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NOTAT Kdp Sandnes sentrum - trafikknotat
1. INNLEDNING
Flere parallelle planprosesser i sentrum vil føre til endringer i transportnettet. Både planer og
konsekvensene for trafikk og sentrum er oppsummert i dette notatet, sammen med de samlede
konsekvensene av planene. Notatet er et grunnlagsdokument for arbeidet med revidering av
Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2019-2035.
I siste kapittel er konsekvensene av enveiskjøring med skråstilt parkering i kvartalet St. Olavs gate –
Gjesdalveien – Storgata - Torggata vurdert. Utredningen er en oppfølging av planprogrammet for
kommunedelplan for sentrum.

2. OMRÅDEREGULERING FOR RUTEN (PLAN 2013111)
Ifølge planbeskrivelsen skal Ruten fremstå som byens sentrale kollektivknutepunkt og offentlige
byrom. Figur 2-1 viser en illustrasjon av planen som ble godkjent 18.06.2018.

Figur 2-1 Illustrasjonsplan for Nye Ruten. Kilde: Spacegroup m.fl. 01.03.2018
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2.1. Beskrivelse
Følgende elementer i områdeplan for Ruten vil føre til endringer i transporttilbudet og trafikknettet i
sentrum:









Trasé for Bussveien over Olav Vs plass som utformes på gåendes premisser (føring fra
reguleringsplan for Bussveien Kvadrat-Ruten).
Bilfri Elvegata som følger av bussveitraséen i Elvegata – Julie Eges gate (føring fra
reguleringsplan for Bussveien Kvadrat-Ruten).
Nedbygging av parkeringsanlegget på Ruten. Parkeringsplassene erstattes i p-anlegg i
Havneparken (bak Tinghuset) samt ledig kapasitet i Bystasjonen.
Nytt forslag til gatebruksplan hvor sidegatene til Langgata opprettholdes for gateparkering
for å sikre tilgang til funksjoner i sentrumskjernen for de som er avhengig av bil (utenfor
planområdet).
Ny tilkomst til jernbanen i nord – sikre knutepunkt med Bussveien (holdeplass ved tinghuset)
og øvrige bussruter med holdeplasser i Julie Eges gate i sør.
Etablering av taxiholdeplass og «kiss and ride» i St. Olavs gate.
Sykkelparkering lokalisert ved adkomster til jernbaneperrongene.

2.2. Trafikale konsekvenser
De trafikale konsekvensene av planen er utredet ifm. planarbeidet. De største endringene i
gatenettet er en konsekvens av kollektivprioritering i Bussveien, med bl.a. stenging av Jernbaneveien,
Olav Vs plass og Elvegata for privatbil. De trafikale konsekvensene er derfor beskrevet i avsnittet om
Bussveien.

2.3. Konsekvenser for Sandnes sentrum






Redusert trafikk i de mest sentrale delene av sentrum.
Olav Vs plass stenges for privatbil og utformes på gåendes premisser, med ingen forbindelse
for kjøretøy mellom St. Olavs gate og Elvegata.
Vågsgata stenges for kjøretøy mellom Olav Vs plass og Julie Eges gate.
Julie Eges gate stenges for privatbil mellom St Olavs gate og Vågsgata.
Etablering av taxiholdeplass og «kiss and ride» i St Olavs gate.
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3. BYMILJØPAKKEN NORD-JÆREN – BOMRING RUNDT SANDNES
SENTRUM
3.1. Beskrivelse
Det vil bli innført nye bomringer på Nord-Jæren 1. oktober 2018. Det er del av Bymiljøpakken hvor
hovedmålet er «Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren og god framkommelighet
for alle trafikantgrupper.»(Bypakke Nord-Jæren 2015). Det skal etableres fem bomringer rundt de
viktigste reisemålene i byområdet. En ring skal ligge rundt Sandnes sentrum, som vist i Figur
3-1Error! Reference source not found., med 10 bomstasjoner med betaling inn mot sentrum.

Figur 3-1 Bomring og –stasjoner Sandnes sentrum. Kilde: bymiljøpakken.no

3.2. Trafikale konsekvenser
I forbindelse med den nye bompengeordningen har Statens vegvesen gjennomført
trafikkberegninger i RTM1 modellen. Beregningene er svært usikre, men det forventes ca. 10 %
nedgang i biltrafikken som i dag krysser bompengeringene. Økte reisekostnader og høyere takst i
rushperiodene kan også føre til endret i reisemiddelfordeling til regionen, dvs. økt andel av kollektiv,
gange og sykkel.

1

RTM – Regional Transport Modell, delområdemodell Nord-Jæren.
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4. BUSSVEIEN
4.1. Beskrivelse
To bussveiprosjekt i Sandnes sentrum er under planlegging:



Fv. 44 Kvadrat-Ruten – forprosjektet er vedtatt, men planarbeidet er stoppet opp pga.
kostnadsoverskridelser i Bymiljøpakken og behov for avklaringer i Vegdirektoratet.
Fv. 322 Ruten-Vatnekrossen – forprosjekt er under utarbeidelse med mål om behandling vår
2019.

Hovedmålet for prosjektene er å gi bedre kapasitet og fremkommelighet som er forenlig med
premissene for byutvikling og kulturminneinteresser i Sandnes. I tillegg legges det til rette for å
oppnå bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende langs Bussveien.
Løsningene skal bidra til å oppnå målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken.
4.1.1. Kvadrat-Ruten
Bussveien mellom Kvadrat og Ruten får i hovedsak egne felt/gater, bortsett fra deler av Strandgata.
Tiltaket inkluderer tosidig tilbud for gående og syklende.






Strandgata stenges for gjennomkjøring ved Altona brygge. Det gjelder ikke bussene.
To tverrgater mellom Strandgata og Roald Amundsens gate og St. Olavs gate mot Olav Vs
plass stenges for gjennomkjøring.
Bussveien over Olav Vs plass tilpasses områdeplan for Ruten. Mellom Schanche Olsen og
tinghuset og i Elvegata blir traséen utformet som egen bussgate.
Kjøreadkomsten til Havneparken legges via St Olavs gate/Langgata og under jernbanen.
Det forutsettes omfattende sanering av kryss og avkjørsler

4.1.2. Ruten-Vatnekrossen
Det gjenstår flere avklaringer i planen for Bussveien mellom Ruten og Vatnekrossen. Som
hovedprinsipp får Bussveien egne felt/gate samt tosidig tilbud for gående og syklende.





Julie Eges gate mellom Holbergsgate og Gravarsveien vil være forbeholdt buss.
I Gravarsveien, Hanaveien og Skippergata vil det være egne felt for kjørende og buss.
Planarbeidet skal avklare om Skippergata skal holdes åpen for all trafikk eller om den må
stenges for gjennomkjøring.
Sanering av kryss og avkjørsler avklares i planarbeidet.
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4.2. Trafikale konsekvenser
For å vurdere de trafikale konsekvensene av Bussveien er det gjennomført omfattende
trafikkanalyser i planarbeidet for Bussveien. I tillegg til utbygging av Bussveien er andre planer og
tiltak lagt til grunn i trafikkanalysen, med bl.a. ny bomringene i Bymiljøpakken Nord-Jæren og andre
godkjente transportprosjekter i regionen.Konsekvensene nord for sentrum og i sentrumskjernen er
oppsummert under:






Analysen viser en stor reduksjon i trafikken gjennom sentrum, med kun lokaltrafikk i
Strandgata og Roald Amundsens gate. Når flere veier blir stengt for bil, vil det bli vanskelig og
mindre attraktivt å kjøre gjennom sentrum. Det må i tillegg betales bompenger.
Trafikken i Strandgata og Roald Amundsens gate vil bli redusert. Trafikken i Oalsgata vil bli
lite påvirket av endringene
Trafikken som i dag kjører gjennom sentrum, vil i hovedsak bli overført til E39 og
hovedvegnettet Stavangerveien, Jærveien og rv. 13.
Postveien vil få noe mer gjennomgangstrafikk enn i dag.

Trafikken øst og sør for Sandnes sentrum vil være avhengig av om Skippergata holdes åpen for all
trafikk eller blir stengt når Bussveien blir realisert.



Dersom Skippergata skal holdes åpen for privatbil, vil trafikken i Austråttveien/Austråttbakken og Gravarsveien bli omtrent som i dag. Det vil bli noe mer trafikk i rv. 13.
Dersom Skippergata stenges for gjennomkjøring for privatbil vil det bli en betydelig
reduksjon i trafikk i Hanaveien/Gravarsveien, men en økning i Austråttbakken og en videre
økning i rv.13.

4.3. Konsekvenser for Sandnes sentrum







Strandgata stenges for gjennomkjøring og Roald Amundsens gate blir hovedinnfartsveien til
sentrum fra nord.
Det etableres bussgater i Jernbaneveien, Elvegata mellom Rådhusplassen og Julie Eges gate,
og Julie Eges mellom Elvegata og Gravarsveien.
Adkomst til Havneparken for kjøretøy via St Olavs gate/Langgata og under jernbanen
Tverrgaten Olav Vs plass blir stengt for trafikk mellom St. Olavs gate og Elvegata. Utformes
på gåendes premisser.
Endringene vil føre til mindre trafikk fra nord og vest inn mot sentrum, og begrenset trafikk
rundt sentrumskjernen.
Konsekvensene øst og sør for Sandnes sentrum avklares ifm planarbeidet for Bussveien
Ruten-Vatnekrossen.
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5. DETALJREGULERING FV. 509 OALSGATA (PLAN 201708)
Oalsgata (fv.509) mellom krysset med Solaveien og Elveplassen ved jernbanebrua er under
regulering. Planforslaget ble oversendt Sandnes kommune i juni 2018. Det forventes at planen blir
lagt frem til 1. gangsbehandling i Utvalg for byutvikling høsten 2018.

5.1. Beskrivelse
I følge planbeskrivelsen er det et mål at veikapasiteten opprettholdes som i dagens situasjon. Det
skal tilrettelegges for syklende og gående slik at fremkommeligheten bedres, trafikksikkerheten økes
og flere velger å gå eller sykle.
Planforslaget legger opp til omlegging av flere kryss og stenging av inntil seks samleveier og mer enn
20 avkjørsler ut mot Oalsgata. Det er vurdert at endringene i kryss- og avkjørselsforhold vil gi få
negative konsekvenser for trafikken i sidevegnettet, og at forslaget bidrar til en mer trafikksikker
løsning og færre konfliktpunkter for syklister.
Det blir en strammere geometri for kjørende i Oalsgata. Krysset med Jærveien vil bli stengt. Krysset
har i dag begrenset svingemuligheter, hvor det tillates høyresving inn i Jærveien fra Oalsgata og
venstresving fra Jærveien til Oalsgata. Det foreslås i hovedsak 3 kjørefelt i Oalsgata, ett mindre enn i
dag nærmest sentrum. Det fører til redusert kapasitet for denne strekningen. Planen legger også til
grunn at Solaveien blir stengt for gjennomkjøring ifm. innføring av ny bomring. Det medfører at
trafikken i Syrinveien vil øke med 800 kjøretøy/døgn i forhold til i dag.
Som en del av planarbeidet er det vurdert flere avbøtende tiltak for å redusere de trafikale
konsekvensene. Planen legger til rette for endret feltinndeling i St. Olavs gate fra sør, samt faste
sykluser for signalanleggene i Oalsgata i rushperioden. Signalregulering vil sikre en bedre flyt ved at
kryssene langs hele Oalsgata koordineres.

5.2. Trafikale konsekvenser
Figur 5-1 viser en graf over dagens situasjon, fremtidig situasjon uten tiltak, og fremtidig situasjon
med anbefalte tiltak for trafikken i Oalsgata i ettermiddagsrushet. Tiltakene vil forbedre
trafikkavviklingen i Oalsgata og tilstøtende veier sammenlignet med alternativet uten tiltak.
Trafikkavviklingen vil allikevel bli dårligere enn i dag pga. redusert kapasitet i den nedre delen av
Oalsgata med redusert antall felt til motorisert kjøretøy.
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Figur 5-1 Sammenligning av alternative løsninger for Oalsgata, ettermiddagsrushet. Lilla strek henviser til
verdier på høyre akse. Kilde: «Trafikkberegninger Fv.509 Oalsgata», Norconsult 10.01.2018

I ettermiddagsrushet fører innsnevringen til et felt i sørgående retning mellom krysset ved St. Olavs
gate og Elveplassen til lange køer oppover Oalsgata. For å unngå tilbakeblokkering mot E39 er det
anbefalt 2 sørgående felt fra Stangeland til krysset ved Bjørnstjerne Bjørnsens gate, men av hensyn til
bebyggelsen og gatemiljø blir det kun et felt. Det ekstra feltet ville være tomt/overflødig de alle
fleste timene av døgnet.
Stenging av krysset ved Jærveien vil føre til økt trafikk fra St. Olavs gate sør gjennom krysset ved
Oalsgata. Krysset er signalregulert, men selv med endret feltinndeling i tilfarten, eget felt for
venstresvingende trafikk og delt felt for trafikk som skal rett frem og til høyre, øker forsinkelsene for
trafikken fra St. Olavs gate sør og Oalsgata sør gjennom krysset.

5.3. Konsekvenser for Sandnes sentrum
Planen vil ha følgende konsekvenser for Sandnes sentrum:






Jærveien vil bli stengt for gjennomkjøring mellom Oalsgata og St. Olavs gate, med adkomst
kun fra sør.
Det vil bli større trafikk fra sør gjennom krysset St. Olavs gate x Oalsgata, med økte
forsinkelser for kjøretøy.
Det kan oppstå kø og forsinkelser mot slutten av rushperioden i øvre del av Oalsgata pga kun
et kjørefelt i sørgående retning i strekningen Stangeland – Bjørnstjerne Bjørnsens gate.
Oalsgata vil bli smalere, dvs. med færre kjørefelt for trafikk, mellom Langgata og Elveplassen.
Økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for gående og syklister for kryssende trafikk
og i Oalsgata.

Det er ikke vurdert om planen vil føre til endret reisemønster for biltrafikken i sentrum. Det er kun
endringer som følge av stenging av Solaveien som er lagt til grunn i trafikkanalysen.
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6. SAMLET KONSEKVENSER FOR SANDNES SENTRUM
Figur 6-1 viser de fysiske konsekvensene for gatenettet i Sandnes sentrum som følger av de
overnevnte planprosessene.
For å prioritere kollektivtransport (Bussveien) gjennom sentrum og for å utvikle byrom i sentrum vil
flere veier stengt. Tiltak som følger prioritering av Bussveien i Skippergata mot Vatnekrossen vil bli
avklart i pågående reguleringsplan arbeidet.

Figur 6-1 Endringer i trafikkbildet Sandnes sentrum som følge av parallelle planprosesser.

Figur 6-2 viser hvordan adkomsten til sentrum med bil vil bli endret som en konsekvens av planene.
Mulighetene for å kjøre gjennom sentrum vil bli betydelig redusert, men det blir viktig å legge til
rette for biltilgjengelighet til sentrum fra alle retninger. Forbud mot gjennomkjøring i Strandgata vil
føre til begrenset tilgjengelighet fra nord sammenlignet med dagens situasjon. Videre veistenginger i
sentrumskjernen fører til redusert fremkommelighet for bil.
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Figur 6-2 Konsekvenser for adkomst til Sandnes sentrum
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Trafikale konsekvenser for Sandnes sentrum
Mange endringer i transportnettet vil i hovedsak skje som følge av parallelle planprosesser:














Prioritering av Bussveien, med uhindret framkommelighet, vil gi økt tilgjengelighet og bedre
fremkommelighet for kollektiv inn mot og gjennom sentrum
Biltilgjengelighet til sentrum fra nord og gjennom sentrum reduseres, med tilrettelegging for
kollektivgater i sentrum. Regulering av Bussveien fra Kvadrat-Ruten og Ruten-Vatnekrossen
vil detaljere løsningen for Bussveien gjennom sentrum.
Bilframkommelighet blir redusert i sentrumskjernen, med stenging av bl.a. Elvegata, Olav Vs
plass og Julie Eges gate. Det er grep som er avklart i tidligere planfaser, blant annet med
områdeplaner for Havneparken og for Ruten.
Nye byrom ved Ruten og Rådhusplassen skal utformes på gåendes premisser, og bidra
betydelig til å øke fremkommeligheten for gående og syklende både i og gjennom sentrum.
Det blir mindre trafikk fra nord og vest inn mot sentrum, og begrenset trafikk rundt
sentrumskjernen. De mest sentrale områdene i sentrum vil få svært begrenset biltrafikk med
positive konsekvenser for gående, syklende og bussene.
Samtidig er det usikkert om noen gater i sentrum vil få økt trafikk. I tillegg til stengte veier, vil
fjerning av parkeringsplassen på Ruten føre til mindre trafikk i sentrumskjernen.
Utredninger gjennomført i arbeidet med Bussveien viser at noen gater vil få økt trafikk som
følge av omleggingene. Det gjelder i hovedsak veier utenfor Sandnes sentrum – i Postveien,
Stavangerveien, Jærveien, E39 og Rv.13.
Det er forventet at trafikk i Oalsgata ikke vil øke.
Konsekvenser for trafikk sør og øst for sentrum blir avhengig av løsningen for Bussveien fra
sentrum mot Vatnekrossen, hvor det pågår reguleringsplanarbeid. Dersom Skippergate skal
holdes åpen, vil trafikk i Austråttveien/Austråttbakken og Gravarsveien ligge på samme
nivået som i dag. Dersom Skippergata stenges for gjennomkjøring for privatbil vil trafikken i
Hanaveien/Gravarsveien bli betydelig redusert. Austråttbakken vil oppleve en vekst.
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7. UTREDNING ENVEISKJØRING SENTRUMSGATER
Utredningen er en oppfølging av planprogrammet for Kdp Sandnes sentrum 2019-2035, hvor det står
følgende:


Det skal være utredet enveiskjøring med skråstilte parkeringsplasser i St. Olavs
gate/Storgata/Gjesdalveien/Torggata.

7.1. Beskrivelse
Kvartalet hvor enveiskjøring skal vurderes er vist i Figur 7-1 sammen med viktige føringer i
planforslaget.


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 terminalområdet i Julie Eges gate, ved
Ruten. Her er det lagt til grunn 2-veis kjøring for busser i St Olavs gate.



St. Olavs gate er også definert som «innfartsvei», dvs. en del av den Overordnete gatenettet
inn mot sentrum?



Områdeplan for Ruten har satt av areal til taxi og «kiss & ride» i St Olavs gate, sannsynligvis
mellom Flintergata og Industrigata. Dette er et viktig tilbud for kollektivknutepunktet, og
forutsettes adkomst fra nord og sør.
Kvartalet ligger innenfor området definert i sentrumsplanen som «sentrumskjernen», hvor
gatenettet skal utformes særlig på de gåendes premisser. Gågaten i Langgata skal utvides til
sidegatene mot øst og vest.
Olav Vs plass skal stenges for biltrafikk og vil bli utformet som et urbane byrom fra
Rådhusplassen frem til Langgata.
Det etableres nytt offentlig parkeringsanlegg i Havneparken i tilknytning til kjøreadkomst til
området.
Det etableres også nytt offentlig parkeringsanlegg i Jærveien, sør for Oalsgata. Det ligger med
kort gangavstand til Langgata og sentrumskjernen (ikke vist i figuren).
Gateparkering i Storgata og vestover skal opprettholdes, sammen med offentlig
parkeringsanlegg ved Bystasjonen.








side 11 av

13

NOTAT

Figur 7-1 Kvartalet St Olavs gate-Storgata-Gjesdalveien-Torggata og samanheng med tiltak i planforslag til Kdp
sentrum 2019-2035

Tilrettelegging for enveiskjøring og skråstilt parkering i kvartalet som vist i Figur 7-1 har følgende
utfordringer:











Enveiskjøring er i konflikt med bussruter som kjører i begge retninger i St. Olavs gate.
Med enveiskjøring må trafikken til Havneparken og foreslått offentlig p-anlegg i St. Olavs
gate kjøre inn eller ut via adkomstveien under jernbanen. Trafikken i St. Olavs gate og
Storgata blir derfor større sammenlignet med toveiskjøring.
Tilgjengeligheten til «kiss & ride» og taxiholdeplassen i St. Olavs gate vil bli dårligere
sammenlignet med toveiskjøring. Dette vil også føre til økt trafikk i hele kvartalet.
Enveiskjøring rundt kvartalet vil øke transportarbeidet (kjørte kilometer) i sentrum pga. økte
kjøreavstander. I tillegg til trafikken til og fra Havneparken vil det bli endel som kjører rundt
for å finne ledige parkeringsplasser («letetrafikk»).
Skråstilt parkering vil kreve areal i gatene som er forutsatt brukt av andre, enten til gående,
kollektivtrafikk eller for av- og påstigning for knutepunktet Ruten.
Gateparkering i St. Olavs gate vil generere letetrafikk i et område hvor ambisjonene er å
utvikle at gatenett på de gåendes premisser. Det er derfor ønskelig, særlig i St. Olavs gate, å
begrense trafikk i størst mulig grad.
Gateparkering kan ha negative konsekvenser for trafikksikkerhet, særlig i områder med en
store fotgjengerstrømmer som forventes i St. Olavs gate – Langgata.
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7.2. Konklusjon
Det er en kjent problemstilling at utvidelse av gågatenettet i sidegatene til Langgata, utvikling av
byrommet ved Olav Vs plass og prioritering av kollektivtrafikk i St Olavs gate, vil medføre at
mesteparten av dagens gateparkering vil forsvinne. Parkeringsplassene er hovedsakelig
korttidsplasser, og ligger i kort gangavstand til Langgata og sentrumskjernen.
Samtidig har sentrumsplan et mål om å utvikle et attraktivt sentrum. Planen legger til rette for gode
uteoppholdsarealer og funksjonsblanding og har fokus på god tilgjengelighet i og til sentrum for
gange/sykkel/kollektiv samt bil. Området ligger i det som er definert av «sentrumskjernen» og i kort
avstand til kommunens viktigste kollektivknutepunkt ved Ruten. Planforslaget vektlegger at bruk av
gateparkeringsarealene til by- og knutepunktsutvikling er en mer hensiktsmessig bruk av
sentrumsarealer.
Planforslaget legger til grunn etablering av nye parkeringsanlegg med offentlige p-plasser som
erstatning for plassene som blir omdisponert til andre formål. Parkeringsanleggene i Havneparken og
Jærveien ligger innenfor rimelig gangavstand til St. Olavs gate og Langgata. Samtidig vil
gateparkeringen i Storgata og gatene nord-vest for Langgata vil bli opprettholdt. Disse vil være et
godt alternativ for korttidsparkering.
Etablering av enveisregulering i St. Olavs gate frarådes fordi det vil være i strid med mange andre mål
for sentrum samtidig som det har flere negative konsekvenser for øvrige trafikanter bl.a. dårligere
trafikksikkerhet.
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