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1. SAKEN GJELDER
Sentrumsplanen ble førstegangsbehandlet i utvalg for byutvikling (UBU) den 17.10.2018, og det ble
vedtatt en rekke tilleggspunkt/endringer i planforslaget. Konsekvensene av disse endringene, sett
opp mot gjeldende sentrumsplan og rådmannens planforslag, utredes punktvis i dette notatet.
Det er brukt samme temainndeling som i konsekvensutredningen som fulgte saken til
førstegangsbehandling. Konsekvensene av planforslaget og rådmannens forslag vil framgå av
planbeskrivelsen.
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2. VEDTAK I UTVALG FOR BYUTVIKLING
Saksprotokoll UBU 17.10.2018, sak 101/18
VEDTAK
Utvalg for byutvikling godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, at Kommunedelplan
for Sandnes sentrum - plan nr. 201712, sist datert 01.10.2018, med tilhørende bestemmelser, sist
datert 01.10.2018, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Før saken sendes på høring skal følgende punkter innarbeides:
a.

Parkeringsnorm bolig: 1 p-plass pr 100 m2, minimum 1 plass pr bolig, handel og næring 0,3
plasser pr 100 m2.

b.

Planen med skråstilte p-plasser langs St. Olavs gate, Solaveien, Storgata og Torggata skal være
på plass.

c.

Brueland øst skal legge til rette for 50 % bolig og 50 % næring.

d.

I områdene K26 og K27 økes byggehøyden til 26 meter.

e.

I områdene K3 og S21 økes byggehøyden til 22 meter.

f.

I området N1 tillates høyhus.

g.

Verneverdige bygg i Langgata og kvartalene rundt tillates boliger fra 2. etasje og opp. Leiligheter
under 45 m2 fritas for krav om parkering, det skal da være 1 sykkelparkering i låst rom.

h.

Elveparken innarbeides med minimum 20000 m2 park inkludert flomsone.

i.

Badeanlegg i sjø tillates i havnebassenget.

j.

Områder som avsettes til skole/barnehage skal betegnes som offentlige
formål i planen.

Før saken sendes på høring ber utvalg for byutvikling om at følgende blir vurdert og innarbeidet i
Sentrumsplanens bestemmelser og retningslinjer, enten som juridisk bindende eller som retningslinjer
beskrevet i kursiv:
§ 2.2 Sentrumsformål (følger saken)
•

Utvalg for byutvikling ber om at det utarbeides en definisjon/ordforklaring (ikke uttømmende)
som beskriver begrepet «Aktive fasader», jf. temakartet.

§ 2.4 Boligområder
•

Utvalg for byutvikling ber om at det i bestemmelsen innarbeides at det kan tillates at deler av
bebyggelsen i boligområder også kan benyttes til bevertning, servering m.m.
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3. AREALBRUK OG UTBYGGINGSPOTENSIAL
Vedtakspunkt c) Brueland øst skal legge til rette for 50 % bolig og 50 % næring.
Brueland øst er vist som felt K27 i plankartet, og vedtakspunktet har ført til følgende endring i
bestemmelse 6.4:
«Innenfor områder avsatt til kombinert formål tillates en boligandel på maks 70 % unntatt for K27
hvor det tillates maks 50 % bolig».
K27 er i rådmannens planforslag vist som kombinert bebyggelse og anlegg med tillatte arealformål
næring, forretning og tjenesteyting. Forretning er begrenset til 200 m2 BRA og 1000 m2 BRA
dagligvarehandel (bestemmelse 2.3). Det skal utvikles næring og høy andel kontorarbeidsplasser
(retningslinje 6.4).
I gjeldende sentrumsplan sier retningslinjene for området at det ikke tillates boliger, og at det
fortrinnsvis skal tilrettelegges for tjenesteyting i regionalt perspektiv.
I planforslagets bestemmelse 6.4 åpnes det nå opp for inntil 50 % bolig, men det er ikke krav om
bolig.
K27 har begrensede bokvaliteter, da det grenser til jernbanen i vest og Hoveveien i øst, med
tilhørende støyproblematikk (se temakart støy). Det kan også være utfordrende å sikre gode
solforhold, grunnet mulige skyggevirkninger fra K26 i vest, som har maks byggehøyde på 26 meter.
K27 er det største transformasjonsområdet for næring i planområdet, og både gjeldende
sentrumsplan og rådmannens planforslag legger til rette for at området utvikles med kontor som er
arbeidsplassintensiv næring. Planforslaget vil kunne føre til en reduksjon av arbeidsplasser
sammenlignet med gjeldende sentrumsplan og rådmannens planforslag. Arealbruken må ses i
sammenheng med nærheten til Skeiane stasjon, for å tilrettelegge for at en høy andel arbeidsreiser
kan tas med kollektiv. Et næringsområde med høy arbeidsplassintensitet genererer inntil fire ganger
flere reiser per BRA enn bolig, og vil dermed dra bedre nytte av nærheten til Skeiane stasjon,
samtidig som kundegrunnlaget for stasjonen økes.
En av intensjonene i gjeldende plan og rådmannens forslag har vært at det skal legges til rette for
større sammenhengende næringsområder der bedrifter kan lokaliseres i klynger og/eller større
bedrifter kan etablere seg. Dette skal bidra til økt attraktivitet for næringsdrivende, og styrke
Sandnes sentrum sin posisjon som et regionalt
næringssenter, i tråd med delmål fra kommuneplanens
samfunnsdel om langsiktig og bærekraftig
næringsutvikling i sentrum.
Ved å tillate inntil 50 % bolig innenfor K27, svekkes dette
plangrepet betydelig ved at det i det største
sammenhengende rene næringsområdet i planen tillates
en funksjonsblanding bolig/næring. Handelsanalysen
(Vista analyse, 2018) peker på at næringslivet sjeldent
søker til lokaler med mye bolig, og heller ønsker nærhet til
andre virksomheter.
En funksjonsblanding bolig/næring kan imidlertid også gi
økt aktivitet på kveldstid og helger, og bidra til gateliv i
området.
Som avbøtende tiltak bør bestemmelsene sikre at næring
innenfor K27 plasseres i nord nærmest mulig Skeiane
stasjon, mens eventuelle boliger plasseres i sør.
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Figur 3-1: K26 Brueland vest og K27
Brueland øst.

NOTAT

Vedtakspunkt d) I områdene K26 og K27 økes byggehøyden til 26 meter.
Maks byggehøyde for K26 og K27 er 21,5 meter i gjeldende sentrumsplan, og 22 meter i rådmannens
planforslag. Økningen tilsvarer én ekstra etasje, og gir rom for å bygge næringsbygg i seks etasjer,
eller boligbygg i syv- åtte etasjer. Dette vil gi mulighet for en noe høyere utnyttelse av områdene.
Konsekvensene av endringen ift. potensialet for antall arbeidsplasser innenfor sentrum anses å være
små, da økningen totalt sett er relativt liten.
Tilpasning til omkringliggende bebyggelse og solforhold for eksisterende boliger øst for Hoveveien
må ivaretas ved detaljregulering, dette er sikret i bestemmelse 1.11 og kommuneplanbestemmelsene. Dette kan medføre at maks byggehøyde ikke vil være realiserbar for deler av K27.
For K26 vil det ved detaljregulering måtte tas hensyn til solforhold for boliger i K27, dette kan føre til
at maks byggehøyder heller ikke vil være realiserbare for deler av K26.
Vedtakspunkt e) I områdene K3 og S21 økes byggehøyden til 22 meter
S21 og K3 ligger langs nordre del av Langgata, og grenser til jernbanen i øst. Feltene har i gjeldende
plan maks byggehøyde på 16 meter, og 16,5 meter i rådmannens planforslag. Økningen til 22 meter
tilsvarer én til to ekstra etasjer, og gir rom for å bygge fem til sju etasjer. Dette vil gi mulighet for en
noe høyere utnyttelse av områdene. Høyere bygg vil gi økte skyggevirkninger.
I gjeldende sentrumsplan fungerer jernbanen
som et høydeskille, med byggehøyder på maks 16
meter vest for jernbanen, og maks 22 meter øst
for jernbanen, for å sikre tilpasning til det
historiske bygningsmiljøet rundt Langgata. Økte
byggehøyder på S21 og K3 bryter med dette
prinsippet, og vil kunne ha negative konsekvenser
for det helhetlige bygningsmiljøet langs Langgata.
Dette gjelder spesielt for S21, som er definert
som sentrumsformål og ligger ved enden av
gågata. Planens generelle bestemmelser krever
også at ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende
bygningsmiljø og skala (2.1). Dette må vurderes
ved detaljregulering, og kan medføre at maks
byggehøyde ikke vil være realiserbar for S21.

Figur 3-2: Byggeområder S21 og K3.

Vedtakspunkt f) I området N1 tillates høyhus.
Vedtakspunktet har ført til følgende endring i bestemmelse 6.5:
«Innenfor N1 tillates bygg med høyde over 22,0 meter.»
Dette er i praksis ingen endring i forhold til gjeldende plan, der det for N1 var tillatt med bygg over 8
etasjer. Endelig arrondering av Elveparken vil bli avklart etter at flomsonen for Storåna er fastlagt i
den pågående klimautredningen av sentrum.
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Vedtakspunkt h) Elveparken innarbeides med minimum 20 000 m2 park inkludert flomsone.
Vedtakspunktet har ført til følgende endring i bestemmelse 7.8:
«Ved regulering av området kan grense mellom byggeområder og park justeres, men m2 parkarealet
skal være minimum 20 000 m2, inkludert flomsone.»
I gjeldende plan og rådmannens planforslag er parkarealet langs Storåna ved Elveparken 25 000 m2.
Vedtakspunktet medfører en reduksjon på 5 000 m2 parkareal. Storånaparken er det eneste
overordna grøntdraget i sentrum, og del av regionalt turvegdrag langs Storåna/ Sandvedparken/Stokkelandsvatnet. Det er en kvalitet for sentrum og vil være med på å sikre gode bokvaliteter og
fungere som flomsone for Storåna.

Figur 3-3: Planområdet for reguleringsplan Elveparken til venstre, Hensynssone H320 flomfare langs Storåna til
høyre.

En reduksjon av parkarealet vil gi rom for økt utbyggingsareal, noe som sannsynligvis vil medføre en
høyere utnyttelse med flere boliger og andre virksomheter. Bredden på grøntdraget vil som følge av
dette kunne bli redusert, noe som vil virke inn på både kvaliteten på selve parken, og bokvalitetene i
nærområdet siden flere boliger skal dele på et mindre parkareal.
I plankartet er store deler av Elveparken (K30) vist med hensynssone flomfare, med tilhørende
bestemmelser som sikrer utredninger og forebyggende tiltak. Det er igangsatt en klimautredning for
sentrum. Den vil blant annet fastsette nødvendig hensynssone for flom langs Storåna. Det kan
oppfattes som at vedtakspunktet foregriper konklusjonene fra klimautredningen. Det framgår ikke
hva som vil utløse et større parkområde, om hele flomsonen skal ligge innenfor parkdraget eller om
tilgrensende områder skal sikre hensynet til flom. Håndtering av flom legger føringer for Elveparken
og må avklares før detaljregulering.
Vedtakspunktet er såpass rundt formulert at parkarealet om nødvendig kan økes utover 20 000 m2.
Flomsonen kan også begrenses gjennom terrengbearbeiding eller andre tiltak, dette avklares i
detaljregulering. Uavklarte forhold bør avklares før 2. gangsbehandling.
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Vedtakspunkt i) Badeanlegg i sjø tillates i havnebassenget.
Vedtakspunktet har ført til følgende endring i bestemmelse 5.2 Bruk og vern av sjø og vassdrag:
«Innenfor området tillates offentlig sjøbad. Type anlegg, plassering, utforming og størrelse avgjøres
ved detaljregulering.»
I gjeldende plan er badeanlegget plassert nordvest i havnebassenget, ved eksisterende dypvannskai. I
rådmannens planforslag er sjøbadet flyttet til sørøst i havnebassenget.
Planforslaget gir større fleksibilitet for plassering av sjøbadet. Samtidig gir det mindre forutsigbarhet
for utviklingen av et godt by- og bomiljø øst i Vågen, der sjøbadet ville fungert som en lokal
bokvalitet i et område med høy fremtidig boligtetthet. Ved å skyve på plasseringen til fremtidige
detaljreguleringer, svekkes sannsynligheten for gjennomføring av sjøbadet, og tilknytning til nye
boligområder og offentlig tjenesteyting på østsiden av Vågen er ikke lenger sikret.

Figur 3-5: Plassering av sjøbad.

Figur 3-4: Plassering av sjøbad i
rådmannens forslag.

Vedtakspunkt j) Områder som avsettes til skole/barnehage skal betegnes som offentlige formål i
planen.
Vedtakspunktet har ført til følgende endring i bestemmelse 6.5:
«Innenfor område K30 skal det, i tilknytning til parken, avsettes areal til offentlig tjenesteyting.»
I gjeldende plan er det heller ikke sikret plassering av skole eller barnehage. I rådmannens planforslag
sikret bestemmelsene at det skulle plasseres skole og barnehage innenfor K30.
Planforslaget gir rom for å etablere flere offentlige funksjoner innenfor K30, eksempelvis, BOAS,
offentlige kontorer, skole og barnehage. Det gir en større fleksibilitet for kommunen. Samtidig gir det
lite forutsigbarhet for utbygger ved at verken innhold, plassering eller størrelse til offentlig formål blir
avklart. Dermed vil det være behov for en videre oppfølging fra kommunen i for å sikre type
funksjon, areal og plassering av offentlige formål innenfor K30.
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Planforslaget avklarer ikke, tilsvarende som i gjeldende plan, hvor sentrumsskolen skal ligge. Siden
skole og barnehage er mer arealkrevende, det stilles ekstra krav til uteområder, lokalisering og
trafikksikkerhet, er det mer krevende å finne egnete areal. Sentrumsskolen skal, i tillegg til å dekke
behovet innenfor sentrum, også være en ekstra kapasitet for skolene i randsonen. Etter hvert som
arealene i sentrum blir bygd ut, reduseres muligheten for god lokalisering for de som bor i sentrum
og for avlastning av skolene i tilgrensende bydeler.
Sentrumsskole og samlokalisert barnehage vil være et positivt element for barnefamilier som bor
eller vurderer å flytte til sentrum. I en travel hverdag er det positivt at disse funksjonene ligger i
nærheten av der de bor. Manglende avsetting av
areal til disse funksjonene, vurderes som negativt
med tanke på å få barnefamilier til å flytte til sentrum.
Samlet kan endringen gjøre det mindre attraktivt for
barnefamilier å bosette seg i sentrum.
Selv om planforslaget fremdeles åpner for skole og
barnehage innenfor K30, svekker endringen
muligheten for god lokalisering av ny skole og
barnehage i sentrum. Endringen kan dermed gi
dårligere måloppnåelse for målet om at «Sandnes
sentrum skal utvikles med varierte bomiljø og
boligtyper tilpasset ulike alders- og kjøpergrupper.».

Figur 3-6: Planforslaget åpner for alle typer
offentlige formål innenfor K30.

Oppsummering av endringer for arealbruk og utbyggingspotensial
50 % bolig i K27 er i konflikt med planens intensjon om å kunne tilby store sammenhengende
transformasjonsområder for næring til større bedrifter/klynger, for å øke attraktiviteten til Sandnes
sentrum som regionalt næringssenter. Endringen gir dermed dårligere måloppnåelse for langsiktig og
bærekraftig næringsutvikling enn rådmannens planforslag. Som avbøtende tiltak bør bestemmelsene
sikre at næring innenfor K27 plasseres i nord nærmest mulig Skeiane stasjon, mens eventuelle
boliger plasseres i sør.
Økte byggehøyder for K26 og K27 vurderes å ha få negative konsekvenser. Tilpasning til
omkringliggende bebyggelse og solforhold for eksisterende og nye boliger må ivaretas ved
detaljregulering, dette er sikret i bestemmelse 1.11 og kommuneplanbestemmelsene. Dette kan
medføre at maks byggehøyde ikke vil være realiserbar for deler av K26 og K27.
Økte byggehøyder i K3 og S21 vurderes å ha negative konsekvenser for tilpasning til det historiske
bygningsmiljøet langs Langgata.
Høyhus i N1 er i tråd med gjeldende plan. Endelig arrondering av Elveparken vil bli avklart etter at
flomsonen er fastlagt i pågående klimautredning.
Fastsetting av Elveparken til minimum 20 000 m2 er en reduksjon på 5000 m2 fra gjeldende plan, og
kan medføre reduserte kvaliteter for sentrum og selve parken, og reduserte bokvaliteter i
nærområdet. Fastlegging av flomsonen i pågående klimautredning kan føre til større parkdrag og
nødvendiggjøre avbøtende tiltak for flomhåndtering. Videre prosess må avklare hva som utløser
større parkdrag, om det skal sette minimumsbredde på parkdraget, om hele flomsonen skal ligge
innenfor parkdraget eller om tilgrensende områder også skal kunne ivareta hensynet til flom.
Utsettelse av plassering av sjøbadet gir større fleksibilitet for endelig plassering, men mindre
forutsigbarhet for utviklingen av et godt by- og bomiljø øst i Vågen. Sannsynligheten for
gjennomføring av sjøbadet svekkes.
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Endring i K30 fra skole/barnehage til offentlig formål gir kommunen større fleksibilitet for bruken av
området, men mindre forutsigbarhet for utbygger av Elveparken. Avgjørelsen om hvor
sentrumsskolen skal ligge utsettes, det kan svekke muligheten for optimal lokalisering av
sentrumsskole, både for de som bor i sentrum og som ekstra kapasitet til skolene i tilgrensende
bydeler. Endringen påvirker muligheten for utviklingen av gode bo- og nærmiljø på østsiden av
Vågen. Det kan gjøre det mindre attraktivt for barnefamilier å bosette seg i sentrum.
Samlet sett vil UBUs vedtak gi mindre arealstyring og forutsigbarhet for den langsiktige utviklingen av
Sandnes sentrum enn rådmannens planforslag.

4. PARKERING
Vedtakspunkt c) Brueland øst skal legges til rette for 50 % bolig og 50 % næring.
d) I områdene K26 og K27 økes byggehøyden til 26 meter.
e) I områdene K3 og S21 økes byggehøyden til 22 meter.
Vedtakspunktene medfører endringer i arealutnyttelse og miks:






Brueland øst (K27) er i rådmannens planforslag vist som kombinert bebyggelse og anlegg
med tillatte arealformål næring, forretning og tjenesteyting. Forretning er begrenset til 200
m2 BRA og 1000 m2 BRA dagligvarehandel (bestemmelse 2.3). Det skal utvikles næring og høy
andel kontorarbeidsplasser (retningslinje 6.4). I planforslagets bestemmelse 6.4 åpnes det nå
opp for inntil 50 % bolig.
Maks byggehøyde for K26 og K27 er 21,5 meter i gjeldende sentrumsplan, og 22 meter i
rådmannens planforslag. Økningen til 26 meter tilsvarer én ekstra etasje, og gir rom for å
bygge næringsbygg i seks etasjer, eller boligbygg i syv- åtte etasjer. Dette vil gi mulighet for
en noe høyere utnyttelse av områdene.
S21 og K3 ligger langs nordre del av Langgata, og grenser til jernbanen i øst. Feltene har i
gjeldende plan maks byggehøyde på 16 meter, og 16,5 meter i rådmannens planforslag.
Økningen til 22 meter tilsvarer én til to ekstra etasjer, og gir rom for å bygge fem til sju
etasjer. Dette vil gi mulighet for en noe høyere utnyttelse av områdene.

Behov for parkering er en funksjon av arealutnyttelse og –formål. Økt utnyttelse utløser behov for
flere parkeringsplasser. Endret formål i Brueland øst fører også til endret parkeringsbehov,
sammenlignet med rådmannens forslag. Forholdet mellom parkeringsplasser for næring og bolig blir
forandret, og her vil konsekvensene av endret parkeringsnorm for bolig (se punkt under) også ha
konsekvenser.
Antall plasser for boligparkering øker med minimum 370, mens for næring vil det bli redusert med ca.
150 plasser. Sammenlignet med rådmannens planforslag, fører økt utnyttelse og endret arealmiks til
minimum 220 flere parkeringsplasser.
Med sambruk kan man dekke det samme parkeringsbehovet med færre plasser enn dersom hele
behovet skulle dekkes etter det enkeltes maksimale behov. Med blandet formål i Brueland øst, blir
det større muligheter for sambruk mellom parkering for bolig og næring enn med rådmannens
planforslag.
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Vedtakspunkt a) Parkeringsnorm bolig: 1 p-plass pr 100 m2, minimum 1 plass pr bolig, handel og
næring 0,3 plasser pr 100 m2.
Vedtakspunktet har ført til følgende endringer i bestemmelse 1.13:
For boligformål tillates det 1,0 parkeringsplass per 100 m2 BRA og minimum 1 parkeringsplass
per boenhet for hele sentrum (sone A og sone B).
I rådmannens planforslag er parkeringsnormen for boligformål angitt per 100 m2 BRA, for å
gjenspeile og synliggjøre felles løsninger for parkering. Normen har også en geografisk fordeling, med
lavere norm (0,7 plasser per 100 m2 BRA) for sone A (bestemmelsesområder 1,2 og 3) og noe høyere
(1,0 plasser per 100 m2 BRA) for sone B (bestemmelsesområder 4 og 5). Parkeringsnormen for bolig
og næring/handel ble utformet med utgangspunkt i en fremtidig bilandelen i sentrum på ca. 40 %
som i vedtatt mobilitetsplanen er vurdert å være nødvendig dersom målet om nullvekst i
personbilreiser i Sandnes skal nås.
Med forutsetning om en gjennomsnittlig boligstørrelse på 80 m2 BRA, vil endringen til minimum 1
plass per bolig øke antallet parkeringsplasser som følge av utbygging med i størrelsesorden 1.030
plasser. Dette er sammenlignet med og basert på utnyttelse og arealmiks i rådmannens
planforslaget.
Med en minimumsnorm per boenhet vil fremtidig parkeringsbehov bli knyttet til boligstørrelse. Det
bygges mange leiligheter i sentrum. Mindre leiligheter vil utløse behov for flere parkeringsplasser.
Intensjonene i parkeringsstrategien knyttet til fleksibel og felles parkeringsløsninger kan bli svekket
dersom om for mange boligparkeringsplasser blir reservert, noe som kan skje med å tilknytte
parkeringskrav til boenheter.
Vedtakspunkt b) Planen med skråstilte p-plasser langs St. Olavs gate, Solaveien, Storgata og Torggata
skal være på plass.
Vedtakspunktet har ført til følgende endring i bestemmelse 6.1
«I St. Olavs gate, Solaveien, Storgata og Torggata skal det være korttidsparkeringsplasser.»
Rådmannens planforslag følger opp intensjonene fra gjeldende plan med omprioritering av gate- og
parkeringsareal i sentrumskjernen til byrom og gågater. Korttids kantsteinsparkeringsplasser på
vestsiden av jernbanen er erstattet i offentlig anlegg i Jærveien, i forlengelse av Langgata, og i
Havneparken. Det gjelder parkeringsplasser i sidegatene til Langgata, St. Olavs gate og Solaveien.
Vedtakspunktet medfører tilrettelegging for gateparkering i St. Olavs gate, Solaveien og Torggata.
Gateparkering i Storgata og vestover er allerede opprettholdt i planforslaget.
Det er kun et fåtall ekstra parkeringsplasser sammenlignet med rådmannens forslag, og
konsekvensene for parkeringstilbudet i sentrum blir beskjedent. Men, det at det åpnes for
kantsteinsparkering i sentrumskjernen vil svekke ambisjonene om å tilrettelegge for gateparkering i
et område hvor det ønskes å prioritere gående, syklende og kollektivtransport.
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Oppsummering
En av intensjonene i rådmannens planforslaget har vært å redusere kravet til bilparkering.
Parkeringspolitikken understøtter målet om redusert bilbruk, for bl.a. å minimisere trafikk gjennom
sentrum.
Endret arealmiks, utnyttelse og parkeringsnorm for bolig fører til minimum 1.250 ekstra
parkeringsplasser sammenlignet med rådmannens planforslag. Det forutsettes sambruk mellom
parkering for bolig og næring/handel noe som kan redusere antallet. Det totale behovet vil allikevel
bli større enn i det opprinnelige forslaget. Planforslaget er mye mindre ambisiøst enn rådmannens
forslag og fører til redusert måloppnåelse mht. nullvekstmålet.
Planforslaget legger til rette for frikjøp i sentrum. Kommunen må ha tilstrekkelig parkeringskapasitet
i offentlige anlegg til å dekke frikjøpsbehovet. I parkeringsstrategien er det lagt til grunn at
kommunen skal dekke 50 % av behovet til nye næringsbygg og 30 % til nye boliger. I sum blir dette et
behov for i størrelsesorden 1.600 parkeringsplasser. Med sambrukseffekt på ca. 20 % og erstatning
av ca. 750 offentlig parkeringsplasser som bygges ned i sentrumskjernen, vil det ut fra planforslaget
være behov for ca. 1.900 offentlige parkeringsplasser.
Forslaget utløser behov for ca. 325 flere offentlige parkeringsplasser, sammenlignet med
rådmannens planforslag. Kommunen vil få en større økonomisk forpliktelse med høyere krav til
parkering. Kostnadene vil avhenge av frikjøpsbeløp og hvor stor andel av nærings- og boligparkering
som skal kunne frikjøpes. Økt behov for parkering vil beslaglegge ekstra areal i sentrum, noe som kan
gå på bekostning av utbyggingsareal.
Dimensjonering og lokalisering av flere offentlige parkeringsplasser må avklares innen 2.
gangsbehandling.

5. TRANSPORT OG TILGJENGELIGHET
Vedtakspunkt c) Brueland øst skal legges til rette for 50 % bolig og 50 % næring.
d) I områdene K26 og K27 økes byggehøyden til 26 meter.
e) I områdene K3 og S21 økes byggehøyden til 22 meter.
Vedtakspunktene medfører endringer i arealutnyttelse og miks som beskrevet i kap. 4 parkering.
Sammenlignet med rådmannens planforslag fører foreslåtte endringer til 7 % økning i BRA med de
forutsetningene som er lagt til grunn i planarbeidet. Endret utnyttelse fører til flere boliger og færre
kontorarbeidsplasser samt litt mer handelsareal. Dette medfører i utgangspunktet ikke vesentlige
endringer i totalt antall personturer, men antall bilturer vil øke med ca. 7 %, noe som ligger innenfor
følsomhetsgrensen i beregningene.
Vedtakspunkt b) Planen med skråstilte p-plasser langs St. Olavs gate, Solaveien, Storgata og Torggata
skal være på plass.
Vedtakspunktet har ført til følgende endringer i bestemmelse 1.13:
«I St. Olavs gate, Solaveien, Storgata og Torggata skal det være korttidsparkeringsplasser».
Vedtakspunktet vil føre til tilrettelegging for gateparkering i St. Olavs gate, Solaveien og Torggata.
Rådmannens planforslag legger allerede til grunn gateparkering i Storgata og vestover.
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Antall parkeringsplasser er ikke fastsatt i bestemmelsene, men planforslaget legger noen viktige
føringer i dette kvartalet som vil påvirke dimensjonering, spesielt i St. Olavs gate:





St. Olavs gate er en viktig strekning i kollektivnettet for buss i sentrum. Øvrige rutebussene,
dvs. ikke Bussveien, vil kjøre fra nord og sør inn til rutebilstasjonen i Julie Eges gate, ved
Ruten.
St. Olavs gate er også definert som «innfartsveg», dvs. en del av det strategiske nettverket
for kjøreadkomst til sentrum.
Ifm. utvikling av knutepunktet Ruten, er det i områdeplanen regulert areal til taxi og «kiss &
ride» i St. Olavs gate, sannsynligvis på strekningen mellom Flintergata og Industrigata. Dette
er et viktig tilbud for knutepunktet, og forutsetter adkomst fra nord og sør.
Kvartalet ligger innenfor «sentrumskjernen», hvor gatenettet skal utformes særlig på de
gåendes premisser. Gågaten i Langgata skal utvides til sidegatene mot både øst og vest.

I rådmannens planforslag ble etablering av parkering frarådet. Gateparkering kan ha negative
konsekvenser for trafikksikkerhet, særlig i områder som dette med store fotgjengerstrømmer mellom
gågatene, Ruten og generelt mellom øst og vest. Parkeringsplasser krever areal i gatene som er
forutsatt brukt av andre; som areal til gående, kollektivtrafikk eller for av- og påstigning for
knutepunktet Ruten. Tilrettelegging for gateparkering genererer også letetrafikk i et område hvor det
i størst mulig grad er ønskelig å begrense trafikken slik at myke trafikanter og kollektivtrafikken kan
prioriteres. Planforslaget legger også til grunn at korttids kantsteinsparkeringsplasser på vestsiden av
jernbanen blir erstattet i offentlig anlegg i Jærveien, i forlengelse av Langgata, og i Havneparken.
Vedtakspunktet vil føre til parkering i gater som skal ivareta funksjonen som innfartsveg,
kollektivnett og som ligger tett opp mot sentrumskjernen med mye aktivitet og mange fotgjenger.
Oppsummering av konsekvenser for trafikk og tilgjengelighet
Endret utnyttelse og arealmiks fører til flere boliger og færre kontorarbeidsplasser samt litt mer
handelsareal i deler av sentrum. Foreslått endringer fører til om lag 7 % økning i BRA. Dette fører i
utgangspunktet ikke til vesentlige endringer i totalt antall reiser, men antall bilturer vil øke med ca. 7
%.
Sentrumsplan har et mål om å utvikle et attraktivt sentrum. Økt letetrafikk i sentrumskjernen,
tilknyttet korttids gateparkering, svekker ambisjonen om at sentrumskjernen skal være utformet på
de gåendes premisser. Gateparkering vil i tillegg redusere tilgjengelig areal til by- og
knutepunktsutvikling – areal for gående, kollektivtrafikk og knutepunktet Ruten.

6. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Vedtakspunkt g) Verneverdige bygg i Langgata og kvartalene rundt tillates boliger fra 2. etasje og
opp. Leiligheter under 45 m2 fritas for krav om parkering, det skal da være 1 sykkelparkering i låst
rom.
Vedtakspunktet har ført til følgende endring i bestemmelse 6.1:
«For verneverdige bygg tillates boliger fra 2. etasje og opp.»
I rådmannens planforslag var boligandel i Langgatakvartalet begrenset til maks 20 %, noe som ville ha
umuliggjort bolig fra 2. etasje og opp. Endringen legger til rette for flere boliger i verneverdige bygg i
Langgatakvartalet, og mindre næring/tjenesteyting.
«Leiligheter under 45 m2 i verneverdige bygg fritas for krav om parkering, men skal ha 1
sykkelparkeringsplass i låst rom»
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I gjeldende plan er det krav om 1 parkeringsplass for bil per boenhet, pluss gjesteparkering (1 plass
ved individuell parkering, eller 0,2 plasser i fellesanlegg). Krav for sykkel er 3 plasser per 100 m2 BRA.
Fritak for krav om parkeringsplass for bil vil gjøre det enklere og rimeligere å etablere små leiligheter
i verneverdig bebyggelse, da man slipper å bygge eller frikjøpe parkeringsplasser. For kulturmiljøet vil
endringen være positiv, da den kan medføre økt bruk av verneverdig bebyggelse, og vern gjennom
bruk. Dette gir god måloppnåelse for målet om at «sentrumsutviklingen skal bygge opp under
stedskvaliteter og kulturhistoriske verdier».
Endringen kan imidlertid også medføre at man ser en dreining mot etablering av mindre leiligheter,
eller at eksisterende større leiligheter deles opp i mindre enheter under 45 m2. Dette kan være i
konflikt med målet om å utvikle sentrum med variert bomiljø og beboersammensetning (flere
familier), men kan samtidig gi flere rimelige leiligheter i sentrum, slik at sentrumskjernen åpnes opp
for nye beboergrupper.
Oppsummering av konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø
Den nye bestemmelsen gjør det rimeligere å etablere små leiligheter i verneverdige bygg, noe som
kan bidra til vern gjennom bruk og god måloppnåelse for stedskvaliteter og kulturhistoriske verdier.
Samtidig kan bestemmelsen medføre at det etableres flere leiligheter under 45 m2, som kan være i
konflikt med målet om å utvikle sentrum med variert bomiljø og beboersammensetning.

7. MÅLOPPNÅELSE
Hovedmål

Måloppnåelse overordnete føringer

Nullvekstmålet
Hovedmål fra
staten/regionen/
kommuneplan

Målet om nullvekst i personbiltrafikken handler om miljøvennlig byutvikling,
blant annet redusert arealbehov (konsentrert utbygging/arealmiks), bedre
tilgjengelighet til regionale sentrumsområder, god framkommelighet og
tilgjengelighet for gående og syklende. Bussveien med tilhørende tilbud for
gående og syklende, er et av de viktigste elementene i satsingen for å nå
målet, men er ikke tilstrekkelig alene. Reduserte parkeringskrav og felles
offentlige p-anlegg bidrar sammen med Bussveien til å styrke
konkurranseforholdet i favør mer miljøvennlige reiser. Planforslaget er mye
mindre ambisiøst enn rådmannens forslag og får derfor redusert
måloppnåelse. Under forutsetning av at arealbruk og utnyttelse langs aksen
samspiller med Bussveien, vil planen ha middels måloppnåelse.

Hovedmål

Måloppnåelse for sentrum (fra samfunnsdelen)

Sandnes sentrum skal
styrkes som hovedsenter i
regionen og som et
attraktivt senter for
kommunens innbyggere.

Hovedgrepene i planforslaget styrker og videreutvikler et attraktivt sentrum
ved å avgrense det kompakte sentrum, peke på robuste næringsområder og
områder som egner seg bedre til bolig. Det tilrettelegges også for å styrke
eksisterende regionale og kommunale funksjoner og etablering av nye
funksjoner (rådhus, sjøbad, videregående skole, kollektivknutepunkt m.m.).
For å øke sentrums attraktivitet, legger planforslaget til rette for gode
uteoppholdsarealer (parker, byrom, gater, turveier) og funksjonsblanding
(handel/næring/tjenesteyting-/bolig). Det har fokus på god tilgjengelighet i
sentrum for gange/sykkel/kollektiv, og kommunen må sikre god tilgjengelighet
for innbyggerne inn til sentrum. Innføring av gateparkering i tilknytning til
Langgata svekker ambisjonen om at sentrumskjernen skal være utformet på de
gåendes premisser. Kommunedelplanen sikrer ikke i seg selv en høy
måloppnåelse, men er et verktøy for å styre utviklingen mot målet.
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Planforslaget presiserer dette, og kommunen må ta en svært aktiv rolle for å
sikre ønsket utvikling. Dette er foreslått gjort gjennom videre utredninger og
strategiarbeid, og konkrete fysiske tiltak i sentrum. Omdømmebygging og
identitetsskapende arbeid bør også inngå i dette arbeidet. Forutsatt at dette
blir fulgt opp gir planen god måloppnåelse.

Delmål for sentrum
Sandnes sentrum skal
fortettes og transformeres
for å styrke byens
identitet og
konkurransekraft. Det skal
tilrettelegges for en
tetthet og et mangfold
som sikrer aktivitet
gjennom hele døgnet.

Sentrumsutviklingen skal
bygge opp under
stedskvaliteter og
kulturhistoriske verdier.
Sandnes sentrum skal
videreutvikles som arena
for opplevelser, opphold
og rekreasjon. Det skal
tilrettelegges for et variert
tilbud av boliger,
arbeidsplasser, offentlige
funksjoner, kultur, handel
og møtesteder.
Lokalisering av offentlige
funksjoner i sentrum skal
prioriteres i byutviklingen.

Sandnes sentrum skal
utvikles med varierte
bomiljø og boligtyper
tilpasset ulike alders- og
kjøpergrupper.
Sandnes sentrum skal
utvikles med offentlig
tjenesteyting og service
for å øke sentrums
attraktivitet som bosted
med et sterkt nærmiljø.

Gjennom fortetting og transformasjon i sentrum, bygger planforslaget opp
under byens identitet i form av å styrke/videreutvikle sentrums fem
områdekarakterer. Det legges også til rette for en økt tetthet av mennesker
spesielt gjennom fokus på nye arbeidsplasser noe som vil styrke sentrum som
lokalt og regionalt næringsområde. Planen gir også mulighet for et mangfold av
opplevelser og tilbud i sentrum. Dette vil gi økt aktivitet gjennom hele døgnet
og samlet kunne styrke byens konkurransekraft. Det gir dermed god
måloppnåelse.
Ettersom bestemmelsene fastsetter maks boligandel for de fleste områdene,
er det ingen garanti for at det blir en funksjonsblanding slik planforslaget
legger opp til. Den fleksible differensieringen for arealbruken kan føre til at
enkelte områder i sentrum kan utvikle seg til rene kontorklynger uten andre
funksjoner der aktiviteten begrenses til arbeidstiden. Likevel vil planforslaget
potensielt kunne gi god måloppnåelse for sentrum som helhet.
Planen styrker hensynet til kulturhistoriske strukturer og verdier. Den sikrer
automatisk freda kulturminner og kulturmiljø gjennom hensynssoner med
retningslinjer. Sentrum er også delt inn i fem områder basert på
områdekarakter som skal bidra til å kunne styrke og videreutvikle deres
egenart og kvaliteter. Forslag til bestemmelser og retningslinjer åpner for en
mer individuell tilpasning av hensyn til kulturvernet. Planforslaget gir god
måloppnåelse.
Planforslaget gir rom for et variert tilbud av boliger, arbeidsplasser, offentlige
funksjoner, kultur og handel. Dersom en lykkes med å øke tettheten av
mennesker i sentrum, vil handelen følge etter. Opplevelser, opphold,
møtesteder og rekreasjon handler i stor grad om byens utearealer. Viktige
gater og byrom er sikret tilstrekkelig areal, sammenheng og aktive fasader som
bidrar til økt mangfold av opplevelser og tilbud på bakkeplan. Byrommenes
innhold, variasjon, og kvalitet skal sikres gjennom utarbeidelse av en
byromsstrategi. Dersom dette blir gjennomført, vil planen ha en god
måloppnåelse.
Sentrum er rett adresse for funksjoner som er skal dekke alle kommunens
innbyggere. Det finnes allerede en del offentlige funksjoner i sentrum.
Utvikling av parkdraget langs Storåna, promenade langs Gandsfjorden,
finmasket byromsnettverk, offentlige funksjoner, Bussveien og stasjonene på
Jærbanen vil bidra til god måloppnåelse.
Planen sikrer ulike boområder, boligtyper og variasjon i boligstørrelse, men har
ikke virkemidler til ulike kjøpegrupper utover dette. Det må derfor virkemidler
utover planforslaget for å sikre dette. Andre funksjoner i sentrum som
barnehage, handels-, service- og kulturtilbud, gjør sentrum mer attraktivt for
ulike aldersgrupper. Planforslaget som verktøy for å nå målet gir god
måloppnåelse.
Generelt åpnes det for tjenesteyting innenfor sentrumsformål og kombinerte
områder der annet ikke er oppgitt. Manglende avsetting av areal til
sentrumsskole og samlokalisert barnehage og svekket sannsynlighet for
gjennomføring av sjøbadet, reduserer måloppnåelsen ift. rådmannens forslag.
Planforslaget gir middels-god måloppnåelse på dette delmålet.
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Det skal tilrettelegges og
sikres arealer for en
langsiktig og bærekraftig
næringsutvikling i sentrum
for både etablerte og nye
næringer.

Dersom antall arbeidsplasser i Sandnes sentrum skal økes i tråd med arealpotensialene, forutsetter dette trolig ikke bare at Sandnes tar en større andel
av veksten, men også en allokering av eksisterende arbeidsplasser fra andre
områder. Det vil si at Sandnes sentrum må øke sin attraktivitet vesentlig ift. de
konkurrerende områdene. I en slik sammenheng er det lite trolig at tilgjengelig
areal alene er et tilstrekkelig virkemiddel. Planforslaget gir god måloppnåelse,
men det må andre virkemidler til for å oppnå en ekspansiv utvikling.

Sandnes sentrum skal
styrkes som det viktigste
kollektivknutepunktet i
kommunen, ikke bare for
overganger mellom
reisemidler, men som
destinasjon for reiser.

Dagens arealbruk og nye utbyggings- og transformasjonsområder, byromsnettverk og kollektivtilbud styrker kollektivknutepunktets rolle, både som
målpunkt og del av kollektivnettet i byregionen. Høy utnyttelse langs
kollektivårene utenfor sentrum støtter opp under målsettingene og gir
synergieffekter for sentrumsutviklingen i området rundt Ruten. Framtidig
løsning for terminalområdet og ruteopplegget utover Bussveien er uavklart.
Planen gir middels-god måloppnåelse.

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.

Planforslaget har gjennom plankart, temakart og bestemmelser sikret et
sammenhengende nettverk for gående og syklende som også knyttes på
parker og byrom. Det er sikret at nettverket skal utvikles på de gåendes
premisser og planen har på denne måten god måloppnåelse.

Planen viderefører grepene i gjeldende kommuneplan, men sikrer
gangadkomst til terminalområdet fra sør og fra Brueland øst mot sentrum.
Åpning av forbindelsen under jernbanen vil være attraktivt for brukerne av
parken og Skeiane stasjon.
Planen har god måloppnåelse.
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