etablere, bygge og videreutvikle de offentlige byrommene. 
Dette må prioriteres i kommunens handlings- og 
økonomiplaner for å sikre midler til gjennomføring. Da 
må det også sikres midler til prosessen slik at det både er 
ressurser til å utføre en reell medvirkningsprosess når en 
skal gå i gang med å utvikle konkrete byrom. Når en starter 
en medvirkningsprosess knyttet til konkrete steder ligger 
det en forventning om at det skal resultere i noe innen 
rimelig tid. Derfor bør en ikke sette i gang slike prosesser 
før en vet at finansieringen er på plass. 

Det er kommunen som har hovedansvaret for de offentlige 
byrommene, og den største gjennomføringskraften. 
Likevel kan også samarbeid med private bidra til å heve 
kvaliteten, og muliggjøre endring og samfunnsutvikling. 
Byromsstrategien i Sandnes omhandler byutviklingsaksen 

hvor det er planer om fortetting og transformasjon 
av større arealer. I tilknytning til disse områdene kan 
kommunen sikre bidrag fra private utbyggere til å 
gjennomføre tiltak i det offentlige rom gjennom blant 
annet rekkefølgetiltak og utbyggingsavtaler. 

Det ligger også en mulighet for kommunen til å søke 
om ulike statlige og regionale midler for å gjennomføre 
ulike tiltak. Kommunen må være forberedt på å gjøre 
grunnarbeidet for byrommene, slik at de kan fylles med 
innhold etter en trinnvis utvikling.



“ Byrommene er nært knyttet til 
hverdagslivene våre, derfor må byrom 
tilrettelegges  på en måte som møter våre 
ønsker og behov. Vi har ulike preferanser 
når vi oppsøker et byrom. Av og til er vi 
der for å leke, mens andre ganger har 
vi behov for et sted å være stille. Noen 
går tur med bikkja, andre leter etter et 
sted å leke, eller de passerer gjennom 
på vei til et annet sted. ” (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 2017, s. 
24)

|UTVALGTE BYROM |
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I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter: 
• Skape aktiviteter som er med på å bygge opp under stedet 

som oppholdsplass og forbindelse, og som bidrar til å 
skape identitet og omdømme. 

• Gjøre vannkanten tilgjengelig ved å etablere en enkel 
sammenhengende gangforbindelse der det mangler i dag. 

• Skape midlertidige aktiviteter i transformasjonsområder og 
langs forbindelsen. 

• Fokusere på å skape oppholdsmuligheter ved alle 
kryssningspunktene under jernbanen.

• Ivareta eksisterende naust og båthavn og tilrettelegge for 
bruk av vannkanten

• Plassere ut flere sitteplasser langs strekningen. 

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Gi hele eller deler av strekningen nytt dekke 
• Programmering, se på hele ruten inn i stavanger og inn i 

sentrum. Bygge opp under variasjon og stedegenhet for 
å skape en spennende og variert opplevelse. 

• Innvolvering og medvirkning
• ta vare på sikttakser fra underganger
• støtte opp under kulturminner og synliggjøre historie
• Etablere manglende forbindelser med spesielt fokus på å 

skape en promenade fremfor sykkelvei. 
• Sammenheng med transformasjonen langs strekningen 
• Forsøke å etablere flere krysningspunkt under/over 

jernbanen, spesielt ved Somaneset og Lurahammaren. 

HAVNEPROMENADEN VISJON: LIVET VED SJØEN
Den opplevelsesrike vannkanten

I GÅR
Strekningen forteller ulike deler av Sandnes sin historie langs 
sjøen med flere bevarte kulturminner. 

Båtstøer tilknyttet gårder forteller om den lokale sjøferdselen. 
Langs Strandgata ved Norestraen finnes den eldste selvgrodde 
bebyggelsen langs den sentrale ferdselsåre mellom Stavanger og 
Jæren, og representerer første stadium i utviklingen av Sandnes 
som tettsted og etter hver by. Det er også industrihistorie 
knyttet til teglverk, pottemaker og havnevirksomhet. Det er 
flere utfyllinger i sjøen knyttet til den historiske utviklingen langs 
sjøkanten. Jernbanen ble bygget langs sjøkanten og lagt i Tunell 
ved Lurahammaren i 1943.  

I DAG
Denne delen av strekningen er ca. 3.5 km lang og 
strekker seg fra kommunegrensen til Stavanger i nord til 
grensen for Sandnes sentrum i sør (kommunedelplanen).  
Overordnet er det et grønti nord og urbanti sør. 

Kvaliteter: vann, kulturminner, historie, natur, utsikt, 
industri, båter, badestrand, lekeplass, ulike vannrom som 
skaper variasjon. 

Svakheter: jernbanen som barriere, manglende 
forbindelser luravika-Somaneset spesielt,  manglende 
oppholdssteder og flere steder som ligger brakk i påvente 
av transformasjon. 

2. Ripsbærstraen
Dagens situasjon:
Vernet båtnaust med badeplass, 
omkranset av flott vegetasjon, 
grusvei med et bord og benker 
tilknyttet undergangen. 
Fremtidig situasjon:
Bygge opp under plassen som 
stoppested med ulike sitteplasser. 
Bevare sikten til sjøen gjennom 
undergangen med forbindelse 
ned fra Gamleveien. Mellom 
Ripsbærstraen og Lurahammeren 
trengs det hvilebenker og flere 
spennende opplevelser langs 
veien.  

3. Lurahammaren
Dagens situasjon:
Nedlagt industri med kaifront.
Dette brukes som en blant 
annet som et utsiktspunkt 
og fiskeplass i dag. Her 
går jernbanen i Tunnel og 
gangveien er skjært gjennom 
fjellveggen.
Fremtidig situasjon:
Fjellknausen gir mulighet 
for å skape en forbindelse 
gjennom grøntdraget over 
jernbanen og gangvei ned 
til kaien. Kaifronten kan gis 
en ny funksjon og skape et 
spennende oppholdssted med 
vid utsikt over fjorden. 

4. Luravika
Dagens situasjon:
Vernet eldre båtnaust og 
nylig opparbeidet badestrand 
med flere oppholssteder og 
aktiviteter. I dag må man ut 
til gamleveien for å komme til 
Somaneset. 
Fremtidig situasjon:
Etablere en 
sammenhengende 
forbindelse til Somaneset. 
Videreutvikle stedet som 
badestrand med ulike 
aktiviteter gjennom året.  

5. Somaneset
Dagens situasjon:
Vernet murvilla fra 1904 og 
båtstøer og småbåthavn. 
Sandnes havn ligger på en 
utfylling i sjøen og forbindelsen 
går langs Strandgata her og 
forbindelsen ned til havnen går 
over jernbanen.  
Fremtidig situasjon:
Bussveien skal etableres i 
Strandgata, og I fremtiden er 
det mulighet for etablering 
av et nytt togstopp. Denne 
utviklingen må bygge opp 
under forbindelsen langs 
vannkanten. Forsøke å etablere 
en forbindelse over jernbanen 
koblet til grøntdraget og 
transformasjonsområdet i vest. 

6. Noreneset
Dagens situasjon:
Flere kulturminner langs Strandgata, 
bolighus, uthus, sjøhus og bebyggelse 
med sterk tilknytting til Sandnes sin 
pottemakerhistorie. Undergang under 
jernbanen med sikt til sjøen. Flere 
spennende vannrom som er delvis 
utilgjengelige i dag. 
Fremtidig situasjon:
Bevare sikten til sjøen gjennom 
undergangen. Kobling til fremtidig 
bussvei i Strandgata. Skape 
oppholdssteder og ferdsel i de 
ulike vannrommene langs sjøen. 
Synliggjøre historien i vannrommene. 

7. Altona
Dagens situasjon:
Flere kulturminner langs 
Strandgata knyttet til Altona 
teglverk (1854-1916), blant annet 
flere bolighus og hagebyfelt som 
representerer et av få eksempler 
på sosial boligbygging i offentlig 
regi i Sandnes. Industri, bolig og 
båtplasser. Deler av vannkanten 
er tilgjengelig i dag, men mangler 
sammenheng. Undergang under 
jernbanen med sikt til sjøen. 
Fremtidig situasjon:
Bevare sikten til sjøen gjennom 
undergangen. Altonaparken på 
andre siden av jernbanen skal 
utvides ned til sjøen, og gir en ny 
forbindelse ned til sjøen samt et 
nytt byrom. Skape en forbindelse 
langs vannkanten og gjøre den 
tilgjengelig. 

8. Rappaneset
Dagens situasjon:
Industriområdet med store lager- 
og parkeringsplasser som gjør 
vannkanten utilgjengelig, men 
sjøen er synlig fra Strandgata 
flere steder. Busstopp i 
Strandgata. 
Fremtidig situasjon:
Bevare sikten til sjøen 
gjennom undergangen. 
Transformasjonsområde. 
Etablere en god forbindelse langs 
vannkanten med oppholdssoner 
og aktiviteter. Viktig med god 
kobling til vannkanten i sentrum. 
Kan en gjøre vannkanten 
tilgjengelig gjennom midlertidige 
tiltak?

1. Stokkastø
Dagens situasjon:
Privat vernet båtnaust omkranset av flott 
natur. Her ender gang- og sykkelveien 
langs vannet fra Stavanger kommune, 
den går videre til Ripsbærtunet gjennom 
undergangen (et rør) og følger jernbanen 
frem til undergangen ved Ripsbærstraen 
hvor man kommer ned til vannet igjen. 
Fremtidig situasjon:
Skape en sammenhengende 
gangforbindelse langs vannet frem til 
Ripsbærtunet. 
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Transformasjon?

Lura Stadion

Ballbinge Basket

Skate-
park

6 150 m2

Boliger

Porsholen barnehage

Porsholen skole

I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Fjerne deler av parkeringen, og gi arealet en ny funksjon. 
• Etablere sittesteder/møteplasser
• Etablere sykkelparkering
• Placemaking/teste ut med midlertidige tiltak
• Innvolvering av etablerte ressurser på stedet (barnehage, 

idrettslag, bydelshus, skole, nabolag). 
• Sette i gang nabolagsprosjekt for å skape aktiviteter til flere 

målgrupper
• Etablere en bålplass til bruk for nabolaget,  bydelshus og 

barnehage
• Kan skolen eller andre aktører ha en utstilling i byrommet?

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Lage en helhetlig overordnet plan som strukturerer og 

skaper en forutsigbar videre utvikling av området
• Rydde opp i adkomster og revurdere funksjoner
• Nye dekker og helhetlig formgrep
• Masse nye sitteplasser/oppholdssteder
• Frodig vegetasjon
• Vanninnstalasjon
• Riktig belysning
• Etablere ny kobling inn gjennom transformasjonsområde
• Skape et byrom for ulike målgrupper
• En utvidelse av barnehagen kan avgrense byrommet. 
• Kan utearealet til barnehagen integreres i byrommet?

| 1 | LURA NORD VISJON: LURAS STORSTUE
Møteplass og samlingssted for hverdag- og fritidsaktiviteter

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

I GÅR
Lura var lenge et landbruksområde og hørte til Soma kirkesokn før 
1839, og deretter Høyland kirkesogn. Området ble gradvis bygget 
ut fra 1960 tallet. Boligblokkene i øst ble bygget på midten av 
1970 tallet og frem mot 1990 tallet ble resten av området gradvis 
bygget opp.

Området har lenge vært et møtepunkt for barn og unge med 
idrettsanlegg, idrettshall, skole, barnehage og bydelshus. 

 

I DAG
Kvaliteter: 
Mange ulike funksjoner/tilbud samlet i området (sport, 
offentlige funksjoner, grøntdrag, bydelshus), flere viktige 
gang- og sykkelforbindelser krysser her, stedet er solrikt 
og har en del vegetasjon. 

Svakheter: 
Sentrale arealer brukes til overflateparkering, mangler 
avgrensning som skaper et utflytende rom, oppleves noe 
tilfeldig utbygd etter oppståtte behov, lite lesbart og kun 
tilrettelagt for en målgruppe (sport). 

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk

Barnetråkk

Regulering
Overordnet plan

Kulturminner

ca. 6 150 m2

ca. 2016 

Sentral plassering i etablert  
boligområde nord på Lura
Krysningspunkt i byromsnettverket
Idrett, barnehage, skoler, bydelshus
Ja

Gode
Flatt
Parkering, gjennomgang og sport
Ingen
Trær, gress, busker

Stengt for gjennomkjøring. Mye 
overflateparkering i området.
Mange barn beveger seg gjennom 
plassen til skole, idrett, skatepark. 
Parkering, veiareal og grøntområde
En del av et større grøntdrag med 
naturmangfold i nord.  
Transformasjon områder i øst. 
Båndleggingsone for kultur knyttet 
til arkeologisk minne (Gardfar).

Ved å styrke de allerede etablerte gang-/sykkelforbindelsene 
gjennom området forstreker man området som knutepunkt. 
Allerede etablerte bydelsfunksjoner som barnehage, skole, 
bydelshus og idrettsanlegg gjør området til et målpunkt for en 
stor brukergruppe.

Området kan utvikles mot et mer samlende rom for alle 
målgrupper og bli et inviterende sted for mer varig opphold 
utover idrett.

Byggene rundt og funksjonene internt i området definerer 
rommenes utstrekning og karakter. Barnehagen og bydelshuset 
kan være sentrale i forhold til å utvikle nye møtesteder i 
området. Utvidelse og sambruk med f.eks barnehagens 
uteplass/lekeplass kan gi ekstra innhold til hovedtorget i 
området.

Området er stort og her kan bruk av  midlertidige tiltak være 
gode virkemiddler for teste ulike retninger før mer varige 
løsninger.

Trygghet og tilhøringhet er viktig for at et slikt området skal 
kunne oppleves tilgjengelig og attraktivt gjennom hele dagen 
og hele året. 
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I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Utbedre gangforbindelsen, gjøre den romsligere
• Skape noe som synliggjør stedet, et blikkfang,  eks. plante 

en stor kirsebærlund. 
• Etablere pausebenk
• Kanskje etablere en informasjonstavle om turmulighetene 

i område og synliggjøre veien ned til badestranda ved 
Luravika. 

• Synliggjøre historien til den vestlandske hovedvegen. 

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Lage et trappearrangement i terrengspranget, gjerne 

med universell utformet rampe inkludert i trappen.
• Belysning som skaper trygghet og stemning
• Kunst som blikkfang
• Staudebeplantning som blikkfang.
• Synliggjøre historien til denne gamle ferdselsåren. 
• Se utformingen av området i sammenheng med 

transformasjonen av tilgrensende arealer. 

| 2 | LURA SØR VISJON: ET GRØNT PUST I BAKKEN
Et trivelig sted å bevege seg gjennom og ta en pust i bakken

Området er et sentralt krysningspunkt i byromsnettverket. 
For å forsterke traséen og forbedre opplevelsen for de 
gående og syklende foreslås det å utvikle arealet til et sted 
for korte pustestopp og et sted som bidrar til at hverdagens 
gå-og sykkelturer blir triveligere og tryggere.

Rommet bør gis en tydeligere avgrensning og karakter. Ved 
å skape en kontrast til det grå veimiljøet defineres rommet 
og  stedet kan både bli et blikkfang fra kjøreveien og et 
godt sted å bevege seg gjennom. 

Blomstrende trær skaper blikkfang på våren, og 
blomstrende stauder skaper karakter gjennom sommeren. 
Et fordig, beplanta areal vil gi et lite stykke natur tilbake 
til det ellers utbygde, “grå” området. Ved å supplere med 
spennende effektbelysning skapes trygghet og stemning 
gjennom hele vintersesongen/mørketiden.

En slik tilnærming kan gi identitet til området og nabolaget 
får en tilhøringhet til stedet.  

Fremtidig bussvei og transformasjon av området vil også 
kunne legge føringer for stedet, og stedet må planlegges 
inn i en ny sammenheng.

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

Trapp

7 m.o.h.

13 m.o.h.

Transformasjon?

Transformasjon?

Boliger

Boliger

Boliger

Boliger

I GÅR
På eldre flyfoto kan en se at området har vært en gressplen 
lenge som har bestått gjennom utbyggingen av området. 
På 1700 tallet var det en del av Lura gård og Lurabekken 
møtte Gandsfjorden nord for området. Det har lenge vært en 
skysstasjon på Lura og rundt 1800 tallet kom den vestlandske 
hovedvegen som var den første kjerreveien i regionen mellom 
Stavanger og Egersund, som gikk gjennom Lura og var et viktig 
grunnlag for Sandes by. 

Flere av bolighusene med forretning som grenser til område 
på andre siden av Stavangerveien er kulturminner fra 
mellomkrigstiden. 

I DAG
Kvaliteter: 
Viktig gangforbindelse, snarvei, gressplenen bidrar til 
vegetasjon i et ellers “grått” område. Et viktig sted i 
forbindelse med tranformasjonen som skal skje i område 
knyttet til bussveien. Et område med historiske spor. 

Svakheter
I dag oppleves stedet åpent og eksponert, hvor vei 
og trafikk dominerer. Mye trafikkstøy. Trappen gjør at 
gangveien ikke er universell utformet, men man kan gå 
rundt på fortau langs veien. 

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Aktiviteter
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk

Regulering
Overordnet plan

Kulturminner 

ca. 1900 m2

ca. 2005

Sentral plassering i et område som 
er under utvikling
Krysningspunkt i byromsnettverket
Bussholdeplass, handel, skolevei
Nei

Gode, lite som skygger
Skråner fra sør ned mot nord
Gjennomfartsåre og gressplen
Gangtrafikk
Ingen
Hovedsaklig gressplen

Omkranset av mye biltrafikk
Mange barn krysser den trafikkerte 
veien her (føles utrygt)
Grøntareal
Grenser til planlagt bussvei og en 
del av transformasjonsområde på 
Lura knyttet til den.
Flere av tilgrensende trehus, samt 
gamleveien som ferdselsåre.
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Boliger

Boliger

Boliger

Boliger

Boliger

47 m.o.h.

40 m.o.h.

43 m.o.h.

I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter: 
• Noe veiareal i området sperres av for å markere starten på 

en mer gåvennlig utvikling av området.
• Etablere sykkelparkering. 
• Etablere enkle oppholdssteder med sittemøblering
• Bygge videre på plante-initiativet ved å etablere flere 

plantekasser, redskapsbod etc.
• Fremheve og synliggjøre postveien og dens historie. 
• Starten på et områdeløft med innbyggermedvirkning
• Lage nabolagsprosjekt

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Skape en helhetlig overordnet plan som strukturerer og 

skaper en forutsigbar videre utvikling. 
• Kan parkeringen og veiarealet i området reduseres? Kan 

det struktureres på en mer arealeffektiv måte?
• Skape gode og naturlige gangforbindelser.
• Et nabolagstorg foran butikken?
• Et tydeligere krysningspunkt for myke trafikanter
• Utnytte potensialet som ligger rundt butikken.
• Lage ulike aktiviteter i mellom trærne
• Se arealet sammen med fremtidig utvikling av Postveien

/

| 3 | POSTVEIEN VISJON: POSTVEIENS BOULEVARD
Nabolagstorg og -hage som møteplass og samlingssted

Postveien har potensiale til å bli et sentralt sted i bydelen. 
Stripen innbyr til å bryte opp de lange fortauene langs 
postveien og skape et sted på veien. 

Overordnet er stedet rundt butikken også et viktig 
krysningspunkt for gang- og sykkeltrafikk. Det er naturlig å 
forestille seg at dette krysningspunktet kan bli et fremtidg 
bydelstorg/myldrested for nabolag og daglighandel.

Videre kan det lange strekket som stedet utgjør deles opp 
i flere mindre rom med ulike program, oppholdssteder, 
aktivitetsanlegg , nabolagshager, parkareal. 

Området kan gradvis utvikles gjennom nabolagsinitiativer og 
mer styrte prosesser fra kommunens side.

En overordnet plan bør ligge til grunn for etappevis utbygning 
slik at det tilslutt skapes et sammenhengende og helhetlig 
byrom. En bør se på trafikkforholdene og om en kan finne en 
bedre organiseringen av biltrafikken slik at man får mindre 
kjøreveier. 

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

I GÅR
Postveien er en del av den vestlandske hovedvegen og er den 
første planlagte kjøreveien i Sandnes. På 1700-tallet satte 
en dansk ingeniør en strek på kartet på tross av terrenget 
som senere ble bygget ved bruk av tvangsarbeid. Område 
besto tidligere av landbruk og rundt 1950 ble boligene øst 
for Postveien bygget, plassen og bebyggelsen på vestsiden 
ble bygget rundt 1960. Plassen besto først av et mindre 
parkeringsfelt omkranset av gressplen. De senere årene har det 
stadig blitt flere parkeringsflater i det grønne arealet.

I DAG
Kvaliteter: 
Stort sentralt plassert areal med gjennomgang, 
dagligvare, målpunkt, bussholdeplass, store trær, 
plantekasser viser beboer-initiativ.

Svakheter: 
Mye biltrafikk, mye kjørebane, lite lesbart for gående. 
Ingen sitteplasser /oppholdsplasser. Tilfeldig utbygd 
med parkeringsplasser og renovasjon. 

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk

Regulering

Overordnet plan

Kulturminner 

ca. 7 400 m2

ca. 1980

Sentral plassering i etablert  
boligområde med flere målpunkt
Krysningspunkt i byromsnettverket
Dagligvare, barnehage, busstopp
Ja

Ganske gode
Skråner slakt ned mot butikken
Parkering, handel, plantekasser
Ingen forutenom plantekasser
Trær, gress, busker

Biltrafikk på begge sider
Mange barn beveger seg gjennom 
plassen til skole og friområder
En del av en eldre reguleringsplan 
for boligområde
Grenser til et større grøntdrag i 
øst med stort mangfold av flora og 
fauna. 
Postveien som historisk ferdselsåre
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43 m.o.h.

24 m.o.h.

17 m.o.h.

7 m.o.h.
24 m.o.h. 1 m.o.h.

Nynæs

Altona
8 200 m2

12 700 m2

I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Sykkelparkering
• Møblering/sitteplasser på utsiktssteder
• Sitteplasser for ro
• Utbedre gangstiene
• Starten på et områdeløft?
• Aktivtet/arrangement knyttet til skogen med det rare i
• Rydde i skogen for å skape utsiktspunkter

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Tydeliggjøre og forsterke forbindelse mellom de to 

delfeltene.
• Synliggjøre historien til stedet
• Utbedre belysning, skape ulike steminger i skogen.
• Helhetlig plan ned til sjøen og sikre god kobling til 

forlengelsen ned til havnen
• Ny utforming av lekeplass, supplering av funksjoner.
• “Meditasjon” plass på Nynæs, sørligste delen av skogen. 

Tilknyttet Gandsfjord eldresenter. Gjøre den mer 
tilgjengelig gjennom universell utforming. 

 

| 4 | ALTONAPARKEN OG NYNÆS LEIRBANE VISJON: BYSKOGEN MED DET RARE I
Grønn stillhet (Nynæs) og grønn aktivitet/lek (Altonaparken)

Sammen med det fremtidig nye friområdet fra Atonaparken 
og ned til havnen, skapes et relativt stort sammenhengende 
grøntdrag med variert karakter.

Området bør styrkes som en god forbindelse gjennom byen 
for gående, samtidig som området i seg selv er et viktig 
friområdet for nabolaget. 

Området har variert karakter, topgrafi og romkvalitet. 
Øverste del av område fremstår som en lysning med utsikt 
mot sentrum. Dette bør bygges videre på og forsterkes. 
I åpne siktlinjer mellom boligblokkene bør det etableres 
gode oppholdsplasser. Stedet kan innby til ro og refleksjon.
Videre leder stien ned gjennom skogen og en fremtidig 
krysning over bilveien bør utredes for å styrke forbindelsen 
her. Nederst i Atonaparken er rommet lukket av terreng 
og variert vegetasjon. Nede i “terrengskålen” ligger 
aktivitetssonene. Denne karakteren bør også videreutvikles 
med supplering av evt. nye aktivitetstilbud.

Fremtidig havnepark bør knyttes til Atonaparken og være 
siste “leddet” i grøntdraget hvor den blir det mer urbane, 
sosiale stedet i tredelingen.

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

I GÅR
Lengst sør i området var lå leirbanen Nynæs, og flyfoto fra 
1960 viser et større leiruttak som gikk under jernbanen og ut til 
havnen. På slutten av 1980 tallet bygges boligblokkene, 
leiruttaket gror igjen og trærne vi ser i området i dag fikk vokse 
frem. 

Nord i område var Altona leirbane som ble omgjort til  
oppholdssted på midten av 1950 tallet. 

I DAG
Kvaliteter: 
Etablert vegetasjon med store trær, lekeplass, grusbane, 
utsikt. Variert og spennende topografi. Sentral plassering. 

Svakheter:  
Mye terreng som vanskeliggjør universell utforming. Brutt 
forbindelse av kjørevei, vanskelig å få til god kobling
mellom dem, lite belysning. 

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk
Regulering
Overordnet plan

Kulturminner 

ca. 12 700 + 8 200 m2

ca. 2010

Sentral plassering i etablert 
boligområde nær sentrum 
Krysningspunkt i byromsnettverket
BOAS, adkomst til bussvei og sjøen
Ja

Deler er preget av skygge fra trær
Bratt med etablerte aktivitetsflater
Grøntareal, lekeplass
Noe ved lekeplass
Trær, gress, busker, naturterreng

Bilvei deler området i to
Brukes som akebakke
Eldre reguleringsplan
Grøntområde i boligfelt, ras- og 
skredfare hensynssone. Grøntdrag 
planlagt utvidet ned til  
sjøen/havnepromenade
Leirbane spor og flere kulturminne 
bygg i nærområdet. 



Delrapport 1 | Byromsstrategi Sandnes kommune | Asplan Viak AS | 13 

2 400 m230 m.o.h.

12 m.o.h.

I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Skape et målpunkt på gressplenen øverst.
• Utbedre grusveien nederst
• Rydde krattvegetasjon i nederste område

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Etablere en god snarvei for gående
• Etablere en trapp på øverste del med en bredde som gir 

sittemuligheter og utsiktsplasser
• Bevare det grønne preget til nabolaget
• Etablere belysning fra nederst til øverst.
• Synliggjøre historien til stedet.
• Kunstprosjekt i skogen

| 5 | CHRISTIAN KROGHS GATE VISJON: SNARVEIEN TIL SENTRUM
En trivelig snarvei med utsikt over byen på vei til/fra sentrum

Stedet gir en mulighet for å etablere en snarvei til og fra 
sentrum og bussveien.  

Øverst er det god utsikt og dermed også et godt sted å 
orientere seg i retning sentrum.

Området er todelt og delene har ulike romlige kvaliteter.

Ved å etablere en romslig trapp i det øverste området 
med mulghet for stopp og utsiktsplasser, åpner man 
for en ny snarvei, men skaper også et nytt sted med  en 
særegen kvalitet til turen.

I nedre del av området snor det seg en grov gangsti 
gjennom et lite skogholt. Denne stien bør også utbedres 
og synliggjøres. Stedet innbyr ikke spesielt til opphold, 
fokus bør være på å skape en god og tilrettelagt 
forbindelse gjennom skogen.

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

I GÅR
Området er en del av et gammelt leirtak knyttet til Gands 
teglverk som flyttet i 1953. Flere av bolighusene i området er 
kulturminner. Boligblokken i Parkveien nr. 29 var Sandnes første 
høyblokk og det høyeste huset i Rogaland da det ble bygd i 
1960. Flere av boligene i området er fra rundt 1950-1960. 

I DAG
Todelt området hvor øvre nivå betår av veldig bratt 
skråning som ikke er tilgjengelig med en gresskledd flate 
på toppen. Nedre del er også bratt, men har en slags grus/
steinlagt gangtrasé.  

Kvaliteter: Eksisterende vegetasjon og flott utsikt. 

Svakheter:  Terreng gjør det utfordrende for ny gangvei. 

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk
Regulering
Overordnet plan
Kulturminner

ca.2 400 m2

ca. 1970

Sentral plassering i etablert  
boligområde tett på sentrum 
Snarvei til sentrum for gående
Ingen ved plassen
Ja

Delvis
Veldig bratt
Vegetasjon
Ingen
trær, gressplen, busker

Bilvei deler området i to
Ingen registrert bruk idag
Eldre reguleringsplan
Ligger nært sentrum i Sandnes
Flere av de tilgrensende boligene er 
kulturminner og spor av leirtak

Asplan viak
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Vollyball

Bord/benker

Trapp/sklie

12 000 m2

22  m.o.h. 29 m.o.h.

46  m.o.h.

32  m.o.h.

49  m.o.h.

I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Ny møblering
• Rydde vegetasjon for siktlinjer/utsikt.
• Sykkelparkering
• Utbedre lekeplass
• Synliggjøre byens historie gjennom utsikten  

(eks. informasjonsbilder av byens historie)

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Utbedre gangeveiene
• Utbedre gangveibelysning
• Suplere aktivitetsanlegget med nytt innhold
• Skape et sted over byen;  Sittekanter som glir fint inn i 

terrenget. Et sted å møtes og se utover byen. Piknik-sted 
på terrasser i terrenget. 

| 6 | GRAVAREN VISJON: BYENS GRØNNE(LEIR)TAK
En grønn utsiktsplass og aktivitetsflate med mye historie

Stedet ligger sentralt plassert mellom boligområder og 
med fantastisk utsikt ut over Sandnes sentrum og vågen. 
Man føler seg tett på byen samtidig som avstanden gir 
stedet en ro og stillhet.

Styrken til stedet kan enkelt forstrekes ved å rydde 
vegetasjon på utvalgte steder slik at tydelige siktlinjer 
sikres.

Videre bør stedets utvikles med elementer i terrenget 
som kan sittes på, lekes på. Enkle sittekanter i skråningen 
som naturlig glir inn i terrenget kan gjøre stedet 
interessant og tilby oppholdsplasser for mange og for 
lengre opphold. 

Stedets historie som tidligere leiruttak kan tydeliggjøres. 
Samtidig har en også utsikt over hele byen, og en kan 
benytte dette til å fortelle mer om byens historie. 

“Da skal vår by mellom gressklædde bakker,
hegnet og lunet på leirbundet strand
vokse seg fremad, bli stor – og så vakker,
:,:blive til ære for folk og for land!”
(Sandnessangen)

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

I GÅR
Området var tidligere beitemark og skog, og i 1970 ble det et 
leirtak til Graverens teglverk. Da Graveren og Gann teglverk 
i 1976 slo seg sammen ble det slutt på uttak i Graveren. På 
slutten av 1970 tallet ble det besluttet at det skulle bygges 
boliger i de gamle leirbanene. 

I DAG
Kvaliteter: 
Fantastisk utsikt utover byen. Hovedsakelig naturterreng 
med etablerte trær og villniss. Smal grusvei slynger seg 
nedover og kobler sammen de ulike boligområdene. 
Avskjermet fra biltrafikk. 

Svakheter:  
Bratt terreng vanskeliggjør universelt utformet løsninger.
Nedslitt lekeplass.Mangler gode oppholdssteder.

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold

Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk
Regulering
Overordnet plan

Kulturminner 

ca. 12 000 m2

ca. 1999

Sentral plassering i etablert  
boligområde 
Krysningspunkt i byromsnettverket
Ingen ved plassen
Nei

Delvis, noe skygge pga trær og nord-
vendt skråning
Bratt med et platå
Lek og gangvei
Lekeapparat, vollyball og noen benker
Trær, gressplen, busker

Ingen, skjermet for biltrafikk
Ingen registreringer 
Offentlig friområde og lekeplass
En del av et større grøntdrag og en 
viktig gangakse til sentrum
Leirtak 
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Transformasjon?
Offentlig park
Ny bebyggelse

1  m.o.h.
1 000 m2

I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Sykkelparkering
• Etablere trær og mer vegetasjon. 
• Etablere sitteplasser, oppholdssoner
• Midlertidige installasjoner/happeninger for å synliggjøre 

stedet
• Kunstinnstallasjoner

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Ny utforming som gir bedre romlige kvaliteter
• Markere start/slutt havnepromenaden
• Utbedre sjøkanten, skape steder langs vannkanten. 
• Skape tilgjengelighet til vannet
• Bredere gangvei langs sjøen videre mot Dale
• Etablere et målpunkt/attraktivitet
• Etablere en pir med fiskeplass
• På sikt kanskje skape en offentlig båtplass med 

transport over Gandsfjorden enten her eller ved 
transformasjonsområdet rett sør. 

| 7 | DALEVEIEN VED SJØEN VISJON: HAVNEPROMENADEN PORTAL ØST
Vannkanten midt i fjordgapet 

Stedet er en del av gangveien langs fjorden, og enden av den 
sentrale havnepromenaden mot øst. Området må derfor 
utvikles videre med hensyn til øvrig programmeringen av 
havnepromanden.

Potensialet til stedet ligger i nærheten til sjøen og utsikten 
utover fjorden. Også plasseringen helt i overgangen mellom 
indre og ytre by gjør at stedet kan få en funksjon som den østre 
portalen til den fremtidige havnepromenaden.

Stedet har i dag en anonym og enkel utforming som er dårlig 
skjermet mot veitrafikk og har en lite definert romopplevelse.

Ny utforming kan gi stedet skjerm mot veien og karakter. 
Dette kan gjøres på mange måter, enten ved terrengformer, 
vegetasjon, installasjoner etc. Bearbeiding av vannkanten slik 
at sjøen blir mer tilgjengelig vil også kunne forsterke stedets 
attraksjonsverdi. En kan også etablere en pir som gjør at man 
kommer ut på vannet og kanskje kan det bli en fiskeplass. 

Historien viser at dette var tidligere havnen til kemneren. En 
ny havn for lokalbåt kan være et tiltak for å skape aktivitet til 
stedet. Anløpssted skal da betjene Hana og bør vurderes om 
det kan være en bedre plassering ved ny offentlig park rett sør 
tilknyttet bussveien. 

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

I GÅR
Det har alltid vært et offentlig byrom her, og kaien tilknyttet 
Fogahuset i Skippergata lå her. Flyfoto fra 1937 viser en båplass 
med strand som forsvinner når veiutbyggingen av Daleveien 
opparbeides på slutten av 1970 tallet. Deretter er det kun en 
grusplass på flyfotoene frem til 1990 som senere på 90 tallet blir 
en grønnkledd plass. I 2006 startet utbyggingen av tilgrensende 
boligblokk som sto ferdig i 2011. 

I DAG
Kvaliteter: 
Utsikt over byen og utover fjorden ved sjøen. Markerer 
starten på sentrumssonen hvor vannkanten får et mer 
urbant preg.

Svakheter:  
Veistøy, kjedelig vegetasjonsbruk, kjedelig terreng og 
dårlig romlig kvalitetet, ingen sittemuligheter, og dårlig 
kontakt med vannet

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk
Regulering
Overordnet plan

Kulturminner

ca. 1 000 m2

ca. 2011

Ved vannkanten tett på sentrum 

Langs Gandsfjorden
Nær bussholdeplass
Ja

Delvis
Flatt  (utfylt areal)
Ingen
Ingen
Gressplen, busker

Ja, ligger langs trafikkert kjørevei
Noen beveger seg forbi plassen
Park, veiareal og buffersone
En del av havnepromenaden som 
skal utvikles langs Gandsfjorden.  
Grenser til sentrumsplanen. 
Nei, men ligger nær kulturmiljøet i 
Skippergata
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I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Midlertidig bruk av skolebygningen? 
• Skape et startsted på Hanatrappen. 
• Åpne opp plassen foran skolen og gjøre den gamle 

skolegården mer synlig tilgjengelig som oppholdssted. 
• Synliggjøre hanatrappene fra Skippergata og gangbro. 
• Etablere utendørs treningsapprater i deler av den gamle 

skolegården. 
• Ta bort unødvendige gjerder i skolegården for å øke 

tilgjengeligheten

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Ny utforming av hele området inkludert evt busstopp og 

ny bygningsmasse.
• Oppgradering av Hanatrappen
• Offentlig heis (i sammenheng med nybygg?)
• Nytt spektakulært utsiktspunkt på toppen
• Tranformasjon av tomta må styrke forbindelsen til 

Hanatrappene og skape en møteplass i tilknytning 
til den, samt mellom Hanatrappene og Skippergata/
Gangaren. 

| 8 | HANA GAMLE SKOLE VISJON: HANATRAPPENE TIL TOPPEN AV BYEN
En aktiv forbindelse mellom Hanatoppen og sentrum

Hanatrappen er en lokal gangforbindelse fra sentrum opp i 
bydelen. I tillegg et lokalkjent målpunkt. Trappen brukes opp 
til utsikten, men også til hverdagstrening. Årlig arrangeres det 
trappeløp.

For de som ikke er kjent i området er trappen vanskelig å finne 
og er lite synlig. Forbindelsen fra gangbroen over hovedveien 
og til trappa bør forsterkes og tydeliggjøres.Et midlertidig grep 
med maling, temporære installasjoner etc. kan gi en visuell 
forlengelsen av trappen ned bakken til overgangen.

På lengre sikt avhenger området av fremtidige planer for 
bussveien og evt. stoppested. En senere videreutvikling av hele 
tomten, inkl bygg bør ivareta og styrke forbindelsen og stedet 
som et viktig uterom og møtested.

Trappen gir området potensiale til å videreutvikles til et kjært 
målpunkt for hverdagstrimmere. Andre trimfunksjoner som 
f.eks utendørs treningsapparater kan forsterke målpunktet og 
karakteren. Øverst i trappen kan utsiktens kvalitet styrkes ved 
f.eks å etablere ny utsiktsplattform.

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

Hana stadion

lek

Hana gamle skole
Transformasjon? 

Transformasjon? 

Transformasjon? 

78 m.o.h.

77 m.o.h.

18 m.o.h.

24 m.o.h.

12 800 m2

I GÅR
Mellom den gamle skolen og idrettsplassen ligger Hanatrappene 
med sine 306 trinn fordelt på 50 meter stigning som ble bygd 
på dugnad på midten av 1950 tallet. Den ble bygd i forbindelse 
med opparbeidelsen av idrettsplassen på toppen. Store deler 
av anlegget var ferdig i 1955. Trappene er bygd i betong, med 
metall rekkverk. Det er et sjeldent anlegg, utført med stor 
dugnadsinnsats i etterkrigstiden som gir stor identitets- og 
symbolverdi lokalt. 

I DAG
Kvaliteter: 
Hanatrappene som målpunkt med utsikt og idrett på 
toppen. Tilknytning til Skippergata og fremtidig bussvei. 

Svakheter:  
Ingen bruk av tomta, nedslitt og forfallent uteanlegg,
lite synlighet av Hanatrappene, utydelig gangforbindelse
og uavklarte planer for fremtidig utvikling av området. 

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk

Regulering
Overordnet plan

Kulturminner

ca. 12 800 m2 (totalt)
ca. 2016

Sentral plassering i etablert  
boligområde nær sentrum.
Snarvei i byromsnettverket
Bussholdeplass, idrett
Ja

Delvis
Skråner, mye høyde
Gjennomgang, nedlagt skole
Ingen
Gressplen, busker

Ja, men har støyskjerm
Mange barn benytter idretts-
anlegget på toppen av trappen. 
Offentlig bebyggelse, friområde
Bussveien skal passere i Skipper- 
gata, og den gamle skoletomten skal 
utvikles til nytt formål i fremtiden.
Nei, men ligger nær kulturmiljøet i 
Skippergata



Delrapport 1 | Byromsstrategi Sandnes kommune | Asplan Viak AS | 17 

I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Etablere flere sittesteder, 
• Utnytte utposninger av fortauet til nye steder
• Lage et sted ved grusplassen eller foran butikken for 

ungdommen

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Stramme opp, begrense veiareal
• Et helhetlig bygulv som kan knytte områdene sammen og 

gi en byromsopplevelse
• Inkludere flere målgrupper/brukergrupper i området
• Skape et byrom på gåendes premisser

| 9 | SKIPPERGATA VISJON: TREFFPUNKTET I SKIPPERGATA
En samlingsplass for alle i bydelen 

Området ligger sentralt i en bydel med få utendørs
møtesteder og er et viktig krysningssted i byromsnettverket 
og lokalt. Busstopp, butikk, skole og boligområde gjør at 
dette til et mulig fremtidig lokalsentrum/møtested.

Arealet er stort, men lite definert med mye utflytende 
veiareal og uprogramerte flater. Ved å tydeligere definere 
arealbruk og utstrekning, kan området gis mer innhold og 
tilbud til en større brukergruppe enn det tilbudet 
lekeplassen i dag gir.

Det er naturlig å tenke at området fra lekeplassen utvides 
mot hovedveien for å gi plass til nye funksjoner, og skape et 
større samlende anlegg.

Stedet skal også ivareta funksjoner som busstopp, 
butikk og skolevei. Mot butikken bør trafikkmønstre og 
parkeringsbehov kartlegges. Små restareal kan møbleres 
og veien kan evt. smales inn for å gi et mer torg- eller 
miljøgate-preg enn veianlegg.

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

Dagligvare
Boliger

Hana 
bedehus

Lekeplass

Trapp

BenkerBenk

32  m.o.h.

34 m.o.h.

I GÅR
Skippergata tidligere Hanavegen ble anlagt i 1884 som tok 
over for Gangaren som hovedveg på Hana. Vegen etablerte 
Vatnekrossen som kryss mellom Hanavegen og kyrkjevegen. 

Området er et tidligere landbruksareal som ble bygget ut på 
mellom 1950-60 tallet. 

I DAG
Kvaliteter: 
Lokalt knutepunkt i bydelen. Lekeplassen nylig 
oppgradert. Flere målpunkt som busstopp, butikk og 
ungdomsskole. 

Svakheter:  
Utflytende veiareal. Lekeplass med kun en målgruppe 
Lite sitteplasser. 

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk

Regulering
Overordnet plan

Kulturminner

ca. 5 300 m2

ca. 2016

Sentral plassering i etablert  
boligområde med butikk og 
bussholdeplass.
Krysningspunkt i byromsnettverket
Bussholdeplass, dagligvare, skole
Ja

Gode
Skråner slakt, ulike platåer
Lekeplass, gjennomgang, parkering
Lekeapparat og benker
Gressplen, busker

Ja, skaper støy
Mange går langs gata, handler på 
butikken og bruker lekeplassen
Veiareal, lekeplass
Bussveien skal passere i Skipper- 
gata, og plassering av bussholde-
plasser og veibredde er ikke avklart. 
Skippergata
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1 200 m2

Stokkalandsvatnet

Lekeplass

Benker

Transformasjon?Ny sentrums
bebyggelse?

20 m.o.h.

19 m.o.h.

19 m.o.h.

I MORGEN?
Eksempel på tiltak og aktiviteter:
• Rydde opp i skilting 
• Skape temporære tiltak for å synliggjøre viktigheten av 

området
• Lage markeringer som tydeliggjør gangforbindelsen mellom 

Sandvedparken og Stokkalandsvatnet.
• Trafikktiltak
• Skape kontakt med vannet i byrommet

I OVERMORGEN?
På lang sikt bør en vurdere å:
• Styrke bygulvet som ledende element.
• Skape mer direkte gangvei gjennom ny undergang eller 

bro langs Storåna under jernbanen
• Fjerne bilparkering og skape nytt lokaltorg/-park
• Sentrumsutvikling hvor nybygg forholder seg til 

byrommet
• Åpning av Ålgårdsbanen?

| 10 | GANDDALSØMMEN VISJON: GANDDALS GRØNNE KNUTEPUNKT
Sømmen som binder to av byens naturperler sammen

Prosjektområdet strekker seg over flere mindre uterom adskilt 
av vei og trafikk. Videreutvikling av dette delstrekket med fokus 
på ny gangtrasé er nødvendig for å kunne etablere en god og 
tydelig forbindelse mellom to viktige grøntdrag i kommunen. 

Dagens gangforbindelse er fragmentert og uoversiktelig, og 
bør i første omgang tydeliggjøres med midlertidige tiltak der 
det er gjennomførbart. På sikt bør det iverksettes planer for en 
mer direkte forbindelse med fokus på god krysning av kjørevei 
og en løsning for å lede gående/syklende under jernbanen nær 
elveløpet.

Bredden på arealene er god for å gi forbindelen en nødvendig 
romslighet og parkfølelse. 

Plassen som i dag brukes til parkering vil på sikt også få en mer 
sentral rolle når tilliggende tranformasjonsområder utvikles 
og bygges. Denne plassen bør derfor utvikles med denne 
bakgrunnen.

Området avhenger en del av fremtidige planer for Ålgårdbanen 
og transformasjonsområder, og må visjonene for uterommene 
må ivaretas i disse prosessene.

IDEBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETERDAGENS SITUASJON

I GÅR
Den første tette bebyggelsen kom langs de gamle veiene som 
tok av fra Jærveien og krysset hverandre her. Kvernelandsveien, 
Lundegeilen og Elveosen med bro over Storåna. Utbyggingen 
har trolig startet rundt århundreskiftet med bebyggelse som 
hadde blandet funksjoner nær jernbanestasjonen og bolighus. 
Mye er bevart med hagene er fortettet. 

Ålgårdsbanen er en sidebane til Jærbanen mellom Ålgård 
og Ganddal som ble bygget mellom 1921-1924, som et 
sysselsettingstiltak mot arbeidsledigheten. Denne banen 
forsterket Ganddals rolle som knutepunkt. Ålgårdsbanen ble 
nedlagt for persontrafikk i 1955 og godtrafikk i 1988.  

I DAG
Kvaliteter: 
Sentral plassering i Ganddal sentrum nær bussholdeplass 
og togstasjon. Grønne omgivelser med Storåna som 
hovedelement. Kulturminner og historie med gamle 
ålgårdsbanen. 

Svakheter:  
Mye trafikk og trafikkstøy, parkering på plassen, utdatert 
møblering, uoversiktlig området og utydelig gangtrasé 
mellom de to friområdene.

Areal
Sist opprustet:

Plassering

Transportåre
Målpunkt
Offentlig eid

Solforhold
Terreng
Funksjon
Møblering
Vegetasjon

Biltrafikk
Barnetråkk
Regulering
Overordnet plan

Kulturminner

ca. 1 200 m2

ca. 1990

Sentral plassering på Ganddal, som 
knytter sammen Sandved parken og 
Stokkalandsvatnet.
Krysningspunkt i byromsnettverket
Bussholdeplass, dagligvare, tog
Ja

Gode, variert
Relativt flatt
Gjennomgang, parkering
Benker
Trær, busker

Ja, skaper støy
Ingen registreringer
friområde og veiareal
En del av et større grøntdrag ved 
togsstasjon og grenser til flere ut-
byggingsområder. 
Ja flere av byggene
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