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1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn  
Gjeldende Kommunedelplan for sentrum ble vedtatt i 2011. Dette var en ajourføring av forrige plan 
fra 2007, og endringene omhandlet i store trekk en tilpasning til ny plan- og bygningslov som trådte i 
kraft i 2008. En begrenset revisjon av sentrumsplanen ble stoppet etter høringsperioden høsten 
2015, fordi det viste seg behov for grundigere avklaringer om langsiktige strategier. Det ble anbefalt 
at en full revisjon ble igangsatt med fastsettelse av planprogram som første milepæl.  
 
En revisjon av sentrumsplanen har sammenheng med nye forutsetninger og forventninger til 
vekstkrav, og et overordnet mål om en brukervennlig plan med gjennomføringskraft og lojalitet. 
Nasjonale forventninger til en bærekraftig byutvikling legger til rette for økt arealutnyttelse i 
sentrumsområdene. Ved økt arealutnyttelse blir det særlig viktig å ha fokus på bokvalitet, 
byidentitet, kulturminner, byrom og rekreasjonsområder.  
 
Byvekstavtaler og Bussveien legger nye premisser for utvikling av sentrum. Klimaforlikets mål om 
nullvekst i personbiltrafikken skal følges opp. Det er et felles ansvar å bidra til at regionen når målet. 
Det skal blant annet legges bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtransport. Bussveien er en 
felles satsning for å bedre kollektivtilbudet på Nord-Jæren. Sentrumsområdene har best 
kollektivtilbud og skal prioriteres for boliger og arbeidsplasser. Samtidig som tetthet og utnyttelse 
skal avveies med hensyn til by- og bokvalitet. 
 

1.2 Formål med planarbeidet  
Formålet med revisjonen av sentrumsplanen er å utarbeide langsiktige strategier for utviklingen av 
Sandnes sentrum. Sentrumsplanen skal bygge opp omkring målsetninger i kommuneplanens 
samfunnsdel. I gjeldene kommuneplan er det lagt til grunn at sentrum skal være: 
 

- Et levende og attraktivt regionalt senter for kompetansekrevende virksomheter, 
undervisning, handel, kultur og boliger. 

- Et levende attraktivt sentrum for kommunens innbyggere og øvrige besøkende. 
 
Planprosessen skal omfatte avklaringer og veivalg for mål og visjoner samt bidra til økt engasjement i 
sentrumsutviklingen. Den skal forankre valg og målsetninger som gir et felles eierskap til planen. 
Videre skal revidert plan gi økt forutsigbarhet for byutviklingsinitiativer og mer effektive 
planprosesser. Et viktig mål med arbeidet er å styrke kommunedelplan for Sandnes sentrum som 
overordnet styringsdokument. 
 
Hensikten er å utarbeide en overordnet strategisk plan som gir føringer for en attraktiv 
sentrumsutvikling. Et av hovedformålene med planarbeidet vil være å knytte strategiene tettere 
sammen med arealdelen for å sikre at utarbeidelsen av prosjekter og planer på alle nivå trekker i 
samme retning.  
 
Arbeidet med sentrumsplanen vil bli organisert i to deler: 
 
Del 1: Strategier for sentrumsutvikling i et langsiktig perspektiv  

- For det nye 
- For det etablerte  
- For koblinger og gjennomgående strukturer 
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Del 2: Arealdel 
- Avklare arealbruk – oppdatert plankart med tilhørende bestemmelser som samsvarer med 

strategiene 
 

2 Utgangspunkt for planarbeidet 
 

2.1 Dagens situasjon  
Sandnes kommune har ca. 75 500 innbyggere, med en forventet vekst på ca. 15 000 frem mot 2030. 
Det er viktig at Sandnes sentrum tilrettelegges med nye møtesteder, arbeidsplasser, tjenester og 
tilbud for nye innbyggere og arbeidstakere. 
 
Bosettingsmønsteret i Sandnes som er illustrert i kartet nedfor viser at en stor andel av byens 
innbyggere har gang- og sykkelavstand til sentrum. 62% av befolkningen bor innenfor 3 km fra Ruten. 
Dette danner et godt grunnlag for å tiltrekke folk til Sandnes sentrum. Fordelingen av arbeidsplasser i 
kommunen viser imidlertid at Sandnes sentrum har en lav andel arbeidsplasser i dag. Kun 18 % av de 
sysselsatte i kommunen jobber i sentrum. Andelen arbeidsplasser må økes dersom det skal være 
realistisk å videreutvikle Sandnes sentrum som regionalt knutepunkt for arbeidsplasser, kultur, 
handel og sosiale møter.  
 
Planområdet i gjeldende sentrumsplan dekker et areal på 1040 daa, hvor nesten 30% arealet går til 
veier, havn, jernbane, parker og byrom. Av de rundt 585 daa som utgjør kvartaler med bebyggelse, 
dekker fotavtrykket av bygninger ca. 300 daa. Samlet gulvareal er beregnet til ca. 900 000 kvm. 
 
De mange private prosjektene som er realisert i senere tid og prosjekter som er under planlegging, 
har hatt og har hovedfokus på boliger. For å få til en god sentrumsutvikling vil det være viktig å få på 
plass større regionale funksjoner samt nærings- og handelsvirksomheter som genererer 
arbeidsplasser for fremtiden. 
 
Sentrum er preget av mange parker og byrom som ikke har naturlige forbindelser. Det arbeides 
offensivt på lavere plannivå for å få til nye byrom og bedre sammenhenger og forbindelser mellom 
disse. Sentrumsplanen skal jobbe strategisk for å ivareta og legge til rette for gode sammenhenger og 
forbindelser i byen. Dette er viktig for å knytte sentrum enda bedre sammen.  
 
Sandnes er en av få byer som har to kollektivknutepunkt i sentrum. Sandnes sentrum stasjon (Ruten) 
og Skeiane stasjon har begge store nedslagsfelt som sammen dekker hele sentrum og nærliggende 
områder. På Ruten gjør nærheten mellom jernbanestasjonen, bussterminal og taxi det mulig å 
etablere effektive og lesbare omstigningspunkt mellom ulike transportmidler. Områdeplan for Ruten 
som skal sluttbehandles våren 2017 gjør den fremtidige bussveien til en del av knutepunktet. Skeiane 
stasjon knytter seg på sentrale kollektivakser for buss. 
 
I 2010 var det 5400 parkeringsplasser i sentrum som er en økning fra år 2000 hvor det var til sammen 
ca. 4300 plasser. For sentrumsmiljøet er det viktig at parkeringsanleggene knytter seg til 
hovedveinettet på en slik måte at de generer minst mulig trafikk gjennom sentrale sentrumsgater. 
Hovedgrepet i Gatebruksplanen (2010) er at antallet langtidsplasser i størst mulig grad legges til P-
hus lokalisert ved innfartsveier inn til sentrum.  
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Befolkningstetthet – andel av bosatte i Sandnes: 
Innenfor en radius på 1000m fra Ruten er 14% bosatt. Antall bosatte 10 500. 
 
Innenfor en radius på 3000m fra Ruten er 62% bosatt. Antall bosatte 45 800. 
 
Basert på tall fra 2015. 
 
 

 
 
Arbeidstetthet – andel av ansatte i kommunen: 
Innenfor en radius på 1000m fra Ruten er 21% av arbeidsplassene lokalisert.  
Dette tilsvarer 7100 arbeidsplasser. 
 
Innenfor en radius på 3000m fra Ruten er 49% av arbeidsplassene lokalisert.  
Dette tilsvarer 16 300 arbeidsplasser. 
 
Basert på tall fra 2014. 
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2.2 Planområdet 
Påfølgende revisjon skal i utgangspunktet følge samme avgrensning som gjeldende plan. Det åpnes 
likevel opp for å drøfte et behov for å justere planavgrensningen dersom dette vurderes 
hensiktsmessig for den langsiktige utviklingen av Sandnes sentrum. En eventuell justering må også 
ses i sammenheng med kommunens øvrige utvikling og overordnede føringer. Eksakt ny avgrensing 
vil først settes når slike vurderinger er foretatt. Planområdet skal avklares før endelig planforslag 
utarbeides. 
 
Planavgrensning i gjeldende sentrumsplan: 
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For å sikre muligheten til å vurdere en sentrumsutvidelse er følgende studieområdet lagt til grunn: 
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2.3 Overordnede føringer for planarbeidet  
Oversikt over overordnede rammer og premisser for planarbeidet. Oversikten er ikke uttømmende. 
 
2.3.1 Statlige føringer  
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging:  
Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at 
kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.  
 
Nasjonale forventninger for 2015-2019 er knyttet til tre hovedtema. 
 

- Gode og effektive planprosesser 
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
- Attraktiv og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 
Statlige planretningslinjer SPR (tidligere RPR): 
Statlige planretningslinjer beskriver nasjonale forventninger til kommunal planlegging på noen viktige 
plantema og samfunnsområder. 
 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging (2014) skal 
sikre at utbyggingsmønster og transportsystem blir samordnet for å oppnå effektiv, trygg og 
miljøvennlig transport og øke bruk av kollektive transportmiddel. 

 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) skal sikre at 

kommunene bidrar til å nå de nasjonale energi- og klimamålene. 
 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) gir 
føringer for hvordan kommunene skal følge opp barn og unges interesser i fysisk planlegging. 

 
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) gir føringer for hvordan kommunene 

skal forvalte vannressursene sine.  
 
Statlige planbestemmelser SPB: 
Statlig planbestemmelse brukes til å forby bygge- og anleggstiltak. 
 

- Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre (2008) har som hensikt «å styrke eksisterende by- 
og tettstedssentra, unngå en utvikling som fører ril unødvendig byspredning og hindre økt 
bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil.» 

 
Byvekstavtaler: 

- Byvekstavtaler skal konkretisere kommunenes oppfølging av bymiljøavtalen og forplikte 
kommuner og fylkeskommuners arealbruk med utgangspunkt i regionale planer.  
 

- Byvekstavtaler forplikter en praktisering av tett utbygging i sentra, knutepunkt og langs 
kollektivakser samt bygge ut kollektivsystemet.  

 
 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
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2.3.2 Regionale føringer  
 
Regionalplan for Jæren 2013-2040  
Regionalplan for Jæren 2013-2040 er et resultat av en avgrenset revisjon av Fylkesplanen for 
langsiktig byutvikling på Jæren fra 2000. Planen har fire fokusområder: 

- Godt leve og oppvekstmiljø 
- Vern av ikke fornybare arealressurser  
- Samordnet areal- og transportplanlegging  
- Styrking av byens tettsteder og sentra 

 
Planen tar blant annet sikte på at vi skal bo tettere, men skal også sikre livskvalitet og gode 
boforhold. Handel og sentrumsutviklingen skal styrke eksisterende sentrumsområder, for også å 
legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Sandnes sentrum har en sentral rolle som regionalt 
senter. 
 
Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 
Formålet med planen er å synliggjøre folkehelse som et regionalt- og lokalpolitisk satsingsområde. 
Planen skal være et verktøy for målrettet og strukturert folkehelsearbeid i Rogaland. Planen 
beskriver hvor vi står i dag, samt forslag til mål og strategier fremover. 
 
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur- og kulturminnevern (2005) – Under revisjon 
Planen inneholder mål, strategier og kartfester føringer for bruk og vern av areal og bedre 
samordning av naturverdier, kulturverdier og tilrettelegging for friluftsliv, idrett og reiseliv. 
 
Sykkelstrategi for Nord-Jæren 2017-2032 
Sykkelstrategien har fokus på hvordan målsettingen om økt sykkelandel skal oppnås. Visjon er en 
attraktiv og trygg sykkelhverdag for hele befolkningen på Nord-Jæren slik at flere velger sykkel.   
 
2.3.3 Kommunale føringer   
 
Planstrategi for Sandnes kommune 2016-2019  
Planstrategien tar utgangspunkt i visjoner, verdier og hovedmål slik de er presentert i gjeldende 
kommuneplan. Sandnes – i sentrum for fremtiden! Romslig, modig og sunn. Eksempler på hovedmål 
som kan kobles til sentrumsutviklingen er: et bærekraftig samfunn, gode og likeverdige livsvilkår for 
alle, en foretrukken næringsadresse, sentrum for kultur, kreativitet og nyskapning og en samordnet 
areal- og transportpolitikk.  
 
Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 – Under revisjon 
Samfunnsdelen til Kommuneplanen for Sandnes 2015-2030 legger føringer for arbeidet med KDP 
Sandnes sentrum. Sentrumsutviklingen vil også få oppmerksomhet i pågående revisjon av 
kommuneplanen. Flere av hovedmålene og strategiene som er under utviklingen i forbindelse med 
revisjonsarbeidet knyttes til utviklingen av Sandnes sentrum. Det parallelle arbeidet med de to 
overordnede planene i kommunen vil være en styrke for begge prosessene.  
 
Miljøplan for Sandnes 2015-2030 
Miljøplanen er kommunens viktigste styringsdokument for arbeidet med miljøvernoppgavene. Den 
ivaretar Kommuneplanens hovedmål for helse, trivsel og miljø:  
 

- Sandnes skal være et bærekraftig samfunn 
- Sandnes skal være et samfunn med gode verdier og likeverdig livsvilkår for alle 
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Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017 – Under revisjon 
Kommunedelplanen er det viktigste styringsdokumentet for forvaltning av kommunens 
kulturminneverdier. Planen har til hensikt å forvalte kulturminner og kulturmiljøer som kilder til 
kunnskap, opplevelser og verdiskapning, som en ressursforvaltning, og dermed en naturlig del av 
planlegging og utvikling av samfunnet.  
 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2018 – Under revisjon 
Kommunedelplanens primære mål er å legge til rette for økt fysisk aktivitet både for organisert og 
egenorganisert idrett ved å vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut flere idretts- og friluftsanlegg, samt 
å motvirke det fysiske forfallet som rammer stadig flere i samfunnet ved å stimulere til idrett og 
mosjon og dermed sunnere folkehelse.  
 
Folkehelseprofil i Sandnes (2015), utgitt av Folkehelseinstituttet  
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. 

 
Levekårsundersøkelse, Sandnes kommune (2014) 
Levekårsundersøkelsen gir et kunnskapsgrunnlag om ulike levekårsfaktorer i byen, og skal brukes 
som grunnlag til å fatte gode beslutninger og ha fokus på gode levekår. 
 

3 Plantema  
Plantemaene beskrevet nedenfor viser til utfordringer, muligheter og viktige drøftinger som vurderes 
i det videre planarbeidet. Dette utelukker ikke at også andre problemstillinger kan bli vurdert. 
 

3.1 Byens innhold 
Sandnes sentrum skal være attraktivt for byens befolkning og samtidig spille en vesentlig rolle i et 
regionalt perspektiv. Planarbeidet skal se på muligheten for å videreutvikle sentrum som hovedarena 
for både næring, handel, kultur og uteliv, samtidig som det tilrettelegges for boliger som bygger opp 
om byens kvaliteter. En funksjonsblanding av bolig, handel og andre arbeidsplasser understøtter et 
sosialt liv gjennom hele dagen. Det er samspillet mellom funksjonene som tilrettelegger for 
opplevelser og skaper rammer for den gode byen. Sandnes har en ung befolkning, og sentrum må i 
høyere grad avspeile barn og unges behov og ønsker. En tydeligere definering av byens innhold og 
bruk er et sentralt tema i diskusjonen om hvilke type sentrum Sandnes sentrum bør være. 
 
3.1.1 Handel, næring og tjenesteyting 
Konsentrasjon av handel og næring i sentrum er avgjørende for en god samordnet areal- og 
transportplanlegging. Det skal vurderes hvordan sentrumsplanen kan sikre at Sandens sentrum 
ivaretar rollen som kommunens viktigste sosiale og kulturelle møtested, handelsområde og 
foretrukne lokalisering for nye arbeidsplasser. Et fokus på næringslivets utvikling, med kartlegging av 
potensialer og tilrettelegging av et attraktivt miljø, vil være sentralt å drøfte for å sikre en større 
andel av regionens arbeidsplasser og styrke sentrum som destinasjon.  
  
Økt boligutbygging medfører behov for offentlig tjenesteyting i form av skole, barnehage, 
fritidstilbud med mer. Det vil spesielt bli viktig å diskutere hvordan offentlige funksjoner kan brukes 
strategisk i byutviklingen og hvordan skole og barnehagekapasiteten skal sikres i et langsiktig 
perspektiv. 
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3.1.2 Boliger og bomiljø 
En attraktiv og levende by er sammensatt og krever variert kultur-, handel-, service- og 
næringstilbud, og folk som bor i byen. En konsentrasjon av boliger i sentrum er gunstig i forhold til en 
samordnet areal- og transportplanlegging, samtidig som beboere i sentrum representerer en fast og 
kontinuerlig brukergruppe for øvrige aktiviteter i sentrum. Planarbeidet skal vurdere hvordan det 
best kan tilrettelegges for en befolkningsvekst i sentrumsområdene med et fokus på undertema som 
variasjon i botilbud, kvaliteter i urbane bomiljø og levekår, både for ny og etablert boligbebyggelse.  
 
3.1.3 Kultur, identitet og opplevelser  
Sandnes sentrum skal være kommunens viktigste møtested og tilby opplevelser for hele regionen. I 
den sammenheng bør det stilles krav til et bredt og mangfoldig kulturtilbud. Sandnes vil være et 
sentrum for kultur, kreativitet og nyskapning utover byens grenser. Planprosessen bør utforske hva 
som kjennetegner Sandnes sentrum, og hvordan Sandnes sine kvaliteter kan styrkes og videreutvikles 
for å ivareta byens egenart. 
 

3.2 Kulturminner og kulturmiljøer 
Kulturmiljø og kulturminnevern er et sentralt element i vår felles kulturforståelse og fremstår 
identitetsskapende for byen. Det pågående arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Sandnes skal aktivt integreres i sentrumsplanarbeidet som tydelige føringer og 
avklaring av rett nivå for vern i utviklingen av Sandnes sentrum.  
 
3.2.1 Bevaring og videreutvikling 
De fleste av kommunens kulturminner er lokalisert i sentrum. Disse skal ivaretas og bevares, samtidig 
som videreutviklingen og utviklingspotensialet i etablerte bymiljø skal vurderes. Bevaringsinteresser 
skal samvirke med andre grep for sentrum, slik at det samlede resultatet av vern og utvikling blir en 
ressurs i byutviklingen. Det vil være av betydning å vurdere hva som er og skal være byens sentrale 
identitetsbærende elementer i fremtiden. 
 

3.3 Byrom, gatebruk og tilgjengelighet   
Byvekst og fortetting gjør de felles uterommene viktige for stadig flere. Byrommene er hovedarenaer 
for bylivet og viktige møteplasser til hverdag og fest. Gode byrom er samlende for byen og gjør 
stedene mer levende og inkluderende. Byrom og byromsnettverk fremmer byliv og aktiviteter og gjør 
byen attraktiv for lokalbefolkningen, besøkende og næringslivet. Attraktive byrom og tilrettelagte 
forbindelser fremmer også stedsidentiteten ved å synliggjøre stedets egenart og binde ulike punkter i 
byen bedre sammen. Det skal være økt fokus på de kvaliteter som havnefronten og sjøområdene 
representerer. Byvekst og fortetting skaper også økt trafikk. Det er et nasjonalt mål at all 
transportvekst i by skal tas med miljøvennlig transport som sykkel, gange og kollektiv. Målsetningen 
retter fokus på gode miljøvennlige forbindelser internt i sentrum og til resten av kommunen og 
regionen. 
 
3.3.1 Byrom 
En by for mennesker. Sentrum er en viktig møteplass for opplevelse og rekreasjon. Et overordnet mål 
med å styrke sentrum inkluderer en videreutvikling av dagens gatebruksplan til en planlegging som 
utvikler nettverk av gode byrom med gater, plasser, parker og gode forbindelser. Å satse på kvalitet i 
det offentlige rom er å satse på en attraktiv og bærekraftig by. Det skal drøftes hvordan et 
tilgjengelig byromsnettverk kan utnyttes positivt i forbindelse med handelsetablering i sentrum. 
Samtidig som sentrums ansvar for å ivareta et ikke-kommersielt tilbud i byen med fokus på ulike 
brukergrupper og forskjellige behov skal ivaretas med et særskilt fokus på barn og unge. 
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3.3.2 Blågrønne strukturer  
Sentrum skal være et attraktiv sted for hele byens befolkning, og skal i så måte koble seg på resten av 
kommunen. Et sentralt tema i planarbeidet blir å forsterke og etablere gjennomgående 
grøntstrukturer og attraktive ferdselsårer for å fremme gange og sykkel som foretrukket 
reisealternativ. Delutredningen, Grøntstruktur i bebygde områder, i pågående revisjon av 
kommuneplanen tar for seg hovedkorridorer for grøntstruktur gjennom de bebygde områdene i 
Sandnes kommune. Den vurderer også aktuelle forslag til urbant friluftsliv, leke- og møteplasser og 
urbant landbruk. Relevante aspekter ved utredning vil bli trukket inn i arbeidet med sentrumsplanen. 

3.3.3 Tilgjengelighet og mobilitet  
Med utgangspunkt i Lokal mobilitets og transportplan (LMTP), delutredning i pågående revisjon av 
kommuneplanen, skal det drøftes om en mobilitetsstrategi kan ivareta helheten i planleggingen på 
en bedre måte. Målet er å tilrettelegge for en fremtidsrettet utvikling av sentrum, med fokus på 
kollektivtransport og trygg ferdsel til fots og på sykkel, som bidrag til en bedret folkehelse. 
 
Bussveien skal gå gjennom sentrale deler av Sandnes sentrum og blir derfor et viktig tema for 
arbeidet med sentrumsplanen.  De ulike trasévalgene får trafikale konsekvenser i og utenfor sentrum 
i henhold til sykkel, gange, overføring av trafikk til andre gater, parkering, tilgjengelighet og 
trafikksikkerhet. En annen betydningsfull utfordring blir å fremheve bussveiens potensiale som et 
vesentlig byutviklingsgrep for Sandnes. 
 
Områdeplanene for Ruten og Havneparken samt den Bussveien vil gi nye premisser for bilbruk i 
sentrum. En revidering av parkeringsstrategien for sentrum vil være en viktig del av planarbeidet. 
 

3.4 Utbyggingsrammer og kapasitet 
En bærekraftig byutvikling legger til rette for et økt fokus på fortetting og fornying innenfor 
eksisterende bystrukturer. En vurdering av fremtidige utbyggingsrammer og kapasitet i sentrum 
krever kunnskap om dagens arealutnyttelse- og restkapasitet samt de ulike delområders evne til å 
håndtere høyere arealutnytting. Det blir i denne sammenheng viktig å legge til grunn 
levekårsundersøkelsen for å vurdere hvilke områder som kan tåle økt utnyttelse og avveie ny 
utbygging med hensyn til variasjon i boligtyper, bokvalitet, bymiljø, blågrønne kvaliteter mm. Det 
legges opp til at planarbeidet skal drøfte krav til tetthet, utnyttelse, byform og byggehøyder sett i 
forhold til by- og bokvalitet for helheten så vel som delområder.  
 
3.4.1 Tetthet og utnyttelse 
Ambisjoner om økte andeler av befolkningsveksten og tilrettelegging for fremtidig nyetableringer og 
arbeidsplasser i og i tilknytning til sentrum stiller høye krav til kvalitet i sentrumsområdene. 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er mangfoldig, med en varierende utnyttelsesgrad i 
form av villa- og kvartalsbebyggelse på vestsiden av jernbanen og transformasjonsområder på 
østsiden. Sentrumsplanarbeidet skal vurdere hvordan byutviklingspotensialer for Sandnes sentrum 
kan ivaretas på best mulig måte, både sett opp mot kvantitative og kvalitative mål. 
 
3.4.2 Byform og byggehøyder 
Sentrum skal tillate stor vekst, men tilpasset den bebyggelsen som er identitetsskapende. Arkitektur 
og byform i sentrum har et klart definert skille mellom gamlebyen på vestsiden og 
transformasjonsområder på østsiden. Arbeidet med sentrumsplanen skal belyse potensialer for 
hvordan en fortettingsstrategi kan ivareta og videreutvikle det karakteristiske ved byens 
overordnede strukturer. I sentrum er det viktig å tenke at bygningsstrukturen er en del av det 
offentlige rommet, og dermed er med på å påvirke hvordan byen fremstår utover egen byggegrense. 
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Sentrumsområdet har i dag stor variasjon i byggehøyder. Selv om høydene er presset oppover de 
seneste årene, er det likevel kvartalsstrukturen mer enn enkeltstående bygg som preger sentrum. I 
forbindelse med utredninger som skal belyse sentrums fortettingspotensial vil en vurdering av 
byggehøyder inngå. Sentrumsplanen skal drøfte rammer for et balansepunkt mellom kvantitet og 
kvalitet. 
 

3.5 Samfunnssikkerhet  
Samfunnssikkerhet er et fellesbegrep for mange tema som omhandler naturfarer og menneske- og 
virksomhetsbaserte hendelser. Med samfunnssikkerhet menes den evnen samfunnet har til å 
opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta innbyggernes liv, helse og grunnleggende behov.   
 
3.5.1 Konsekvensutredning og ROS-analyse  
Som del av planarbeidet skal det utarbeides konsekvensutredning (KU) inkludert Risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS). Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn vurderes i forbindelse med utarbeidelse av ny sentrumsplan. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) skal være en realistisk fremstilling av risikobildet hvor man vurderer hvorvidt de planlagte 
tiltakene vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier. Påfølgende tema 
vil ha særlig fokus i dette planarbeidet.  
 
3.5.2 Flomfare, havstigning og stormflo  
Sandnes sentrum ligger på kote 1.00-1.90. De mest sentrale områdene ligger på kote ca. 1.30. 
Direktoratet for sivilt beredskaps prognoser viser at havnivået i Sandnes kan stige med 78 cm (58-113 
cm) innen 2100. I tillegg må det påregnes stormflo på opp til kote 2.10 (1.90-2.45). Dette gir 
utfordringer både mht. at overvann samles i sentrum, men også at havnivåstigning i kombinasjon 
med stormflo kan medføre at store deler av sentrum kan bli liggende under vann. En sentral 
problemstilling blir å drøfte muligheter for hvordan sentrumsplanen skal ivareta klimaendringene. 
  
3.5.3 Overvann og skred 
Det er utarbeidet en egen veileder for håndtering av overvann i Sandnes. Denne legges til grunn for 
videre arbeid. Sentrumsplanen skal undersøke hvordan en overvannsstrategi kan bidra til en offensiv, 
overordnet styring av klimatiltak, hvor tiltakene også skal utgjøre en kvalitet for byens innbyggere.  
 
I Sandnes sentrum er rasfare et sentralt tema. Åssidene mot øst og vest består av leirgrunn, og det er 
ved flere anledninger vist seg at grunnen er ustabil. Inntil videre er dette løst i enkelt prosjekter. 
Sentrumsplanen skal drøfte en ivaretagelse av rasfaren og eventuelt anbefale mulige tiltak. 
 

4 Eksisterende kartlegginger  
 
Generelt 

- KDP Sentrum 2007-2020 – Status/Analyse, Sluttrapport, Asplan Viak for Sandens kommune 
 
Byens innhold 

- Arealbehov og lokalisering – under utarbeidelse ifm. Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 
- Helsesjekk senterstruktur, En tilstandsrapport over sentrene som inngår i «Regionalplan for 

Jæren 2013-2040», Rogaland fylkeskommune (2015) 
- Regional planbestemmelse om lokalisering og handelsetablering i sentre – veiledning for 

bestemmelsens innhold og virkning, Rogaland fylkeskommune  
- Bomiljø og kvalitet – Veileder med gode eksempler fra Nord-Jæren, Rogaland 

fylkeskommune  
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Kulturminner og kulturmiljøer  
- Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes (under revisjon) 

 
Byrom, gatebruk og tilgjengelighet   

- Lokal transport og mobilitetsplan – delutredning ifm. Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 
- Grøntstruktur i bebygde områder – delutredning ifm. Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 
- Byrom – en idehåndbok, Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
 
Utbyggingsrammer og kapasitet 

- Senterstruktur og fortetting – delutredning ifm. Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 
 
Samfunnssikkerhet  

- Miljøplan for Sandnes 2015-2030 
- NVEs Klimatilpasningsstrategi 2015-2019 

 

5 Alternativsvurderinger  
Det vil legges frem alternative strategier gjennom Steds- og mulighetsanalyser. Analysene vil omfatte 
veivalg og alternative løsninger for å synliggjøre hvilke muligheter som ligger i sentrum. Målet er at 
videre vurderinger og prioriteringer for sentrum skal utarbeides på et veldokumentert grunnlag.  
 

6 Strategi for gjennomføring 
Kommunedelplanens gjennomføringsstrategi vil vise til og beskrive hvilke tiltak som bør iverksettes 
for å ivareta målsetningene for Sandnes sentrum. Mer konkrete tiltak, eksempelvis i form av 
veiledere, prosjekter og innsatsområder, og tiltak som forutsetter økonomisk innsats fra kommunen 
presenteres gjennom kommunedelplanens strategier for gjennomføring. 
 
Målet er å utarbeide en sentrumsplan med stor gjennomføringskraft. En drøfting av mulige 
virkemidler for å stimulere til gjennomføring vil derfor stå sentralt. For å sikre lojalitet til planen vil 
politisk forankring og bred medvirkning være et overordnet mål for å bygge kunnskap og skape 
eierforhold, hvor målet er en vedtatt plan med legitimitet og gjennomføringskraft. Selve prosessen i 
planarbeidet blir dermed et viktig strategisk grep. Det vil også drøftes hvordan det bør arbeides med 
kunnskapsformidling og kommunikasjon, både i prosessen og i etterkant av endelig planvedtak. 
 

7 Planprosess  
 

7.1 Prosess og fremdriftsplan  
For å sikre et godt sluttresultat for sentrumsplanen er prosessen i seg selv viktig. Planprosessen skal 
ha fokus på strategidiskusjoner og medvirkning fra ulike brukergrupper samt analyser og muligheter 
for sentrale plantema.  
 
Pågående revisjon av KP Sandnes og KDP kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, IKDP Forus og 
arbeid med byvekstavtaler og bypakke for Nord-Jæren er viktige planprosesser som går parallelt med 
utarbeidelsen av KDP Sandnes sentrum. Planene vil legge føringer for hverandre. Det forutsettes en 
tett kobling mellom de ulike prosjektene og planprosessene.  
 
 



16 
 

Fremdriftsplan: 
 

  2017 2018 

Aktiviteter/milepæler 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 

Utarbeidelse av planprogram 
         

Planprogram på høring 
         

Politisk fastsettelse av planprogram 
         

Kartlegging og utredninger 
         

Utarbeide strategier  
         

Utarbeide plan med konsekvensutredning  
         

1.gangsbehandling 
         

Plan på høring 
         

Vedtak plan i Bystyret 
         

 
 

7.2 Organisering av planarbeidet 
Kommunedelplan for Sandnes sentrum har sin politiske forankring i utvalg for byutvikling (UBU) som 
innstiller saker til bystyret og kommuneplankomiteen (KPK) hvor sakene drøftes. Endelig planvedtak 
fattes av bystyret. 
 
Arbeidet med sentrumsplanen organiseres internt i kommunens administrasjon som et tverrfaglig 
prosjekt som involverer alle tjenesteområdene. Det operative arbeidet ledes av en prosjektgruppe 
bestående av representanter fra Plan, Byggesak, Samfunnsplan og Teknisk. En administrativ 
styringsgruppe er etablert og ledes av direktør for Kultur og byutvikling.  
 
En bredere sammensatt referansegruppe vil bli etablert for å delta i drøftinger og i det 
saksforberedende arbeidet for å ivareta den tverrfaglige involveringen. Arbeidsgrupper etableres 
etter behov. Her kan det være aktuelt med både interne og eksterne ressurspersoner.  
 
Rådmannens ledergruppe vil bli orientert ved viktige milepæler. 
 

7.3 Opplegg for medvirkning 
Åpne planprosesser med gode medvirkningsmuligheter er både lovpålagt og ønskelig for kommunen, 
og vil være av vesentlig betydning for å svare på nevnte utfordringer. Medvirkning kan være med på 
å øke kvaliteten i plan- og beslutningsprosesser, få frem mangfoldet i samfunnet, gi eierskap og 
stedsidentitet og vekke et engasjement hos innbyggerne.  
 
Planen har fokus på medvirkning i de ulike fasene i prosessen hvor informasjon, formidling og dialog 
står sentralt både for selve planprosessen og for sluttresultatet. Opplegget vil inkludere interne 
samarbeidsgrupper og eksterne medvirkningsgrupper.  
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I tillegg til tradisjonelle høringer og informasjonsmøter er det ønskelig å legge til rette for andre 
medvirkningsarenaer. Det skal vurderes hvorvidt sosiale medier kan brukes mer aktivt for å nå ut 
med informasjon om møter og aktiviteter samt invitasjoner til diskusjon og innspill. Presseoppslag og 
publisering på kommunens hjemmeside skal være med på å ivareta formidlingen av allmenn 
kjennskap til arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	170817_Forside
	Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035_Planprogram_Endelig versjon 28052017
	Planprogram. Endelig versjon 28.05.2017
	1 Innledning
	1.1 Bakgrunn
	1.2 Formål med planarbeidet

	2 Utgangspunkt for planarbeidet
	2.1 Dagens situasjon
	2.2 Planområdet
	2.3 Overordnede føringer for planarbeidet
	2.3.1 Statlige føringer

	2.3.2 Regionale føringer
	2.3.3 Kommunale føringer


	3 Plantema
	3.1 Byens innhold
	3.1.1 Handel, næring og tjenesteyting
	3.1.2 Boliger og bomiljø
	3.1.3 Kultur, identitet og opplevelser

	3.2 Kulturminner og kulturmiljøer
	3.2.1 Bevaring og videreutvikling

	3.3 Byrom, gatebruk og tilgjengelighet
	3.3.1 Byrom
	3.3.2 Blågrønne strukturer
	3.3.3 Tilgjengelighet og mobilitet

	3.4 Utbyggingsrammer og kapasitet
	3.4.1 Tetthet og utnyttelse
	3.4.2 Byform og byggehøyder

	3.5 Samfunnssikkerhet
	3.5.1 Konsekvensutredning og ROS-analyse
	3.5.2 Flomfare, havstigning og stormflo
	3.5.3 Overvann og skred


	4 Eksisterende kartlegginger
	5 Alternativsvurderinger
	6 Strategi for gjennomføring
	7 Planprosess
	7.1 Prosess og fremdriftsplan
	7.2 Organisering av planarbeidet
	7.3 Opplegg for medvirkning




