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Innledning  

Grønn identitet og grønn kapital  
Sandnes har en sterk identitet knyttet til de store, grønne turområdene hvor en kan ha et allsidig 

friluftsliv. I nye boligområder er det lagt til rette for nærhet til grøntstruktur og til muligheter å være i 

aktivitet i nærmiljøet. Kommunen har også sterke blå kvaliteter som Gandsfjorden, Storåna og 

Høylandsåna.  

For å bygge opp og styrke denne grønne og blå kapitalen i Sandnes er det viktig å ivareta grønne 

områder og hovedforbindelser for gående i de bebygde områdene i Sandnes. Det vil være vesentlig i 

en fremtidig, tett utbygd by å legge til rette for et urbant friluftsliv. Vi må tilby valgmuligheter for 

ulike gangforbindelser, variasjon i by- og uterom og muligheter for både aktivitet og rolige soner. 

Særlig attraktivt er det å kunne gå langs viktige vannårer.  

Rådmannen har utarbeidet fagnotat grønne arealer og hovedforbindelser for gående i bebygde 

områder i Sandnes kommune som et grunnlagsdokument for ny kommuneplan. Utredningen er en 

del av byutviklingsstrategien som bygger opp om helsefremmende lokalsamfunn der en ivaretar 

sosiale møteplasser, at det er enkelt å være i fysisk aktivitet, gå eller sykle i nærmiljøet. Støy og støv 

blant annet fra trafikk, bør være på et minimum. Å bygge identitet, tilhørighet og gode lokalsamfunn 

vil styrke de sosiale strukturene og være en god investering i utviklingen av byen. Gode 

uteoppholdsarealer der alle har tilgang er en del av dette.  

Begrepet grønne arealer og hovedforbindelser for gående nyttes i denne sammenhengen som et 

samlebegrep og forstås som veven av store og små områder i byen eller bygdene og lokalsentrene. 

Den består av både private og offentlige arealer. Eksempler:  

• Parker, institusjonsområder, skolegårder, gravlunder, alleer og andre opparbeidete grønne 

områder  

• Torg, åpne sosiale byrom, gangdrag i sentrum og tettbebygde områder  

• Kolonihager i byen, private hager/ fellesarealer i boligområdene som kan benyttes til urbant 

landbruk 

• Grønne restområder som både kan ha kultur- og naturpreg, for eksempel rivetomter og 

fyllinger  

 Vassdrag  

• Løkker, idrettsplasser, nærmiljøanlegg og lekeplasser  

• Løyper og turveinett, stier og snarveier, gang- og sykkelveidrag 

Sandnes har mange verdifulle grønne områder. I denne utredningen har en sett på hvordan grønne 

områder og forbindelser kan bidra til å håndtere overvann og flom, hvordan en kan ivareta biologisk 

mangfold/naturmangfold og ikke minst bidra til likeverdige levekår for hele befolkingen.  

Det viktigste formålet er likevel å sørge for at det er arealer til, og en sammenhengende vev av 

områder og forbindelser som øker bo og områdekvaliteten i både nåværende og fremtidig tett 

utbygde områder. Grøntstruktur og hovedforbindelser for gående kan forklares som nettverket av 

blågrønne områder som ligger mellom og i sammenheng med bybebyggelsen. Dette er store og små 

naturområder, kulturlandskap og mer urbane områder tilrettelagt for lek og rekreasjon, samt 

vassdrag og vassdragenes omgivelser.  
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Rådmannen er opptatt av at dette gir effektiv arealbruk der ulike hensyn ivaretas og gir synergier 

innenfor de samme områdene.  

Forbindelsene forløper seg gjennom ulike typer områder og vil være preget av de arealene som de 

inngår i de forskjellige bydelene. Noen steder går en gjennom, eller langs større grøntområder eller 

lekeplasser, noe som øker friluftsopplevelsen. Andre steder går korridoren ved elv eller fjord, og 

noen steder langs en boliggate hvor grøntareal i hovedsak består av private hager. Likevel har 

vegetasjonen stor verdi for gatebildet og myke trafikanter.  Åpne plasser, strandpromenade og 

bygater utgjør viktige urbane akser.  

Prosess og metode  
Det er en intern prosjektgruppe med deltakere fra park, VA, geodata, plan og samfunnsplan som har 

utarbeidet fagnotatet. Det er benyttet ekstern konsulent, Rambøll, for mulighetsstudie. Det er videre 

gjort interne analyser og beregninger, samt befaring og vurderinger i prosjektgruppen og med andre 

interne avdelinger. Fagnotatet og kart er prosjektgruppens sluttrapport.  

Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at de beregninger som gjort er basert på areal regulert til 

formålet grøntstruktur i kommuneplanen. Formålet grøntstruktur omfatter friområder som 

Rundeskogen og Sandvedparken, mens idrettsanlegg og uteområder for skoler og barnehager 

reguleres som egne formål og er ikke medtatt i beregningene. Beregningene er gjennomført på 

samme måte for alle bydeler.  

Forslagene i dette notatet og også i fagnotatet som vil utarbeides for lokalsentrene vil imidlertid se 

alle disse formålene i en sammenheng.  

 

Mål  
I samfunnsdelen til ny kommuneplan er retningen for utviklingen av Sandnes kommune meislet ut.  

Et av hovedmålene er:  

Sandnes skal være en attraktiv kommune  

Langsiktige strategier er også formulert   

1. Sandnes skal ivareta og videreutvikle naturgitte kvaliteter  

Utdrag: 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 er i tillegg viktige for å håndtere mer 

nedbør som følge av klimaendringer.  

 

2.  Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet  

Utdrag: Sandnes skal følge opp nasjonale klimamål og bidra til nullvekst i personbiltrafikken. 

Kommunen skal videreutvikles som sykkelby og fremme motivasjon og positive holdninger 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 for å komme seg rundt i 

kommunen. Mer sykling og gåing gir bedre folkehelse og mer folkeliv i gatene. 
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Hvorfor er det viktig med friluftsliv i nærmiljøet? 
 

Natur- og miljøbarometer (2017) kartlegger og følger det norske folk over tid når det gjelder 

holdninger, kunnskap og atferd innenfor spørsmål som er relatert til natur og miljø.  

Her fremkommer det:  

• 8 av 10 sier at de benytter nærmiljøet til friluftsliv og aktiviteter minst 1 dag per uke. 

• Bedre tid, merking av stier og løyper i nærområdet samt at man har noen å være ute 

sammen med er det viktigste faktorene for å tilbringe mer tid ute 

Tilgang til grønt har positiv betydning for helse uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Det vil si at 

helsegevinsten av tilgang til grøntområder for lek og rekreasjon ikke varierer som følge av individets 

inntekt eller utdanning, til forskjell fra for eksempel tilgang til idrettshall dersom det krever 

medlemskap og utstyr/kompetanse for å delta i aktivitetstilbudet*. Undersøkelser viser at tilgang til 

grønt reduserer stress, fremmer god psykisk helse, stimulerer til fysisk aktivitet og sosiale møtepunkt, 

og har særlig effekt i lavere sosioøkonomiske grupper. Bruk (og effekt) av grøntområder avhenger av 

tilgjengelighet, kvalitet, trygghet og størrelse (Environment and human health, European 

Environment Agency, Report 5/2013 s.65-70). God tilgang til grøntområder / forbindelser er derfor et 

viktig universelt tiltak som er allment tilgjengelig for hele befolkningen, og samtidig har særlig 

virkning for risikoutsatte grupper.  
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Utfordringsnotat 
Gruppen startet prosjektarbeidet med å utarbeide oversikt over styrker og svakheter, muligheter og 

trusler (SWOT-diagram).  

Styrker 
Veksten i kommunen er en drivkraft for videre utvikling.  

Sandnes har mange fine, sentrumsnære grøntområder og utearealer som Sandvedparken, 

Ormaskogen og Varatun. Aktive Sandnes viser at det er mange som bruker de grønne områdene, og i 

nye boligområder i kommunen bor folk tett på grønne arealer og hovedforbindelser for gående.  

Landskapet i Sandnes er variert med flere sterke naturkvaliteter, som fjord, fjell, skogområder og 

kulturlandskap. Disse utgjør grunnlag for et rikt og variert friluftsliv. 

I byen prioriteres opparbeiding av promenaden langs Vågen, samt ny bypark på Ruten og Langgata er 

også rustet opp.  

Disse områdene kan forsterkes og bindes sammen til sammenhengende gangforbindelser med 

mulighet for ulik aktivitet og sosial kontakt.  

Svakheter:  
Manglende sammenhengende forbindelser mellom viktige grønne arealer og lenker for gående 

utgjør hindringer. Det er noen sentrale «missing links» og barrierer som bør utbedres. Spesielt 

trekkes det fram at en ikke kan gå sammenhengende fra Sandvedparken i Sandnes til Vågen uten å 

passere trafikkerte veikryss og gå langs veier med mye støy, dårlig luft og forurensning. Det nevnes 

også at det i sentrum er mye vei- og parkeringsareal, fremfor gode sosiale møteplasser som torg eller 

gatetun. Bekker og elver er lagt i rør, en får dermed ikke gleden av kvaliteten som åpent rennende 

vann, gir. Det er mange små og fragmenterte grøntareal med minimal verdi for biologisk mangfold og 

områdekvalitet. Små arealer skal dekke alle kvaliteter, og i etablerte boligområder kan en se at 

eplehagefortetting i liten grad bidrar til å øke fellesområdene. Sentrale lekefelt blir ikke innarbeidet 

ved fortetting, men en legger seg på minimumsstandard.  

Virkemidler for å iverksette og realisere vedtatt planer er ikke identifisert, og det mangler en strategi 

og plan for å sikre offentlige fellesarealer utendørs. Det mangler også komplett ROS-analyse for flom 

og overvann i hele kommunen, samt et analyseverktøy for å sikre vann og grønne verdier på ulike 

plannivå.  

Muligheter  
Sandnes har en genuin mulighet til å skape et sammenhengende grønt og urbant nettverk av 

forbindelser og områder som forsterker Sandnes sin identitet og varemerke som sunn frilufts 

kommune. Kommunen bør bygge opp om og sikre sin grønne kapital for fremtidige innbyggere 

innenfor de bebygde områdene. Hovedkorridorer kan utvikles som en kombinasjon av grønne 

områder, turveier, og urbane møteplasser, torg og gater. Nettverket bør sikre kobling til 

friluftsområdene i randsonene utenfor de bebygde områdene. I byutviklingsaksen skal det 

transformeres og fortettes.  I disse prosessene må en sette fokus på å realisere gjennomgående 

forbindelser og soner med gode kvaliteter for nærmiljøet, ikke bare på enkelte tomter.   

Storåna, Stangelandsåna, Høylandsåna og Lurabekken styrker de blå områdekvalitetene og kan 

samtidig bidra til å håndtere overvann og flom. Naturmangfold og mer bruk av lauvskog som eik, bøk, 

lønn i boligområder vil være bra for luftkvaliteten, stoppe vinden og bidra til biologisk mangfold.   
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Muligheter for å utvikle urbant landbruk i tilknytning til nærmiljøsenter – bl.a. Varatun er aktuelt 

pilotprosjekt.   

Trusler  
Veksten i Sandnes stiller sterkere krav til områdekvaliteter i en tett utbygd by. Reguleringsplaner må 

sette krav til arealer og kvalitet, og det må avsettes nødvendige ressurser for god forvaltning av 

arealene. Dersom en svikter i disse leddene, vil grønne arealer og hovedforbindelser for gående bli 

skadelidende.  

Privatisering, salg og nedbygging av de offentlige grønne lungene forringer grøntstrukturen og 

kvaliteten på eksisterende og fremtidige forbindelser, samt truer bokvaliteten til innbyggerne i de 

nærmiljøene som blir rammet.  

For like krav til fortetting overalt gjør at utearealene også fremstår like overalt. Stedstilpasning og 

særpreg forsvinner og med dette muligheten til å bygge opp om de identitetsskaperne elementene i 

et nærmiljø. Også innenfor biologisk kvaliteter ser en monokultur, fremfor et bredt naturmangfold.  

Tekniske installasjoner for samferdselsanlegg legger beslag på store arealer og danner barrierer (for 

eksempel jernbanen i Sandnes). Store veikonstruksjoner oppleves om en hindring for myke 

trafikanter både visuelt og fysisk. Vegetasjon er spesielt viktig i tilknytning til veianlegg for å begrense 

forurensning, «mykne» opp og tilpasse anlegget til omgivelsene, skape et mer attraktivt miljø for 

gående og syklende og styrke grønnstrukturen som sådan. Dette vil imidlertid være en utfordring å få 

til med tilfredsstillende kvalitet i urbane områder. Stadig økt bruk av støyskjerming er en stor trussel 

for bymiljøet og gatemiljøet for øvrig visuelt og ikke minst i forhold til forbindelser mellom 

nærområder og bydeler. Man kan oppleve ens utforming over lengre strekninger.  

Grønne tak er positivt av flere grunner, men slike areal kan ikke erstatte behovet på gateplan mht. 

grøntareal og områdekvalitet.  Dessuten gir bygningskonstruksjoner store begrensinger for 

vekstvilkår og teknisk kvalitet på slike arealer. (for lite jordlag, kan ikke plante busker og trær – kun 

sedum).  

Andre trusler som nevnes er at viktige «missing links» er privat eie, og at kommunen derfor har 

begrenset mulighet til å få hånd om og utbedre disse.  

Flom og overvann kan gjøre stor skade, og det er steder hvor en står i fare for å mangle traseèr for 

trygge flomveier i de urbane områdene og flomareal langs vassdrag.   

Det hugges trær i utbyggingsområder, som deretter beplantes med nye som bruker mange år på å 

vokse seg store.  Nye trær krever mange år for å oppnå samme kvalitet og egenskap som et fullvokst 

tre mht. klima, naturmangfold, som landskaps,- og romdannende element.  
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Kartlegging og registrering  

Mulighetsstudie grønne arealer og hovedforbindelser for gående i bebygde områder  
Konsulentselskapet Rambøll ble høsten 2016 engasjert for å utarbeide en mulighetsstudie for 

grøntstruktur i de bebygde områdene i Sandnes kommune. Identifisering av attraktive 

hovedkorridorer for grønne arealer og hovedforbindelser for gående, der aktivitet og urbant 

friluftsliv ble gitt gode rammer i eksisterende og fremtidige tett utbygde områder, var oppdraget. 

Konsulenten skulle også anbefale virkemidler og strategier for gjennomføring.  

Rapporten er benyttet internt i prosessen med å komme frem til de forslag som presenteres i 

kommuneplanforslaget for 2019-2035.  

Bydelsruter 
Teknisk avdeling ved park har i samarbeid med bydelsutvalgene, Sandnes historie og ættesogelag og 

Stavanger turistforening utarbeidet tur- og bydelskart for hver bydel. I denne utredningen er kartene 

for Ganddal, Lura, Sandved, Trones og Sentrum, samt Hana benyttet i arbeidet. Det vil være 

nødvendig med ytterligere kvalitetssikring av disse. For andre bydeler viser en til utredningen om 

senterstruktur.  

Vassdrag og flomsimulering  
Det er utført en overordnet flomveianalyse ved hjelp av en digital terrengmodell. Kartet viser hvor 

det vil dannes flomveier og ansamlinger av vann i de tilfeller det regner så mye at ledningsnettet er 

overbelastet og ikke klarer å ta unna overvannsavrenningen.  

 

Figur 1 Flomveier i tilknytning til grøntstrukturen 
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Det er også nylig utført en flomsonekartlegging for Storånavassdraget som i betydelig grad 

sammenfaller med viktige grønne hovedkorridorer fra sentrum til Kleivane via Ganddal. 

 

Levekår 
Levekårsanalysene er benyttet som del av dette analysearbeidet, se figur x. En samlet levekårsindeks 

viser et sammenstilt bilde basert på 21 levekårsinidkatorer. Lav score på mange indikatorer vil bidra 

til en lavere samlet levekårsindeks. I Sandnes ses et sammensatt bilde, men det er noen områder 

som peker seg ut med høyere andel levekårsutfordringer. Dette gjelder sentrumsområdet, Varatun 

og langs østsiden av Gandsfjorden.  

 

  

Figur 2 Samlet levekårsindeks for Sandnes 
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Analyser og vurdering  

Analyser av dekningsgrad grønne arealer og hovedforbindelser for gående i ulike 

bydeler  
Bestemmelser og retningslinjer i gjeldende kommuneplan 2015-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambøll  

Konsulenten har i sin mulighetsstudie vist at grønne arealer og hovedforbindelser for gående en 

innenfor bystrukturen er fragmentert og at det særlig de mellomstore grøntområdene er 

mangelfulle, spesielt gjelder dette på vestsiden av Gandsfjorden. Her peker en på manglende 

hovedforbindelser fra Gandsfjorden og vestover.  I nyere boligområder på østsiden er grønne arealer 

og hovedforbindelser for gående en mer sammenhengende og er ivaretatt med større arealer.  

Dette viser at kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer i langt større grad har ivaretatt 

nye utbyggingsområder/boligfelt. 

 

Figur 3 Grøntområder på min 5 daa innenfor 200 meters gangavstand 

Det skal sikres god og sammenhengende grønnstruktur i bebyggelsen og denne skal knyttes til den 

overordna grønnstrukturen.  

Overordnet grønnstruktur i kommuneplanen skal ikke nyttes til dekning av utbyggingsområders behov for 

interne utomhusareal (leke- og oppholdsareal). Område- og detaljplaner skal i nødvendig grad sikre 

grønnstruktur og andre oppholdsarealer. 

I nye utbyggingsområder skal minste bredde på hovedgrøntdraget være 40 m. Unntaksvis kan bredde ned 

til 20 m tillates på kortere strekninger hvor bebyggelse, og ikke gjør 40 m bredde mulig.  

Største avstand mellom bolig og nære friområder eller regional grønnstruktur skal være 500 meter. 

Minste størrelse på nære friområder skal være 15 dekar. 
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Rambøll har utarbeidet kart som viser mangelområder for mellomstore grøntområder på min. 5 daa 

innenfor 200 m gangavstand. Rød=høyest befolkningstetthet. Grønt= dekningsgrad grøntområder. 

Her fremkommer at det er Hana, sentrum, Trones, Stangeland og deler av Lura som kommer ut med 

høyest befolkningstetthet og minst tilgang til grønne områder på 5 daa innenfor 200 meters avstand.  

 

Grøntareal pr bolig i ulike bydeler  

Rådmannen har sett på hvordan grøntareal fordeler seg pr bolig i ulike bydeler.  

 

 

Figur 4 Kvadratmeter grøntareal pr bolig. Areal regulert til grøntstruktur i kommuneplan. 

 

Denne analysen bekrefter at det er Trones og sentrum, Stangeland, Lura og to av de ytre bydelene: 

Høle og Malmheim/Soma som har færrest kvadratmeter grøntareal pr bolig. Høle og Malmheim 

ligger med store LNF-arealer rundt seg, og er derfor ikke helt sammenlignbare med de sentrumsnære 

bydelene.  

Bogafjell, Figgjo, Ganddal og Hana har betydelig mer grøntareal pr bolig, f.eks har Bogafjell over 5 

ganger mer grøntareal pr bolig enn på Lura og 12 ganger mer grøntareal pr bolig enn Trones og 

sentrum.  

Tilgang til 15 daa grøntareal innenfor 500 meter  

 

Kommuneplanens retningslinje sier tilgang til 15 daa grønt innenfor 500 meter fra bolig. Rådmannen 

har undersøkt hvordan dette er ivaretatt i hele kommunen, og igjen er det områdene langs vestsiden 

av Gandsfjorden (Område 1) som peker seg ut. Det er også et område på Sandved som ikke har et så 

stort grøntområde innenfor 500 meter (Område 2). I område 1 er det bosatt 4650 innbyggere med 

500 meter til et grøntområde på 15 daa. Nyere anbefalinger reduserer avstanden til 300 meter fra 

bolig til større grøntareal (KILDE?) og område 1 vil da omfatte 8500 innbyggere. For område 2 er det 

hhv 1950 med 500 meter til grøntområde, mens dette øker til 3500 innbyggere dersom vi reduserer 

avstanden til grønt til 300 meter.   
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Figur 5 Befolkning i områder med begrenset tilgang grønt 
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Figur 6 Levekårssoner og tilgang til grønt 

Rådmannen har sett på tilgangen til grønne områder opp mot levekårsindeksen i Sandnes. Dette 

viser at det er mindre tilgang til grønt i områdene med de største levekårsutfordringene.  
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Byutviklingsaksen 

 

Figur 7 Vedtatt byutviklingsaksen i KP 2015-2030 

I vedtatt kommuneplan for 2015-2030 er det vedtatt at 50 % av utbyggingen i Sandnes kommune skal 

komme som transformasjon og fortetting langs prioritert byutviklingsakse.  

 Byutviklingsstrategien skal kjennetegnes av økt områdeattraktivitet, høy stedskvalitet, gode leve- og 

oppvekstforhold, arealeffektivitet og forsterket kundegrunnlag for kollektiv, gange og sykkel i de 

sentrale byområdene.  

Det er viktig å merke seg at det innenfor byutviklingsaksen er hvor man finner det største området 

som allerede har mest begrenset tilgang til grønt.   

Eierforhold  
Eierforhold har stor betydning for mulighetene til å beholde, forsterke og utvikle grønne områder og 

hovedforbindelser. Rådmannen har sett på hva som er i kommunens og andre offentlige etaters eie.  

I hovedkorridorene Ganddal til Luravika viser kartet nedenfor at det er flere både offentlige og 

private grunneiere. I hovedkorridoren fra Sandnes sentrum langs idrettsparken og Varatun eier 

kommunen store deler av grunnen.  

Eier Lengde  

Sandnes kommune 5557 meter  
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Bane NOR 471 

Statens vegvesen 99 

Private grunneiere  5879 

 

 

Figur 8 Eierforhold i to hovedforbindelser for gående 
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Det vil være viktig å ha ulike eierinteresser med på lag i arbeidet med å avsette plass, utforme og få 

god kvalitet på uterommene og forbindelsene i de to hovedkorridorene.  

Prosjektgruppens anbefalinger  

Kriterier for prioritering av grøntstruktur og hovedforbindelser for gående  
 Skal bygge opp om eksisterende grøntstruktur og hovedforbindelser for gående   

 Skal forsterke grønne arealer og hovedforbindelser for gående i bydeler med lite grøntareal 

med bl.a. krav til høy kvalitet i forbindelser og byrom 

 Skal styrke bo- og områdekvalitetene der fortetting og transformasjon prioriteres i 

byutviklingsaksen og lokalsentrene  

 Skal være tilgjengelige for boligområder i den bygde byen  

 Skal prioriteres innenfor områder med levekårsutfordringer  

 Skal gi tilgang til vakre landskap, elver og sjø, samt urbane områder med høy 

opplevelseskvalitet  

 Skal oppleves som attraktive områder med kvaliteter og trygghet 

Kvaliteter  
I grøntstrukturen og hovedforbindelsene for gående er variasjon og ulike opplevelser en viktig 

kvalitet i seg selv. Byrommene representerer møteplasser og arenaer for folkeliv, i bymessige 

omgivelser. Rutene må være logiske og lette å orientere seg i - være lette å lese. I en fremtidig 

veileder for byrom vil det være tre hovedtema:  

 Sammenhengende forbindelser: nye og eksisterende turdrag, grønne lunger og urbane 

møteplasser, byromsnettverk mellom viktige målpunkter, uteområder for skoler og 

barnehager  

 Uterom: Eksisterende og nye uteoppholdsrom, kvaliteter som kunst og kulturuttrykk, 

naturmiljø, historiske steder, stille soner og rom for aktivitet, visuelle opplevelser, trær  

 Tilgjengelighet: Dekning av ulike typer areal (over-/underdekning i fht befolkning innen 

nedslagsfeltet) – kan høy kvalitet kompensere for lite arealer? Universell utforming 

Nedenfor beskrives hovedforbindelsene og byutviklingsaksen på generelt grunnlag. Det vil være 

nødvendig med en ytterligere detaljering innenfor byutviklingsaksen.  

Hoved korridorene 

Korridorene forløper seg gjennom ulike typer områder og vil være preget av de arealene som de 

grenser til i de forskjellige bydelene. Noen steder går korridoren langs en boliggate hvor grøntareal i 

hovedsak består av private hager. Likevel har vegetasjonen stor verdi for gatebildet og myke 

trafikanter.  Torg, bygater, parker har mer urbane kvaliteter og kan gi opplevelser og 

rekreasjonsmuligheter i sentrum. Andre steder går en gjennom, eller langs større grøntområder eller 

lekeplasser, noe som øker friluftsopplevelsen. Landskapsbildet vil endres underveis, noen steder har 

en god utsikt mot omkringliggende områder. Andre steder kan det være tettere bebyggelse, mer 

trafikk eller hardere flater slik opplevelsen av rekreasjon kanskje avtar en stund. Rundt neste sving 

kan det imidlertid dukke opp et nytt element som fanger oppmerksomheten og bidrar til at en får en 

variert og opplevelsesrik tur.  

Med temakartet har vi staket ut en gangtrasé som utgangspunkt i brukernes behov og mulighet til å 

ferdes langs mindre bildominerende områder i mest mulig grønne eller urbane omgivelser. Med 

disse korridorene håper en på å senke terskelen for sunn mobilitet på tvers av bydeler og gjøre 
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nærområdene og sentrum mer synlige og tilgengelige. Opplevelsesverdien vil variere, men man vil bli 

bedre kjent i sitt nærområde. Variasjon og stedskarakter er viktige element langs forbindelsene. 

Gjenkjennelse bygger trygghet og tilhørighet. En blir kjent med nærmiljøet og menneskene som bor 

der, som er en viktig forutsetning for trivsel og lokalt engasjement. For opplevelsesverdien må det 

imidlertid være variasjon for at man skal finne området attraktivt igjen og igjen, år etter år.   

Forbindelsene som fremgår av temakart skal, med gjeldende arealformål, ha fokus mht. 

videreutvikling ved utbygging og tiltak i tilgrensende områder. Etter hvert som man registrerer 

mangler eller forbedringspotensialer langs korridorene kan det utredes mulighet for å iverksette 

tiltak for å styrke korridoren, med eksempelvis gatebeplantning. Eventuelt forslag om tomtedeling 

eller lignende må vurderes nøye mht. prioritering av grønne korridorer. 

 

Byutviklingsaksen  

Byutviklingsaksen og fortetting er knyttet til kollektivtransportutvikling i regionen. Infrastruktur vil 

kreve store arealer i hjertet av Sandnes, så det er avgjørende at kollektivtransport handler om mer 

enn bussveitraseen. I følge kommunens planforslag skal Sandnes være inkluderende, mangfoldig, 

likeverdig, attraktiv for ikke å nevne inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet. Hovedkorridorer 

som er utpekt i temakartet er et steg i riktig retning, spesielt mht. det sistnevnte punktet. I sentrum 

vil hovedforbindelsene utvikles i et mer finmasket nettverk hvor man tar de retningene som faller oss 

naturlig. 

Byrommet er en viktig del av byutviklingsaksen, vel så viktig som bygninger og infrastruktur. 

Byrommet er felles grunn hvor alle har like stor rett til å være og kvalitetene i de ulike områdene må 

gjenspeile mål i planforslaget.  

Byrom handler ikke bare om parker, torg og plasser, men alle gatemiljøer og flater mellom bygg og 

andre avgrensninger. Det må generelt være fokus på trygghet, tilgjengelighet, miljø og visuelle 

uttrykk i bymiljøet som helhet, ikke bare ved hvert enkelt sted. Fasadene spiller også en viktig rolle 

her. Bussvei bør også utnyttes som en mulighet til å skape et mer helhetlig urbant bymiljø i Sandnes 

og ikke etterlates som en barriere på tvers av byrommene. 

Mennesker tiltrekkes av andre mennesker. Vi må derfor investere i de arealene man ønsker å skape 

urbane miljøer, slik at man finner det attraktivt å samles der. De samfunnsmessige ringvirkninger av 

dette vil avhenge på hvor gjennomtenkt og tilrettelagt sentrum blir for et bilfritt publikum.  
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Strategier  
Forslag til nye strategier i samfunnsdelen/ kapittel om byutvikling:  

• Det skal etableres et sammenhengende nettverk av forbindelser for gående i de bebygde 

områdene i Sandnes kommune.  

• Det skal etableres en urban akse med høy kvalitet for gående fra Ganddal til Lura.  

Det skal avsettes areal til sosiale møteplasser, byrom eller park i denne 

hovedkorridoren.  

Navn: fjordparken 

• Det skal etableres en grønn akse med høy kvalitet fra Luravika via Rundeskogen og 

Varatunparken til Smeaheia og langs Sandnes idrettsparken til Sandnes sentrum  

Det skal avsettes areal til sosiale møteplasser, byrom eller park i denne 

hovedkorridoren.  

Navn: idrettsgleden  

 Sikre større areal som gir mulighet for variert bruk og nye grøntareal i områder med tett 

befolkning og svak grønnstruktur. Det skal avsettes min 5 grøntstruktur i kommuneplanen  

 

 I områder med lite grøntareal (byutviklingsaksen) skal en oppgradere eksisterende grøntarealer 

med høy kvalitet. Kommunen skal prioritere opparbeiding og ressurser i områder med svak 

grønnstruktur og levekårsutfordringer.  

 

 Det bør praktiseres en svært restriktiv holdning til nedbygging av grøntareal  

 

 Sikre korridor langs vassdrag og områder som kan handtere overvann og oversvømmelser fra rør 

nettverk i perioder med intens nedbør. Tilrettelegging for allmennheten i strandsonen.  

 

 Utvikle gangprosjekter som kan inngå i Bypakke Nord-Jæren handlingsprogram utover i perioden 

til 2032  

 
 

Byutviklingsstrategien må ta til orde for å styrke grønne arealer og hovedforbindelser for gående, og 

foreslå nytt areal for grønt i forbindelse med denne de nye, tette utbyggingsområdene. Det er 

vesentlig å få på plass et nettverk av grønne arealer og gangforbindelser som gir mulighet for urbant 

friluftsliv i byen og nærmiljøet med sosiale møteplasser og mulighet for fysisk aktivitet.  
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Prioriterte områder og manglende lenker  

Prioriterte områder  

- Sandnes sentrum 

- Byutviklingsaksen – områder som skal fortettes og som har dårlig dekning av grønt og 

levekårsutfordringer 

- Øvrige områder for utvikling (lokalsentre) 

- Spesielt viktige areal og forbindelser som kan forsterkes ytterligere: 

 Stokkelandsvatnet-Ganddal-Sandvedparken-sentrum-Havneparken-Norestraen-

Luravika 

 Lura-Varatun til Smeaheia til stadionområdet og videre til sentrum 

 Kystlinjen på øst siden av Gandsfjorden. 

 Hanaområdet-Ulvanuten og ut mot Dybingen (her er det et freda våtmarksområde 

som er viktig for natur og fugleliv),  

 Fra Aspervika ut i LNF  

 Historiske ferdselsårer på vestsiden av E 39 kan trekkes videre inn i Lura/Forus-

området på østsiden av E39 og videre ut mot Gandsfjorden. Disse øst-vest 

forbindelsene på Lura/Forus vil knytte regional grøntstruktur gjennom næring- og 

transformasjonområde til en mer urban akse knyttet til kjerneområde Forussletta Sør 

i IKDP Forus.  

 Øst-vest forbindelser innenfor bybåndet fra Gandsfjorden gjennom Lura og Kvadrat  

 Øst-vest forbindelser mellom Austråttveien og sentrum  

 Austrått-Melshei/Vedafjell-Bogafjell 

Missing links  
I Sandnes sentrum:  

 Fra Sanvedparken ved Håkon 7s gate til åpningen av Storånå ved Vågen VGS  

 Fra Indre vågen ved Sandnes Sparebank til Altona Brygge  

 Fra Vågen Atrium til Hanapiren  

 Fra Håkon 7s gate ved Sandvedparken til Langgata sør 

 Kirkegata (tverrgaten mellom Langgata og Storgata) 

 Fjerne, erstattes av B1 

 Eidsvollsgata (oppgraderes pt.) 

 Havneparken / Gandsgaten 
 

I og nær byutviklingsaksen  

 Norestraen og Luravika forbi Sandnes havn 

 Fra Lura over Stavangerveien til Lurabyen og videre til Vibemyr (bro) 

 Kvadrat  

 Fra Sandvedparken inngang Ganddal til Stokkelandsvannet  

 Fra Melshei langs Høylandsåna til Lyse/Tronsholen og videre over Gamle Ålgårdsvei  

 Forussletta øst over E39 til LNF-området Stokka   
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Lokalsentrene blir ivaretatt i delutredning lokalsentre.  

Virkemidler  
 Kommuneplanens samfunnsdel beskriver hovedmål og strategier  

 Plankart KP/ Temakart 

 Bestemmelser KP (generelle bestemmelser, bestemmelser for uteoppholdsareal og 

grøntstruktur, bestemmelser for gangforbindelser, rekkefølgebestemmelser 

 Detaljregulering (områdeplan, detaljplan) 

 Statlig sikring: Miljødirektoratet kan tildele en kommune midler for å kjøpe privat grunn. 

Kommunen og staten deler 50/50 på kostnadene, men en kan også få opp mot 100 % der 

det er staten som eier grunnen. En kan også søke midler til skjøtsel. Dette virkemiddelet 

er aktuelt for kommunen å bruke.  

 Økonomiske virkemidler – kommunen avsetter midler i økonomiplanen til oppkjøp av 

ubebygd areal som kan omgjøres til grønt i eksisterende boligområder  

 Rutine for å ta opp, samt dokumentere at grønne arealer og nettverk for gående i er 

omtalt i oppstartsmøtene når en utbygger/konsulent ønsker å starte detaljregulering  

 Felles prosjekt nedsatt av rådmannen for realisering av to hovedkorridorer hvor ulike 

verktøy og virkemidler tas i bruk. Kommunen prioriterer opparbeiding og vedlikehold i 

sentrum, byutviklingsaksen 

 Felles prosjekt nedsatt av rådmannen for utarbeiding av veileder for byrom (Jf 

Idehåndbok om byrom/byromsstrategi)  

 Utpeke arealer som skal prioritere for eventuelt oppkjøp 

Grøntstruktur og hovedforbindelser for gående – temakart  
Det er utarbeidet temakart for grøntstruktur og hovedforbindelser for gående. Temakartet svarer på 

kriteriene som er utarbeidet og viser et nettverk av hovedforbindelser i sentrale byområder som 

faller inn under byutviklingsaksen, hovedsakelig på vestsiden av Gandsfjorden. Det vil være 

nødvendig å avklare om det er behov for flere hovedforbindelser på østsiden av Gandsfjorden i 

tillegg til de som er vist bl.a. gjennom mulighetsstudien for Hana.  

Temakartet viser hvordan hovedforbindelsene treffer eksisterende, regulert grøntstruktur i 

kommuneplanen. Hovedforbindelsene bygger opp om grøntstrukturen og tar en gjennom viktige 

rekreasjonsarealer som Sandvedparken. Hovedforbindelsene går også langs Gandsfjorden på begge 

sider, og et prioritert prosjekt i kommuneplanperioden er å starte arbeidet med sammenhengende 

korridor fra Ganddal til Lura.  

Det vil videre være nødvendig å legge inn sekundærveier og videre detaljering i etterkant av vedtatte 

hovedforbindelser. Temakartet viser viktige hovedforbindelser som ikke er etablert. Disse er vist med 

rød stiplet linje, og det forslås i handlingsdelen å prioritere etablere av to viktige akser:  

1. Fra Ganddal til Luravika  

2. Fra Lura over Varatun og Smeaheia til Sandnes sentrum 

Videre er det lagt inn hovedforbindelser gjennom Sandnes sentrum. Disse vil følges opp videre i KDP 

sentrum.  
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Figur 9 Temakart grøntstruktur og hovedforbindelser for gående 

 

Bestemmelser   
Kartforskriften skiller mellom arealformålet grøntstruktur og bebyggelse og anlegg. 

Uteoppholdsareal er underformål under bebyggelse og anlegg, mens grøntstruktur er eget formål. 

Her inngår friområder. Det betyr at en del viktige grønne områder, uterom og forbindelser for 

gående inngå i byggesonen i fortettingsområder, mens andre arealer vil komme inn under formålet 

grøntstruktur.   

Bestemmelser for uteoppholdsareal under bebyggelse og anlegg er ikke tatt med her, men det vises 

til forslag utarbeidet av Anne og Ingvild, hvor andre avdelinger skal gi innspill før endelig forslag blir 

avklart.  

Innspill til bestemmelser for uteoppholdsarealer:  

 Nye tiltak (dvs ny utbygging) skal bidra til å øke kvalitetene på grøntområder, byrom og 

hovedforbindelser for gående  

 Krav om områdeplan/felles plan der et bestemt areal avsettes til grønt  
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Prosjektgruppen for grøntstruktur legger fram forslag til bestemmelser knyttet til rekkefølgekrav, 

generelle bestemmelser og bestemmelser for grøntstruktur. Disse bearbeides ytterligere i 

bestemmelsesgruppen op på Samfunnsplan.  

 

1.14 Generelle bestemmelser  

 

Forslag til nye bestemmelser  Dagens bestemmelser  

Grøntstruktur og hovedforbindelser for gående (jf 

temakart) skal ivareta mulighetene for aktivitet og 

rekreasjon i nærmiljøet, bidra til å håndtere flom og 

overvann, samt støtte opp om biologisk mangfold. 

Sammenhengende grøntdrag, byrom og møteplasser, 

turveier, idrettsplasser, uteområder for barnehager og 

skoler, samt områder for lek og rekreasjon skal 

opparbeides, ivaretas og styrkes med grønne og/eller 

urbane kvaliteter.  

 
Eksisterende gangforbindelser (turveier, stier, barnetråkk, 

snarveier) skal ivaretas og sikres for allmenn ferdsel.  

 

I reguleringsplaner og ved tomtedeling skal dette prioriteres 

og legges til grunn for sikring av vegetasjonsareal. 

Nedbygging av vegetasjonsareal skal unngås.  

 

  

 

Det skal sikres god og sammenhengende grønnstruktur i 

bebyggelsen og denne skal knyttes til den overordna 

grønnstrukturen.  

Overordnet grønnstruktur i kommuneplanen skal ikke 

nyttes til dekning av utbyggingsområders behov for interne 

utomhusareal (leke- og oppholdsareal). Område- og 

detaljplaner skal i nødvendig grad sikre grønnstruktur og 

andre oppholdsarealer.  

 

Retningslinje for grøntstruktur  

 
Retningslinjer for grønnstruktur  

Innenfor byutviklingsaksen 

Største avstand mellom bolig og nære friområder eller 

regional grønnstruktur skal være 300 meter. Minste 

størrelse på nære friområder skal være 5 dekar.  

 

Utenfor byutviklingsaksen 

Største avstand mellom bolig og nære friområder skal være 

500 meter. Minste størrelse på nær friområder skal være 

15 daa..  

 

I nye utbyggingsområder skal minste bredde på 

hovedgrøntdraget være 40 m. Unntaksvis kan bredde ned 

til 20 m tillates på kortere strekninger hvor bebyggelse, og 

ikke gjør 40 m bredde mulig. Største avstand mellom bolig 

og nære friområder eller regional grønnstruktur skal være 

500 meter. Minste størrelse på nære friområder skal være 

15 dekar.  

 

  

  

  

  

 

§ 6 Grønnstruktur  

Forslag til nye bestemmelser  Dagens bestemmelser  
Identisk med bestemmelser i 1.14  

Bør strykes her, evt vurdere å legge som 

bestemmelse under bebyggelse  

Overordnet grønnstruktur skal ikke nyttes til dekning 

av utbyggingsområders behov for felles 

uteoppholdsareal  
Ved fortetting og utbygging av nye og eksisterende 

byggeområder skal den overordnete grøntstrukturen 

ivaretas og utvikles, herunder turveier, hovedstier, tråkk og 

andre gang- og sykkelforbindelser til marka og vassdrag, 

sammenhengende grøntdrag, grønne lunger og områder for 

lek og rekreasjon.  
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Temakartet grøntstruktur og hovedforbindelser for gående 

legger føringer for hvilke fremtidige behov for forbindelser 

og møteplasser som må sikres i videre planprosesser.  

 

 
Nettverket av grøntstruktur, byrom og hovedforbindelser 

for gående skal være bygge opp under vegetasjon og vann 

som grunnlag for rekreasjon og aktivitet. Åpne vannveier 

skal ikke lukkes. Allmenn tilgang til sjø skal være et 

overordnet prinsipp for utbygging i byutviklingsaksen. 

 

Innenfor utviklingsområde 1 Fra sentrum til Lura skal det 

etableres en hovedforbindelse for gående langs vestsiden av 

Gandsfjorden fra Sandnes sentrum til Luravika jf. temkart. 
Det skal avsettes min 5 daa til grøntstruktur/torg langs 

denne aksen. 

Det skal etableres en hovedforbindelse for gående fra 

Stokkelandsvannet til Sandvedparken i Ganddal jf temakart 

 

Det skal avsettes min 5 daa grøntstruktur ved større 

utbygginger, i område TrF6 og i Luravika  

 

Bytrær skal bevares, og antall trær skal 

opprettholdes. Bytrær skal erstattes ved skade eller 

felling. Ved større tiltak, skal det så langt det er 

mulig, plantes trær i allé, trerekker, grupper eller 

enkeltvis. Det forutsettes at viktige bevaringshensyn 

samtidig ivaretas. 

 

 

I områder vist som grønnstruktur, herunder park, 

naturområde, friområde, friluftsområde, og turdrag, 

kan det ikke oppføres bygg eller anlegg eller gjøres 

terrenginngrep som reduserer områdets 

grønnstrukturverdi.  

 

I grøntstrukturen det bygges turveier med belysning, 

aktivitet- og lekeområder, oppholdsarealer og 

lignende uten reguleringsplan.  

 

I grøntstrukturen kan det bygges turveier med 

belysning, aktivitet- og lekeområder, oppholdsarealer 

og lignende uten reguleringsplan.  

 

Bør heller være en strategi framfor bestemmelse? Kommunen skal i samarbeid med nabokommuner 

sikre en sammenhengende regional grøntstruktur og 

bidra til å etablere et sammenhengnede nett av 

turveier gjennom denne  

 

 

Oppfølging i handlingsdel   

Opparbeide to hovedkorridorer  

• Det skal prioriteres å opparbeide en sammenhengende hovedkorridor fra Stokkelandsvannet 

via Ganddal sentrum til Sandvedparken og gjennom denne til Sandnes sentrum og videre gjennom 

Sandnes sentrum til Vågen og langs Gandsfjorden på vestsiden til Luravika (må formuleres enklere).  

Sandnes kommune skal vurdere kjøp av ubebygd areal til dette formålet.  

Navn: Fjordparken 

• Det skal prioriteres å opparbeide en sammenhengende hovedkorridor fra Luravika via 

Rundeskogen og Varatunparken til Smeaheia og langs Sandnes idrettsparken til Sandnes sentrum  
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Sandnes kommune skal vurdere kjøp av ubebygd areal til dette formålet  

Navn: Idrettsgleden  

Det vil innebære ulike virkemidler og tiltak ulike steder langs strekningen, og vil kreve organisering på 

tvers av avdelinger.  

Utarbeide veileder for byrom 

Rådmannen foreslår å utarbeide byromsstrategi som omfatter både sentrum, byutviklingsaksen og 

lokalsentrene. Byromsstrategien bør være på et mer konkret nivå, og bygge på fagnotat grønt.  

Identifiserte områder og hovedforbindelser skal legges til grunn i arbeidet, og det skal pekes ut 

aktuelle strøksgater i sentrum og miljøgater i byutviklingaksen og lokalsentrene. Det skal utarbeides 

forslag til lokalisering og kvaliteter for torg, byrom, grønne områder og sammenhengende 

gangforbindelser, samt identifisere viktige boliggater med hager som sekundærforbindelser.  

Temaer som alleer og eldre større trær, stille områder, aktivitetsområder, sosiale møteplasser med 

urbane omgivelser vil inngå i byromsstrategien.  

Veileder for byrom følges opp med vurdering av nye bestemmelser, retningslinjer i neste revisjon av 

kommuneplanen.  

Gangforbindelser til holdeplasser 

Gangforbindelser til holdeplasser for kollektiv skal identifiseres og planlegges. Områder for videre 

detaljering er Trones, Stangeland, Lura, Vibemyr, Hana, Vatnekrossen, Sandnes sentrum  

Handlingsplan for opparbeiding  

Det skal lages en handlingsplan for opparbeiding av definerte, manglende lenker med prioriterte 

tiltak, budsjett og framdrift. Ruste opp eksisterende områder og forbindelser, samt eldre lekeplasser 

og uteområder for skoler og barnehager som ligger i prioritert område. Vurdere muligheter for å 

erstatte parkeringsplasser med uteområder av god kvalitet. Eksisterende, utdaterte lekeplasser 

vurderes i fht nabolagshager og muligheter for urban dyrking.  

Prosjektfinansiering via bypakke Nord Jæren  

Utvikle prosjekter til bypakkens handlingsprogram som faller inn under sykkel- og gåstrategiene og 

som gir tilskudd til gjennomføring   
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