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Innledning
Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsverktøy. Den
inneholder mål for kommunens samfunnsutvikling de neste 15 årene og viser
hvordan vi sammen kan skape det samfunnet vi ønsker oss.
Sandnes kjennetegnes av mange, varierte kvaliteter. Kommunen består av
etablerte storby- og tettstedsområder. Vi er fylkets tredje største
landbrukskommune. Vi har en ung befolkning med mange nasjonaliteter. Vi har
idrettsmiljø i norgestoppen og et yrende kulturliv. Vi er en stor hyttekommune
med viktige friluftsområder for hele regionen. Kommunen har et aktivt og
innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mere til.
Samfunnsdelen viser kommunens langsiktige mål og strategier. Arealdelen skal
sikre at arealbruken følger opp målene vi har satt oss. Mål og strategier i ny
kommuneplan vil ligge til grunn for kommunens forvaltning og drift. Ny
kommuneplan har dessuten en handlingsdel som viser hvordan mål og
strategier kan følges opp gjennom nye prosjekter.
Ny kommuneplan er blitt til gjennom dialog med innbyggere, næringsliv,
kommunens politikere og fagfolk. De gode løsningene skapes i samspill mellom
det offentlige, frivilligheten, næringsliv og engasjerte innbyggere. Bli med å
realiser det gode liv i Sandnes!

Sandnes mai 2018

Illustrasjoner: Trodahl Arkitekter
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Leserveiledning:
Kapittel 1 «Langsiktige mål og strategier» beskriver Sandnes kommunens tre
langsiktige mål for kommunens samfunnsutvikling med tilhørende
strategier.
Kapittel 2 «Strategi for by- og stedsutvikling 2019-2035» beskriver hvordan
Sandnes kommunes vil realisere langsiktige mål og strategier gjennom
by- og stedsutvikling i planperioden 2019-2035.
Kapittel 3 er kommuneplanens «handlingsdel». Handlingsdelen beskriver
hvordan Sandnes kommune som organisasjon kan følge opp
kommuneplanens mål og prioriteringer gjennom tjenestetilbud og
samfunnsutvikling.
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Kapittel 1. Langsiktige mål for
samfunnsutvikling i Sandnes 2019-2035
Visjon
Sandnes sin overordnede visjon for forvaltning og samfunnsutvikling er:
Sandnes i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn.
Visjonen ligger til grunn for alle deler av Sandnes kommunes forvaltning og utvikling.
Kommuneplanen skal bidra til å realisere kommunens visjon. De langsiktige målene som
presenteres i påfølgende kapittel har en klar kobling til visjonen:
-

Et inkluderende og mangfoldig samfunn (romslig og sunn)

-

En attraktiv kommune (romslig, modig og sunn)

-

En ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler (modig og sunn)

Verdier
God folkehelse og bærekraftig utvikling er verdier som skal ligge til grunn for all forvaltning,
samfunnsplanlegging og tjenesteutøving i Sandnes kommune.
Tilrettelegging for god folkehelse innebærer at Sandnes kommune vil bygge et samfunn som
fremmer helse og trivsel for alle deler av befolkningen.
Bærekraftig utvikling bygger på tre pilarer, økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft:
Sosial bærekraft vil si et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle innbyggere
uavhengig av bakgrunn og bosted.
Økonomisk bærekraft skal sørge for en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å
ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det betyr at
kommunens mål må ivareta kommunens økonomiske handleevne over tid. Ressursene skal
forvaltes på en god måte til beste for nåværende og framtidige generasjoner.
Miljømessig bærekraft handler om å ta vare på klima og miljø, blant annet gjennom
energiomlegging, klimatilpasning og utslippsreduserende tiltak. Bærekraftig utvikling og
folkehelseperspektivet ivaretar viktige nasjonale og regionale føringer. Kommunene er
forpliktet til å løse sine oppgaver til beste for innbyggerne og miljøet. Eksempelvis fremgår
dette av: Klima og nullvekstmål, Helse i alt, Inkludering, Budsjettbalanse, Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging.
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Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og
mangfoldig samfunn
Sandnes kommune skal legge vekt på mellommenneskelige relasjoner og sosiale forhold i
samfunnsutviklingen.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle
Sandnes kommune skal jobbe for å utjevne levekårsforskjeller i befolkningen. Alle
innbyggere skal ha like muligheter for gode livsvilkår uavhengig av sosial bakgrunn, bosted,
alder, økonomi og funksjonsevne. Kommunens viktigste bidrag vil være å tilby gode
grunnleggende tjenester for alle byens innbyggere. Alle barn og unge skal sikres
grunnleggende ferdigheter uavhengig av familiebakgrunn. Sandnes skal ha gode barnehager
som har vekt på omsorg, danning, lek og læring. Skolene skal ha gode læringsmiljø, med
fokus på elevenes mestring og et skolemiljø der alle elevene trives. Barn og unges interesser
skal vektlegges. Tett samarbeid med barnas hjem skal prioriteres. Flyktninger følges opp
med bosetting og kvalifiserende introduksjonsprogram som gir gode forutsetninger for jobb
og utdanning.
Sandnes skal tilrettelegge for nye arbeidsplasser og sikre flest mulig jobb og egen inntekt.
Boligmassen skal utvikles med varierte boligtyper og gode leve- og oppvekstsvilkår for alle
aldersgrupper. Tidlig innsats, helsefremming og forebygging i tjenestetilbudet skal
prioriteres. Byens befolkning skal ha tilgang til ulike møteplasser, kultur- og
naturopplevelser. Utforming av fysiske omgivelser skal bidra til trivsel, helsefremmende
aktivitet, aktiv livsstil, sosialt byliv og livskvalitet for alle.

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige
engasjementet i befolkningen
Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs. Sandnes har en sammensatt befolkning med
ulik bakgrunn, behov og ønsker. Kommunen skal tilrettelegge for mangfold og forskjellighet.
Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og idrettslag bidrar til tilhørighet og
inkludering gjennom ulike aktivitetstilbud. Samarbeid og støtte til frivillige skal prioriteres.
Sandnes vil senke terskelen for innbyggere til å engasjere seg i nærmiljø og i
samfunnsutviklingen. Koordinering av frivillighet videreføres som en viktig satsning i
kommunen.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere
God dialog med innbyggerne er grunnpilaren i en velfungerende kommune og viktig for å
gjøre den enkelte i stand til å engasjere seg i sin hverdag. Kommunikasjon med befolkningen
må kjennetegnes av klart og tydelig språk, og gode systemer for kontakt og dialog. Alle skal
ha like muligheter til å gjøre seg kjent med rettigheter, plikter og tilbud, og til å delta aktivt i
kommunens utvikling og demokrati.
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Sandnesskalutnytte ny teknologog digitaliseringsløsningeri tjenesteutformingog
byutvikling.Ny teknologiog innovativesamarbeidsformergir nye muligheterog krever
samarbeidmellom ansatte,innbyggere,næringslivog akademia.Innbyggerneskalvære en
ressursi utviklingenav framtidenstjenester.

Sentraleplaner og underlagsdokumenter:
-

Boligsosialhandlingsplan
Levekårsundersøkelse
for Sandnes
Aktive Sandnes
Kommunedelplankultur
Kulturarenaplanfor Sandnes
Planfor inkluderingog integrering
Strategi for frivillighet
Planmot barnefattigdom
Miljøplan for Sandnes
Planfor psykiskhelse
Rusplan
Ungdomsstrategi
Kvalitetsplanfor barnehageog skole
Digital strategi
Strategifor likestilling,inkluderingog mangfold
Strategifor velferdsteknologi
Omsorgsplan

Seogsåwww.sandnes.kommune.no/kp
-kdp-bakgrunn

Sandneskommunevil bekjempe
fattigdomvedå få flere ut i arbeid,
sikre trygge og stabileboforhold
og sikre familiers inntektgjennom
overføringer.
Planmot barnefattigdom
2017-2025

Kulturelle ytringer er helt grunnleggendeformer for menneskelig
kommunikasjon.De er ogsåmidler til erkjennelse,menneskelig
samhold,identitetsbyggin
g og mestring.Der er de ogsåi kraft av sin
egenverdi kilder til samfunnsbygging.
KDP Kultur 2011-2020
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Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune
Sandnes kommune er en by-, frilufts- og landbrukskommune. Eksisterende kvaliteter som
landbruk, friluftsliv, nærhet til sjø, kulturhistorie, kulturtilbud og idrettsmiljø skal bevares og
videreutvikles. Samtidig skal nye kvaliteter, for eksempel arbeidsplasser, varierte boligtyper
og urbane tilbud gjøre kommunen enda mer attraktiv.

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter
Sandnes sentrum videreutvikles som et livskraftig og attraktivt hovedsenter for Sandnes og
regionen. Sentrumsområdet skal ha tiltrekningskraft for både innbyggere, arbeidstakere og
besøkende. Området skal utvikles med et variert tjenestetilbud, uteliv, handel, kultur,
offentlige tjenester, opplevelser og rekreasjon. Offentlige funksjoner og tjenester skal
konsentreres i sentrumsområdet og området skal få økt aktivitet og byliv, også etter
arbeidstid. Samtidig styrkes sentrum som en kommunal og regionalt viktig
arbeidsplassdestinasjon.
Nye boligprosjekter prioriteres til områder i og ved Sandnes sentrum, øvrige byområder
langs bussvei og eksisterende/fremtidige togstopp. Innsatsen gir kommunens innbyggere og
nye innflyttere mulighet til å bosette seg sentralt med korte reiseavstander og nærhet til
tjenestetilbud, opplevelser, arbeidsplasser og handel. Byområdene utvikles med tett, variert
bebyggelse, stedskvaliteter, identitet og kulturhistoriske verdier.

Strategi 2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle
bydeler
Sandnes kommune skal sikre bærekraftige nabolag og gode leve og oppvekstsvilkår i alle
kommunens bydeler. En viktig del av dette er å sikre offentlige arealer til et langsiktig
tjenestetilbud, legge til rette for god mobilitet og bygge gode stedskvaliteter. Det eksisterer
store befolkningskonsentrasjoner utenfor bussveiens influensområde som bør betjenes med
et bedre tilbud på kollektiv, gange og sykkel. Sandnes kommune vil aktivt, i dialog med
regionale myndigheter, utforske muligheter for bedre tilrettelegging av transporttilbud og
mobilitet i alle bydeler. Men i de spredtbygde og rurale områdene i kommunen vil bilen
fortsatt være viktig.
I tillegg til å sikre offentlige tjenestetilbud og god mobilitet, vil Sandnes kommune åpne for
en moderat boligbygging i eller i tilknytning til lokalsenterområder. Det skal legges til rette
for aktivitet og tilbys gode møtesteder for alle aldersgrupper i bydelene.

Strategi 3: Sandnes skal ivareta og videreutvikle naturgitte kvaliteter
Som friluftskommune er Sandnes særlig kjent for kultur– og naturlandskapet i
Sandnesmarka. Landbruket i Sandnes skal styrkes gjennom et aktivt jordvern og satsning på
bynært landbruk. Som del av matfylket Rogaland skal Sandnes kommune følge opp den
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nasjonale og regionale Jordvernstrategien. Kommunen skal bevare viktige naturverdier og
tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen. Befolkningen skal sikres
sammenhengende gang- og sykkelforbindelser i alle bebygde områder, med kobling til
Sandnes sentrum og Sandnesmarka. Parker og friområder skal utvikles til glede for
befolkningen. Grønne strukturer skal også sikres for å håndtere mer nedbør som følge av
klimaendringer.

Strategi 4: Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet
Sandnes skal tilrettelegge for økte gange, sykkel og kollektivandeler. Kommunen skal
videreutvikles som sykkelby og kommunens innbyggere skal motiveres til aktive,
helsefremmende reisemønstre. Mobiliteten skal utvikles i et nettverk med effektiv og
miljøvennlig transport for alle trafikantgrupper. Innsatsen skal sikre at befolkningen i større
grad foretrekker gange, sykkel og kollektive transportløsninger.

Strategi 5: Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk
Sandnes er Rogalands største hyttekommune, med over 2300 registrerte fritidsboliger.
Kommunen forvalter i tillegg viktige friluftsområder og regional grøntstruktur. Følgende
målsetninger legges til grunn for langsiktig utvikling av hytteområder i planperioden 20192035:
o Sandnes skal være en positiv og imøtekommende hyttekommune
o Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk som ivaretar natur- og
kulturverdier og allmenne interesser.
o Ny utbygging skal skje i avsatte områder
o Sandnes skal ha et tydelig regelverk
I tillegg til mange hytter har Sandnes en lang kystlinje som innbyr til et aktivt båtliv.
Forvaltningsprinsipper for småbåthavner legges til grunn for plan- og byggesaker på dette
feltet.
Sentrale planer og underlagsdokumenter
-

Fagnotat Lokal Transport og Mobilitet i Sandnes
Kommunedelplan for Landbruk
Kommunedelplan for kulturminner
KDP Aktive Sandnes
Miljøplan for Sandnes 2015-2030
Strategi for fritidsbebyggelse i Sandnes
Strategi for småbåthavner i Sandnes(forvaltningsprinsipper)

-

Fagnotat- faktagrunnlag energibruk og klimagassutslipp

Se også www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn
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Mål 3: Sandnes kommune skalvære en ansvarlig
og offensiv samfunnsutvikler
Sandneskommuneskal ha en aktiv rolle i by- og samfunnsutviklingen.

Strategi1: Sandneskommuneskalmøte framtidensvekstog behov
Sandneskommuneskalforberedegodebærekraftige løsningerpå framtidensbehovog
utfordringer. Kunnskap,kartleggingog statistikkskalvære grunnlagfor kommunens
planarbeidog prioriteringer. Prognoserog godebefolkningsdata,for eksempelgjennom
Ungdata- undersøkelser,levekårsanalyserog oppdatert forskning,skaldanneet viktig
grunnlagfor kommunensinnsats.
Norgeog regionenstår ovenfor klimautfordringeri

årene fremover. Forventedeklimaendringergjør også
at kommunenmå være forberedt på å innhente mer
kunnskapom klimaendringerog handtereuønskede
situasjoner.Kommunenskalskaffeinformasjonom
sårbarhets- og risikoforholdpå et tidlig tidspunkt.
Samfunnssikkerhet,
beredskapog
klimatilpassingstiltakskalprioriteres i kommunens
ledelseog i fysiskplanlegging.

Strategi2: Sandneskommuneskalutøve et bevisstsamfunnsansvar
Sandneskommuneskalforvalte til gjengeligeressurserpå mest mulig effektiv måte.
Kommunenskalvære en forutsigbarog trygg arbeidsgiverog tjenesteleverandør.
Kommunenskalvektleggehensynettil en bærekraftig utvikling i sin drift.
Sandneskommuneskalvære en inkluderendearbeidsgiver og en attraktiv og
helsefremmendearbeidsplass.Det skalleggestil rette for faglig utvikling og
kompetansestyrking,og kommunenskalbidra til utvikling og forskning.Dagens
organisasjonskulturfor innovasjonog nytenkingskalvidereutviklesog det t verrsektorielle
samarbeidetskalstyrkes.Markedsføring og omdømmebyggingskalbidra til byvekstmed
kvalitet.

Strategi3: Sandneskommuneskalarbeidemålrettet for å oppfylle
klimaforliket
Sandneskommuneskalarbeidemålrettet for å oppfylle klimaforliket om 30 % reduksjonav
klimagassutslippi 20301. Klimaforliketskalfølgesopp gjennomkommunensareal og
1

Fra1990nivå
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transportplanlegging. Forpliktende handlingsplaner skal gi føringer for daglig drift,
ressursbruk, innkjøp, energiløsninger og arealutnyttelse. De kommunale foretakene skal
aktivt følge opp kommuneplanens mål og strategier. Innsatsen for å nå målet rettes mot tre
hovedsatsningsområder.
Klimavennlig samfunnsutvikling
Tilrettelegging for en klimavennlig samfunnsutvikling rettes særlig mot transport og
landbruk. Transport utgjør ca. 50 % av det samlede klimagassutslippet i Sandnes kommune.
Landbruk er en annen sektor som bidrar med betydelige utslipp. Kommunen skal håndtere
disse utslippene i tråd med klimaforliket.
Miljøvennlig drift og tjenesteutvikling
Sandnes kommune skal bidra til reduserte utslipp gjennom drift av egen virksomhet og ved å
gjøre miljøriktige innkjøp. Dersom kommunen går foran i valg av miljøvennlige løsninger, vil
det høstes erfaringer og med det stimulere til mer miljøvennlige valg også ellers i
kommunen.
System for rapportering og måling
Sandnes kommune skal utvikle systemer for rapportering og måling av kommunens
klimagassutslipp. For å kunne vurdere måloppnåelse er det behov for utarbeiding av et sett
av indikatorer for blant annet innkjøp, energibruk, arealbruk og transport. Indikatorene
benyttes for å vurdere samlet måloppnåelse for klimagassutslipp i kommunen.

Strategi 4: Sandnes kommune skal styrke kommunens kultur- og
idrettsliv
Kommunen skal være en god samarbeidspartner for byens mangfoldige kunst- og kulturliv,
og ha tilstrekkelige og egnede arenaer for kulturaktiviteter og kulturformidling. Eksisterende
og planlagte offentlige bygg skal kunne benyttes som møtesteder og kulturarenaer etter
arbeidstid. Nye arenaer for kultur- og fritidsaktivitet skal utvikles for kommunens innbyggere
og som et positivt bidrag i byutviklingen.
Sandnes-historien skal ivaretas gjennom en bærekraftig forvaltning av kulturminner og
kulturmiljø. Kulturliv og kulturminner skal benyttes som ressurser i by- og stedsutvikling.
Idretten skal styrkes og videreutvikles i samarbeid med lag og organisasjoner.

Strategi 5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens
næringer og nye arbeidsplasser
Sandnes skal tilrettelegge og støtte opp om nye næringer, etableringer og vekst i tråd med
Strategisk Næringsplan for kommunene i Stavangerregionen. Eksisterende og fremtidig
næringsliv i Sandens skal sikres gode utviklingsmuligheter. For å oppnå dette skal kommunen
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delta i dialog med næringsliv, akademia og det offentlige om næringsutvikling. Kommunen
skal bidra inn i etablerer- og vekstprogrammer.
Sandnes kommune skal fortsatt tilrettelegge for økte andeler kontorarbeidsplasser og
næringsutvikling i Sandnes sentrum og i Forusområdet. Tilrettelegging av næringsarealer,
varierte tilbud, gode opplevelser og omdømmebygging er en viktig del av satsningen i
Sentrum. Forusområdet videreutvikles som et regionalt og nasjonalt viktig næringsområde i
tråd med Interkommunal kommunedelplan for Forus.
Reiselivssatsingen skal styrkes i Sandnes, og det skal utarbeides en reiselivsstrategi for nye
Sandnes. Innsatsen prioriteres hovedsakelig til to segmenter: ferie- og fritidsturisten og
kongress- turisten.
Sentrale planer og underlagsdokumenter:
-

Strategisk næringsplan
IKDP Forus (nettside lenkes opp)
Strategi for likestilling, inkludering og mangfold
Strategi for velferdsteknologi
Overordnet beredskapsplan for Sandnes kommune
Arbeidsgiverstrategi
Eierstrategier i de kommunale foretakene
Opplev Sandnes 2025
Digital strategi
Strategi for likestilling, inkludering og mangfold
Strategi for velferdsteknologi
Omsorgsplan

Se også www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn
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Kapittel 2. Strategi for by- og stedsutvikling
2019-2035
Strategi for by - og stedsutvikling utdyper hvordan Sandnes kommune vil realisere
overordnede mål og strategier gjennom kommunens areal- og transportplanlegging.
Følgende innsatsområder prioriteres i kommuneplanperioden:
- Prioriterte byutviklingsområder
- Utviklingsstrategi for prioriterte byutviklingsområder
- Utviklingsstrategi for lokalsenter
- Bokvalitet
- Styrking av gangforbindelser og grønne kvaliteter
- Jordvern
- Klimatilpassing

2.1 Prioriterte byutviklingsområder
Sandnes kommune vil prioritere by- og stedsutvikling i Sandnes sentrum, langs bussveien og
ved eksisterende og fremtidige togstopp. Innsatsen innebærer at fremtidig boligbygging
prioriteres til sentrale byområder. Kontorarbeidsplasser prioriteres til Sandnes sentrum og
kjerneområdet Forussletta Sør.
I tillegg til boligbygging i sentrale byområder vil Sandnes kommune åpne for moderat
boligbygging i eller i nær tilknytning til lokalsenter i de øvrige bydelene.

Temakart Prioriterte byutviklingsområder.
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Kommunes satsning på prioriterte byutviklingsområder ivaretar langsiktige mål om å være
en inkluderende, attraktiv og ansvarlig kommune. Tette bystrukturer gir kortere
reiseavstander, støtter gange og sykkel som transportform, og bygger opp om effektive
kollektive trafikksystemer. Innsatsen vil gi mindre energiforbruk og positive effekter på
folkehelse, støy og forurensning. Å bygge tette bystrukturer hindrer byspredning og verner
om jordbruksjord.
Boligbygging i sentrale byområder og lokalsenterområder vil gi en større del av befolkningen
mulighet til å bosette seg sentralt med nærhet til Sandnes sentrum som tilbyr
arbeidsplasser, handel, opplevelse og tjenestetilbud. I tillegg er det et viktig hensyn at de
sentrale byområdene kjennetegnes med eksisterende stedskvaliteter og interessante
kulturmiljø som gir identitet og attraktive bomiljø.
For å oppnå mer aktivitet og initiativer i sentrale byområder vil Sandnes kommune prioritere
mulighetsstudier, lokalisering av tjenestetilbud og dialog om aktuelle by- og boligprosjekter
innenfor den prioriterte byutviklingsaksen. Det vil være viktig å samarbeide med grunneiere
og utbyggere for å finne frem til aktuelle utbyggingsprosjekter. En del av den felles
satsningen innebærer å finne frem til varierte boligkonsepter for ulike beboergrupper i de
sentrale byområdene.
Mulighetsstudier, statistikk og analyser som er gjennomført i arbeidet med ny kommuneplan
og kommunedelplan for Sandnes Sentrum gjøres tilgjengelig for å gi inspirasjon og kunnskap
i videre plan og utbyggingsprosjekter i de prioriterte byutviklingsområdene.
Se mer på www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn.
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2.2 Utviklingsstrategifor prioriterte byutviklingsomr
åder
Sandneskommuneleggertil grunn lokalt tilpassedestrategier for utbyggingog
stedsutviklingi ulike deler av den prioriterte byutviklingsaksen.Strategieneskal gi
forutsigbarhetog pekeretning for offentlige og private aktører i oppfølging og
gjennomføring av nye planer og prosjekter

SandnesSentrum
Hovedsatsning: Sandnessentrumskal styrkessom hovedsenteri regionenog
som et attraktivt senterfor kommunensinnbyggere.

Sandnessentrumskalfortettes og transformeresfor å styrke byensidentitet og
konkurransekraft.Det skaltilretteleggesfor en tetthet og et mangfoldsom sikrer
aktivitet gjennomhele døgnet.
Sentrumsutviklingenskalbyggeopp under stedskvaliteterog kulturhistoriskeverdier.
Sandnessentrumskalvidereutviklessom arenafor opplevelser,opphold og
rekreasjon.Det skaltilretteleggesfor et variert tilbud av boliger, arbeidsplasser,
offentlige funksjoner,kultur, handelog møtesteder.
Lokaliseringav offentlige funksjoneri sentrum skalprioriteres i byutviklingen
Sandnessentrumskalutviklesmed varierte bomiljø og boligtyper tilpassetulike
alders- og kjøpergrupper.
Sandnessentrumskalutviklesmed offentlig tjenesteytingog servicefor å øke
sentrumsattraktivitet som bostedmed et sterkt nærmiljø.
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 Det skal tilrettelegges og sikres arealer for en langsiktig og bærekraftig
næringsutvikling i sentrum for både etablerte og nye næringer.
 Sandnes sentrum skal styrkes som det viktigste kollektivknutepunktet i kommunen,
ikke bare for overganger mellom reisemidler, men som destinasjon for reiser.
 Sentrumsområdet skal styrke fremkommeligheten for gående og syklende, med et
sammenhengende nettverk av forbindelser og byrom.
 Området rundt Skeiane stasjon skal videreutvikles med effektive og attraktive
forbindelser mellom sentrum, Sandvedparken og transformasjonsområder sør for
stasjonen.

Lura Vest
Hovedgrep: Lura Vest utvikles med utgangspunkt i kjerneområde ved
Forussletta Sør.

 Kjerneområdet Forussletta Sør videreutvikles og styrkes som et mangfoldig bolig- og
næringsområde i tråd med føringer i IKDP Forus
 Kvadrat kjøpesenter videreføres som et regionalt viktig kjøpesenter. Fremtidens
trafikkløsninger ved kjøpesenteret må i større grad legges til rette for myke
trafikanter.
 Lura bydelssenter videreutvikles med attraktive og effektive forbindelser til
kjerneområde i Forussletta, Kvadrat kjøpesenter, bussveien, fremtidig togstopp og
Sandnes sentrum.
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Lura Sør
Hovedgrep: Lura Sør planlegges for togstopp med tilhørende arealutvikling.


Sandnes kommune vil jobbe aktivt for å etablere et
togstopp på Lura. Togstoppet vil komplementere bussveien
og øvrige togstopp på Jernbanen og gir økt potensiale for
kollektivreisende i Sandnes.



Sandnes kommune vil utforske muligheten for
boligutvikling, sosiale møtesteder, kobling til sjø og nye
grøntdrag i tilknytning til fremtidig Lura togstopp.



Havna skal ikke transformeres selv om tilgjengelighet til
Bussvei og planlegging av nytt togstopp kan gi en
oppfattelse av det. By og stedsutvikling i tilknytning til
fremtidig togstopp ikke skal komme til hinder for drift av
havna.



Nye plan og byggeprosjekter skal sikre allmenn
tilgjengelighet og ferdsel til og langs Gandsfjorden

Skippergata og Hana
Hovedgrep: Sandnes Øst - fase 1 Vatnekrossen utvikles med utgangspunkt i
lokalsenter Hana.



Sandnes kommune vil jobbe for snarlig etablering av Bussvei til Sandnes Øst fase 1Vatnekrossen. Tilrettelegging av et høyverdig kollektivtransporttilbud på denne aksen
vil være viktig for å gi en god kollektivbetjening av sentrumsnære områder i Sandnes.
Fremføring av bussveien er også viktig for å sikre en attraktiv utvikling av Hana
lokalsenter med en høy andel kollektivreiser.

 Sandnes kommune gjennomfører områdeplan for første etappe av Utbyggingsretning
Sandnes Øst. Første etappe prioriteres til lokalsenterutvikling og tilhørende bolig i og
i tilknytning til lokalsenterområdet.
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 Hana lokalsenter utvikles med bymessig utforming, høy tetthet og områdekvalitet.
Etablering av et lokalsenter i Hana bydel vil være viktig for å sikre sosiale møtesteder
for innbyggerne i bydelen, ivareta lokal handel og tjenestebehov, og for å bygge opp
om bussveien fra Ruten til Vatnekrossen.

 Park and Ride vurderes i tilknytning til lokalsenteret for å gi tilreisende mulighet til å
bytte reisemiddel fra bil til bussvei.

Ganddal
Hovedgrep: Ganddal utvikles med utgangspunkt i lokalsenter og togstopp.



Ganddal utvikles med tyngdepunkt i krysset Kvernelandsveien – Hoveveien.



Ganddal lokalsenter utvikles med bymessig utforming, høy tetthet og områdekvalitet
i tilknytning til Jærbanens holdeplass.



Området mellom Stokkelandsvannet og Sandvedparken utvikles og forsterkes som en
attraktiv gangforbindelse.



Deler av Kvernelandsveien vurderes som sentrumsgate med prioritering av
fotgjengere og syklister.



Nærområdet til Ganddal togstopp tilrettelegges med gode gang- og
sykkelforbindelser som kobler sammen togstoppet og de omkringliggende
boligområdene
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2.3. Utviklingsstrategi for lokalsenter
Som del av innsatsen for å sikre gode leve og oppvekstsvilkår i alle bydeler legger Sandnes
kommune til grunn en strategi for lokalsenterutvikling i alle bydelene. Følgende
utviklingsstrategi for lokalsenter legges til grunn i Sandnes kommune:


Lokalsenter skal utvikles med lokalt særpreg, kulturmiljø, grønne kvaliteter og sosiale
møtesteder for bydelens befolkning.



Lokalsentra skal betjene bydelen med nærservice og dagligvarehandel.



Offentlige og private tjenestetilbud i bydelen skal fortrinnsvis lokaliseres innenfor
lokalsenteret.



Sandnes kommune skal jobbe for at alle lokalsentra skal ha et effektivt
kollektivtransporttilbud til Sandnes sentrum.

I tillegg til den generelle utviklingsstrategien for lokalsenter presenteres en lokal
utviklingsstrategi for lokalsenterområdene Hommersåk og Figgjo. Utviklingsstrategi for disse
lokalsenterområdene løftes frem fordi det har vært behov for en avklaring om
stedsutviklingsgrep i disse lokalsenterområdene. Forslag til langsiktige utviklingsstrategier
for Figgjo og Hommersåk er basert på mulighetsstudier.
Se mer her: www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn

Hommersåk
Hovedgrep: Hommersåk lokalsenter styrkes som reiselivsdestinasjon med fokus
på båtliv, rekreasjon, turmuligheter og opplevelser.
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Hommersåk lokalsenter styrkes med nærhandel, boligbygging, tjenestetilbud og
sosiale møtesteder for bydelens innbyggere.



Lokalsenteret utvikles med mulighet for overnatting, bevertning og gjestehavn.



Nye planer og utbyggingsprosjekter skal sikre siktlinjer, offentlige passasjer og sosiale
møteplasser koblet til sjø.



Nye planer og utbyggingsprosjekter skal bidra til opparbeidelse av Kaiveien som
sentrumsgate og en sammenhengende gangforbindelse langs Vågen.



Turveier øst og vest for Hommersåk sentrum videreføres gjennom sentrumsområdet.

Figgjo
Hovedgrep: Figgjo lokalsenter utvikles basert på stedets egenart med særlig
fokus på Figgjoelva og kulturmiljøet knyttet til stedets industrihistorie.



Elvefronten opparbeides for allmenn tilgjengelighet, uteopphold og rekreasjon



Nye plan og byggeprosjekter skal sikre attraktive gang og sykkel forbindelser og
offentlige byrom langs Figgjoelva.



Nye plan og bygge prosjekter skal tilføre offentlig og private tjenestetilbud og sosial
møteplasser innenfor senterområdet.



Kulturminnemiljøet ved den gamle bikinifabrikken skal bevares og videreutvikles, og
kobles til lokalsenterområdet.
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2.4 Attraktive bomiljø
For å sikre bokvalitet og attraktive nærmiljø ved fremtidig boligutvikling i Sandnes kommune
rettes et særlig fokus på lokalsenter, møteplasser, grøntområder, kvalitet og
områdetilpasning i nye utbyggingsprosjekter. Seks kvalitetshensyn legges til grunn for nye
plan og utbyggingsprosjekter i alle deler av kommunen:
Hensyn 1: Nye utbyggingsprosjekter skal tilføre bymessige kvaliteter
Nye utbyggingsprosjekter tilfører nye kvalitet i form av utforming, estetikk og byrom.
Kvalitet på byrommene og tilpasning til omgivelsene planlegges først og bygningene etterpå.
Hensyn 2: Nye utbyggingsprosjekter skal sikre god tilgang til miljøvennlig transport
Prosjektene skal sikre god tilrettelegging for gåing og sykling, og områdene skal kobles godt
opp mot kollektivinfrastruktur.
Hensyn 3: Nye utbyggingsprosjekter skal sikre grønne kvaliteter og rekreasjon i
nærområdet
Nye utbyggingsprosjekter skal tilrettelegges med varierte grønne kvaliteter og effektive
forbindelser til gangenett og eksisterende grøntområder.
Hensyn 4: Nye utbyggingsprosjekter skal bygge på steders særpreg og historie
Sandnes skal være en by der stedskarakter, historie og gode helhetsløsninger vektlegges i
fortettingsprosjekter. Mange av elementene som trengs for å bygge identitet og særpreg i
framtidens Sandnes finnes allerede i byen. Nye utbyggingsprosjekter skal bygge videre på
steders særpreg og historie.
Hensyn 5: Nye utbyggingsprosjekter skal bygge på eksisterende landskapstrekk
Nye prosjekter skal ha en god tilkobling til eksisterende landskapstrekk. Bebyggelsen skal
underordnes viktige landskapstrekk som fjord, parkområder og landbruksarealer og fjellandskap.
Hensyn 6: Nye byggeprosjekt skal sikre variasjon i boligstørrelser og boligtyper
Nye utbyggingsprosjekter skal tilføre variasjon i boligtyper og boligstørrelser. Dette
innebærer varierte boligtyper for beboergrupper med ulik alder og kjøpekraft. Prinsippet vil
gjelder for boligbygging i alle deler av kommunen, også i sentrale, tette byområder.
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2.5 Styrking av grønne kvaliteter
Sandnes kommune vil styrke de grønne kvalitetene. Grøntstruktur skaper kvaliteter for byen
og tettstedene, og bidrar til identitet og områdekarakter. Friluftsliv i nærmiljøet og
mulighetene for aktivitet og rekreasjon gir opplevelser som har betydning for helse og
livskvalitet. Grøntstrukturen har en viktig betydning for det biologiske mangfoldet og bidrar
til frisk luft. Tilrettelegging av ny og sikring av eksisterende grøntstrukturen vil også kunne
redusere negative effekter av klimaendringer, blant annet når det gjelder overvann, flom og
skred.

2.5.1 Grøntstruktur og gangforbindelser
Sandnes kommune vil sikre større grøntområder og etablere sammenhengende
hovedforbindelser for gående gjennom de bebygde områdene. Temakart grøntstruktur og
hovedforbindelser for gående viser hvordan grøntstrukturen kan bindes sammen via
turveier, gater, byrom, parker og friluftsområder. Her er både eksisterende og fremtidige
lenker lagt inn, og temakartet legges til grunn for kommunens by- og stedsutvikling.
Temakartet gir utbyggere mulighet til å opparbeide og legge til rette for variert bruk og økt
innslag av grønne kvaliteter i sine prosjekter.

Temakart Grøntområder og hovedforbindelser for gående
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Sandnes kommune vil vurdere mulighetene for å realisere tre grønne akser med
tilhørende gangforbindelser i planperioden 2019-2035:
1) Langs kommunegrensen Sandnes-Stavanger fra Forus vest til Gandsfjorden
2) Fra Soma via Varatun og Sandnes idrettspark til Sandnes sentrum og videre til
Austrått og Melshei
3) Fra Stokkelandsvannet via Ganddal sentrum gjennom Sandvedparken til Sandnes
sentrum. Videre gjennom sentrum langs vestsiden av Gandsfjorden til Luravika

Illustrasjon, Prioriterte gangforbindelser 2019-2035
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2.5.2 Strategi for videreføring og bevaring av Sandnesmarka
Sandnesmarka skal bevares og styrkes som en viktig ressurs i Sandnes kommune.
Sandnesmarka ble tegnet inn i kommuneplan for Sandnes 2007 for å definere områder som
er spesielt viktige for landbruk og friluftsliv. Inntegning av marka gir forutsigbarhet for
landbruksnæringen og sikrer tilgang og sammenhengende friluftsområder for befolkningen i
kommunen og regionen. Tettere utbygging og press på grøntareal i sentrale byområder gjør
at Sandnesmarka sin funksjon og verdi blir viktigere for innbyggerne i byen.

2.5.3 Strategi for urban dyrking og kolonihager
Sandnes kommune vil utforske muligheten for urban dyrking. Ved å tilrettelegge for ulike
former for urban dyrking, vil befolkningen som bor i den tette byen gis mulighet for dyrking
av egen mat. Denne aktivitet gir opplevelser og rekreasjon, og vil kunne bidra til økt
forståelse mellom by og land. Dyrkingsområdene kan være viktige i lokalmiljøet som en
møteplass på tvers av alder, etnisitet og sosial status.
Tilrettelegging av nye kolonihager avklares ved revisjon av kommuneplanens arealdel, basert
på følgende kriterier:
 Kolonihager etableres på areal som er tilgjengelige med sykkel eller der et er et
kollektivtiltbud.
 Det kan åpnes for å avsette areal for kolonihager som formål fritidsbebyggelse på
sentrale areal som er mindre aktuelle for annen bruk og der konflikt med allment
friliuftsliv og verdier er liten.
 Jordbruksareal og områder som er aktuelle som friluftsområder skal ikke benyttes til
kolonihager. Utover kolonihager vil Sandnes kommune tilrettelegge for
andelslandbruk og parselldyrking.
Følgende strategi legges til grunn:


Oppstart og evaluering av dyrkingingsprosjektet på Varatun parsellhage.



Sandnes kommune vil vurdere å kunne benytte deler av grønnstruktur og lekeareal til
mindre dyrkingsprosjekt. Forutsetning for etablering er at det er privat initiativ og
interesse.



Fulldyrka areal nær byen er aktuelle for urbant landbruk og beholdes som LNF- areal

 Landbrukskontoret stimulerer til urban dyrking gjennom informasjon og veildning
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2.6 Strategi for jordvern
Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål for omdisponering av dyrka mark til maksimalt 4 000
dekar pr. år. Målet skal nås gradvis innen 2020. Regjeringen forutsetter at den nasjonale
jordvernstrategien følges opp av kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Et viktig krav
er at de lokale strategiene skal vise tiltak som gjør målene realistiske. Sandnes kommune vil
legge følgende strategi til grunn for å ivareta et aktivt jordvern:


Sandnes kommune skal praktisere et strengt jordvern.

 Behovet for omdisponering av landbruksareal skal reduseres ved å prioritere ny
utbygging til sentrale byområder som allerede er bebygd og gjennom krav til høy
arealutnyttelse.
 Landbruksnæringen skal gis forutsigbare vilkår ved å opprettholde langsiktig grense
for landbruk, kjerneområde landbruk og markagrense. Disse arealene skal ha et høyt
jordvern.
 Omdisponering av jordbruksjord forbeholdes særlig viktige samfunnsmessige
funksjoner eller sentrale og regionale behov. Jordkvalitet skal alltid vurderes.
 Fulldyrka arealer har høyest verdi. Fulldyrka areal kan kun omdisponeres dersom det
er svært viktige samfunnsinteresser som ikke kan løses uten at fulldyrka areal
omdisponeres.

 Sammenhengende landbruksareal nær byen skal bevares. Disse er særlig verdifulle
som tydelige innslag av bynært landbruk og møteplasser mellom landbruksnæringen
og byens befolkning. Disse er også områder som kan tilrettelegges for urban dyrking.

2.7 Klimatilpassing
Selv om Sandnes kommune oppnår de fastsatte målene om utslippsreduksjon, forventes det
endringer i klima. Følgende strategi legges til grunn for klimatilpassingsarbeidet i Sandnes
kommunes by- og stedsutvikling:
•

Planleggingen skal ta høyde for framtidens situasjon og legge til grunn ny kunnskap
om fremtidig klima

•

Samfunnssikkerhet, beredskap og klimatilpassingstiltak skal ligge til grunn for fysisk
planlegging og ressursbruk

•

Kommunen skal skaffe informasjon om sårbarhets- og risikoforhold på et tidlig
tidspunkt

•

Klimatilpassingsarbeidet rettes i hovedsak mot områder der utfordringene er størst
og areal som er mest utsatt
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•

Vassdragenes flomkapasitet bevares og det skal praktiseres en restriktiv
arealforvaltning for å begrense fare og konsekvens av flom.



Overvann skal håndteres på en bærekraftig måte

•

Ny bebyggelse legges over nivå for havstigning og stormflo.

•

Sandnes kommune vil identifisere areal der det er fare for ras, utglidinger og flom og
stille strenge krav til sikkerhet ved eventuell utbygging i sonene.
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Kapittel 3. Kommuneplanens handlingsdel
2019-2035
Kommuneplanens mål og strategier gir retning til kommunens forvaltning og prioriteringer.
Kommunens ulike virksomheter følger opp vedtatte mål og strategier gjennom måten de
innretter sine tjenester og daglige drift. Utover denne oppfølgingen fremheves forslag til
konkrete prosjekter som kan bygge opp under nye mål og prioriteringer.
Kommuneplanens handlingsdel revideres hvert år i forkant av økonomiplanbehandlingen.
Oppfølging koordineres av rådmannens ledergruppe.
Forslag til konkrete oppfølgingspunkt som utledes av ny kommuneplan er sortert under de
tre hovedmålene:

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn
-

Utvide tilbud om lavterskel og allment tilgjengelige tjenester for kommunens
innbyggere.

-

Tilrettelegge for lærlingeplasser i kommunen og kreve dette av anbudsbedrifter.
Samarbeid med NAV om jobbkvalifisering og praksisplasser.

-

Prioritere ressurser til å iverksette og følge opp frivillighet i tjenesteområdenes
arbeid

-

Tilrettelegge for økt aktivitet på kommunale bygg etter arbeidstid. For eksempel til
bydelsfunksjoner som fritid og idrett, møteplasser, frivillighet, kultur,
senioruniversitet.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune
- Jobbe aktivt for etablering av nytt togstopp på Lura og gjennomføre
mulighetsstudier for områdeutvikling ved togstoppet.
- Vurdere mulighet for å opparbeide en sammenhengende gangforbindelse med

offentlige byrom på vestsiden av Gandsfjorden.
-

Utarbeide veileder for kvalitet, estetikk, identitet og landskapstilpasning i
byggeprosjekter. Veilederen skal ligge til grunn for planforvaltning.

-

Starte arbeid med å klargjøre innføring av boligsoneparkering i Sandnes.

-

Videreføre arbeid med å avklare aktuelle områder for Park and ride og
organisering av ordningen
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-

Utrede mulighet for å videreutvikle idrettsparken med stor idrettshall med stor
kapasitet for idrett og publikum.

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv
samfunnsutvikler
-

Tilrettelegge gode, elektroniske løsninger for innbyggere, næringsliv og andre
offentlige organ som vil gi økt dialog og lette tilgang til relevant informasjon og
digitale tjenester.

-

Opprettholde Rådet for Sandnesmarka som møtepunkt mellom kommune,
grunneiere og brukergrupper

-

Kartlegge ledige arealer for næringsutvikling på kort og lang sikt.

-

Redegjøre og beskrive strategiske veivalg i en næringsstrategi for Nye Sandnes.

-

Styrke kommunens rolle som tilrettelegging- og gjennomføringsorgan for
fortetting og transformasjon i sentrale byområder gjennom dialog med
næringsliv, grunneiere og eiendomsutviklere.

-

Kartlegge og sikre behov for sosial infrastruktur i Sandnes sentrum og prioriterte
byutviklingsområder.

-

Opprettholde eierskap på areal i Sandnes sentrum for å kunne styre utviklingen

-

Prioritere tverrsektorielt samarbeid, blant annet ved planlegging av kommunale
bygg.
Avklare risiko og arealbruk langs vassdrag gjennom utredning av flomsoner i
sentrale vassdrag.

-
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