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INNLEDNING

BAKGRUNN

Det er en megatrend globalt at befolkningsveksten 
skjer i byen. Høy befolkningstetthet, klimaendringer og 
folkehelseutfordringer er forhold som krever en mye 
høyere satsning på å få naturen inn i bystrukturen.

Sandnes kommune har gjennomgått en rask vekst 
og urbanisering de siste årene. Krav til effektiv 
arealutnyttelse og høy tetthet øker betydningen av 
grønnstrukturen og friluftsområdene som viktig ressurs 
for innbyggerne, og for opplevelsen av stedsidentitet 
og historisk forankring. I tillegg er det et viktig 
folkehelseperspektiv i å sikre god tilgjengelighet mellom 
de utbygde områdene og den mer frie natur utenfor. 

Det er i mellomrommene menneskene møtes og trives. 
Det er derfor viktig at det offentlige sikrer gode uterom 
med høy kvalitet og bærekraftighet både miljømessig, 
sosialt og kulturelt.

Utredningen er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra 
Sandnes kommune. 

“Sandnes kommune har som mål å legge til rette 
for helse og trivsel for alle. Områdene idrettsanlegg 
og grøntstruktur kan knyttes til fl ere av målene i 
kommuneplanen, blant annet bærekraftig utvikling, 
trivsel og miljø, fysisk og psykisk helse og godt 
bomiljø.” 

Mulighetsstudien skal kartlegge og foreslå 
hovedkorridorer for grøntstruktur gjennom alle de 
bebygde delene av kommunen. Grøntkorridorene 
skal kunne brukes som ferdselsåre som knytter ulike 
steder og aktiviteter sammen med hverandre, samtidig 
skal de kunne fungere som grønn infrastruktur for 
håndtering av fl om og overvann og ivaretakelse av 
biologisk mangfold. Det er en premiss at eksisterende 
grønnstruktur i kommuneplanen skal ligge til grunn for 
mulighetsstudien.

Kommunens ønsker er å få undersøkt mulighetene for:
• bedre koblinger mellom grøntområder i de bebygde 

områdene og Sandnesmarka
• potensiale for møteplasser og helsefremmende 

aktivitet
• å ivareta biologisk mangfold
• håndtering av overvann i fremtidig klimaperspektiv 

på en bærekraftig måte
• bidra til attraktive transportruter for gang og sykkel

MÅL OG RAMMER

Rambøll jobber ut fra en målsetting om å sikre 
levelighet for alt levende i byer og tettsteder; 
“liveability”. Grønn og blå infrastruktur er viktige 
virkemidler for å bedre livsvilkår og folkehelse.

Vår ambisjon for arbeidet har vært å belyse 
kommunens kvaliteter, utfordringer og muligheter 
innenfor tema grønnstruktur. Videre skal arbeidet 
munne ut i anbefalinger til strategiske grep for 
etablering av levende by og tettsteder, gjennom 
forslag til ulike virkemidler som kan innarbeides på 
kommuneplannivå gjennom plankart, bestemmelser 
og retningslinjer, og som kan løses på detaljnivå ved 
utbygging eller byomforming.

Vi har gjort en enkel stedsanalyse for kommunen som 
helhet og for byen og tettstedene. Analysen kartlegger 
eksisterende strukturer og avdekker muligheter for økt 
tilgjengelighet og forbindelser. I tillegg har vi analysert 
hovedkorridorer for grønnstruktur og sammenhengende 
forbindelser gjennom de bebygde områdene. 

Ut fra de viktigste funnene i analysen gir vi anbefalinger 
og foreslår ulike grep som kan realiseres med ulike 
virkemidler. Hovedkonklusjonene vil være grunnlag for 
kommuneplanarbeid. Vi har derfor tatt utgangspunkt i 
data i GIS fra kommuneplannivå, i tillegg til befaringer.

OPPGAVETILNÆRMING

Rambøll har i dette dokumentet levert faglige 
vurderinger som er uavhengig av politisk ståsted 
og basert på integritet, ærlighet og tillit. 
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OVERORDNEDE FØRINGER

NASJONALE

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder, 
veileder 1

Plan- og bygningsloven av 2008 har defi nert grønn-
struktur både som et hovedformål på lik linje med 
samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur, bebyggelse 
og anlegg, og som et hensyn som skal ivaretas 
uavhengig av arealformål i arealplaner etter plan- 
og bygningsloven. Intensjonen er at disse nye 
virkemidlene skal gi arbeidet med planlegging av 
grønnstruktur bedre juridisk forankring og større 
gjennomslagskraft i kommunal styring av arealbruk. 
Samtidig ligger det i endringen i loven en forutsetning 
om at grønnstrukturplanlegging skal være en integrert 
del av kommuneplanarbeidet. Kommuneplanens 
arealdel er det viktigste plannivået for å bevare og 
videreutvikle den overordnede grønnstrukturen. Målet 
for planleggingen vil være å ivareta gode forhold for 
friluftsliv og fysisk aktivitet, landskapsbilde og natur-
mangfold ut fra de rammer kommunen setter, og 
overordnede forutsetninger. Å videreutvikle grønn-
strukturen er et tverrsektorielt prosjekt, som forutsetter 
oppfølging og hensyn fra fl ere forvaltningsområder 
og -nivåer. Grønnstruktur bør etableres som naturlige 
deler av utbyggingsprosjekter og byomforming som 
en infrastruktur på samme måte som for vei- og 
ledningsnett.

Nasjonal plan for restaurering av våtmark 2

Hensikten med planen er å bedre livsvilkårene for 
truede arter, sikre truede naturtyper og gi økte 
økosystemtjenester. Eksempler på slike økosy-
stemtjenester er bedret vannkvalitet, fl omdemping 
og lagring av karbon, i tillegg til at vi får rikere 
naturopplevelser under friluftsliv/rekreasjon ved 
intakte våtmarker med sitt artsmangfold. Alt dette er 
nødvendige tiltak for at Norge skal oppfylle de inter-
nasjonale forpliktelser landet har påtatt seg for denne 
naturtypen ved å slutte seg til Ramsar-konvensjonen.

Fortetting med kvalitet, veileder 3

I stortingsmelding nr. 31 (1992-93) kommer det fram 
at “den regionale planleggingen og arealpolitikken” 
anbefaler fortetting som strategi for utbygging av 
byer og tettsteder. Det pågår betydelig fortetting i 

kommunene, ofte uten en helhetlig planlegging. 
Utgangspunkt er interessekonfl ikten vi fi nner i 
forbindelse med fortetting: på den ene siden behovet 
for redusert energibruk og byspredning, på den 
andre siden behovet for grønne arealer til lek og 
rekreasjon samt ønske om å ta vare på lokalt særpreg 
i bebyggelsen. Hovedmålet om å utvikle byer og 
tettsteder i en bærekraftig retning er den viktigste 
grunnen til at det satses på fortetting som strategi.

Landbruks- og matpolitikken 4

Matsikkerhet
Befolkningsvekst, klimaendringer, press på natur-
ressurser og stigende råvarepriser de siste årene har 
gjort matsikkerhet til et høyaktuelt og stadig viktigere 
tema nasjonalt og internasjonalt. Alle stater har 
gjennom FN forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet 
for sine innbyggere. Viktige fellesgoder produsert av 
landbruket er matsikkerhet, bosetting og næringsliv 
over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk 
mangfold, kulturlandskap og skogen og jorda sin 
funksjon som karbonlager. Landbruket er også viktig for 
å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur. 

Skogen og friluftslivet
Friluftslivet er sterkt forankret i det norske samfunnet. 
Skogene er tilgjengelige fra både veinett og stier, og 
det er en lang og rik kultur for å bruke arealene til 
mange forskjellige aktiviteter. Arealene er derfor viktige 
både for sosialt samvær og som arena for friluftsliv 
og annen fysisk aktivitet. Der det foregår en aktiv 
tilrettelegging for friluftsliv er dette et viktig fellesgode 
som naturlig knytter seg til landbrukets virksomhet.

Økt karbonlagring i jord og skog
Økt karbonlagring i jord er av FNs klimapanel 
regnet som det desidert største klimatiltaket i 
jordbrukssektoren. Norge har mye humusrik jord. 
Pløying og drenering bidrar til å øke omdanningen i 
jorda, og dermed nedbryting av humus som gir utslipp 
av CO2. Oppdyrket myr er en vesentlig forklaring på at 
Norge har et netto tap av karbon i jord. 

I tillegg til myr har også skogen en viktig funksjon i 

klimasammenheng. Skogøkosystemene representerer 
store karbonlagre, og norske skoger binder årlig til-
nærmet halvparten av Norges utslipp av klimagasser, 
fordi tilveksten er betydelig større enn avvirkningen. 
I klimasammenheng er det viktig å bevare eller øke 
de store karbonlagrene i skog. Regjeringen ønsker å 
prioritere tiltak som har positiv effekt for å motvirke 
klimaendringene, og positiv eller akseptabel effekt for 
bevaring av naturmangfold og andre miljøverdier.

Sårbarhet for klimaforandringer
Klimatilpasningsutvalget påpeker i NOU 2010: 10 
at et endret klima med mer total nedbør og mer 
intens nedbør vil øke utfordringene med håndtering 
av overvann. Målene for overvannshåndtering er å 
forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å 
utnytte overvann som ressurs. Forurenset overvann 
bør renses ved kilden. Avrenning fra vei er som oftest 
forurenset. Overvann kan føre til store skader og 
ulemper for befolkning og virksomhet i tettbygde strøk. 
Det er stor sannsynlighet for at skadekostnadene på 
lengre sikt vil bli langt høyere dersom det ikke settes i 
verk tiltak nå, fordi det er ventet at skader som følge 
av overvann vil øke i både antall og størrelse i årene 
som kommer. Det er behov for å ta et nasjonalt grep 
om denne utfordringen.

Medvirkning i planlegging, veileder 5

Regjeringen vil legge økt vekt på lokaldemokratiet. 
Innbyggernes mulighet for deltakelse og innfl ytelse 
står sentralt i dette. Likeverdige, kunnskapsbaserte og 
aktive planprosesser kan sikre innfl ytelse og bidra til en 
god utvikling av attraktive lokalsamfunn.
Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for 
allmennhetens deltakelse i planprosesser. Hovedmålet 
for planleggingen er å utvikle et samfunn som ivaretar 
viktige fellesverdier og gode levevilkår for alle grupper, 
innen rammen av en bærekraftig utvikling.

En rekke nasjonale føringer underbygger behovet 
og verdien av grønnstruktur.
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OVERORDNEDE FØRINGER

REGIONALE

Kapittelet trekker frem generelle og spesielle føringer 
gitt i de overordnede planer for regionen og kommunen 
ut fra hva vi vurderer har betydning for utvikling av 
grønnstrukturen i Sandnes.

Regionalplan for Jæren, 2013
Regionalplanen legger langsiktige føringer for fremtidig 
byutvikling, regionale infrastrukturtiltak, senterstruktur, 
regional grønnstruktur og langsiktig grense mot 
landbruk. Regionalplanen har en bærekraftig utvikling 
som mål for å møte den økte befolkningsveksten i 
regionen. Dette forutsetter en samordnet areal- og 
transportplanlegging.

Regional grønnstruktur som del av kjerneområde for 
landbruk strekker seg i nord-sør retning, avgrenset mot 
næringsområdene på Forus/Lura med langsiktig grense 
landbruk. I retningslinjene for regional grønnstruktur 
som ligger innenfor langsiktig grense for landbruk 
står det at det skal legges til rette for friluftsliv ved 
å  etablere sammenhengende gang- og sykkelveier og 
turstier. Disse skal binde sammen nabokommunene i 
et regionalt turveinett. Det er et mål at boligområdene 
sikres adkomst til grønnkorridoren.

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og 
kulturvern, FINK, 2005
I fylkesdelplanen er området vist som del av regional 
grønnstruktur, med forslag til turveiforbindelser 
gjennom området i nord-sørlig retning med koblinger til 
Forus og Lura. I tillegg er støt- og lésidemorenen
på Stokkaheia (K102) vist som et viktig naturområde
av regional verdi: ”Her bør det ikke foretas 
vesentlige inngrep, naturkvalitetene bør tas vare på i 
plansammenheng ut fra prioritet.”

Vakre landskap i Rogaland 7

Rogaland er et fylke med store landskapsvariasjoner. 
Mennesket har tatt i bruk dette landskapet gjennom 
fl ere tusen år, og vi har fått en kombinasjon av natur- 
og kulturlandskap som gjenspeiler et nært forhold til 
natur og omgivelser. Det er derfor viktig at vi tar vare 
på landskapsverdiene våre.

KOMMUNALE

Kommuneplan for Sandnes kommune, 2015-2030
Sandnes kommune sin visjon er «Sandnes – i sentrum 
for framtiden! Romslig, modig og sunn.» God tilgang 
til nødvendige tjenester og rekreasjonsområder og 
muligheter for miljøvennlige energi- og reisevalg står 
blant annet sentralt.

Kommunedelplan Landbruk 2015-2030
Kommunen har et betydelig skogsareal og i 
kommunedelplanen påpeker at det er betydelige 
friluftsinteresser knyttet til skogen. Utover 
tema jordvern foreslås det også gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet. 

Miljøplan for Sandnes 2015-2030 
Planen defi nerer et delmål for opplevelse, rekreasjon og 
fysisk aktivitet: “Kommunen skal sikre alle i Sandnes 
muligheter for helse og trivsel gjennom aktivitet og 
opplevelse i natur og nærmiljø.” Et av punktene som 
oppgis under virkemidler og verktøy for utvikling av 
miljøvennlige byer er “sammenhengende grøntstruktur 
som kan bestå av sjø, natur, friområder, parker og 
jordbrukslandskap”. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, 
2008-2018
En rød tråd i planen er at den skal fremme idrett og 
fysisk aktivitet for alle. Målet er både å få bygget fl ere 
tradisjonelle og utradisjonelle idrettsanlegg, men også 
å tilrettelegge for “kroppsbevegelse” for alle aldre og 
alle brukere. Det innebærer at tilrettelegging av parker, 
turstier, grønne korridorer, lysløyper, parkering, skilting 
etc. bør prioriteres på lik linje med idrettshaller og 
nærmiljøanlegg.

Kommunedelplan for kulturminner, 2005-2017
Planen foreslår en områdeavgrensning knyttet til 
soner i sentrum og de ulike tettsteders kulturarv. 
Denne tematiseringen er pedagogisk viktig, da 
kulturminner som bevares i en kontekst gir større 
kunnskap og dermed økt forståelse. Tettsteders 
opprinnelige karakterer er i ferd med å viskes ut, og 
det er viktig å synliggjøre spor av historien for å gi 
et identitetsperspektiv på den videre utviklingen i 

Både regionale og kommunale føringer 
underbygger behovet og verdien av grønnstruktur.

kommunen.
Grønne undervisningsområder 8

Rapporten henviser til læreplanen i naturfag. I formål 
med faget heter det bl.a. “Kunnskap om, forståelse 
av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å 
verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold 
og bidra til bærekraftig utvikling.” Mange av punktene 
som handler om mangfoldet i naturen vil bare kunne 
realiseres ved å fl ytte deler av undervisningen ut i 
naturen. Med den raske utviklingen byen vår er inne i, 
er det viktig å sikre nok grøntarealer- både for trivsel 
og læring- mens vi ennå har dem i nærmiljøet. Skolens 
tilgang på grønne lunger er kartlagt, med spørsmål om 
tilgjengelighet, kvalitet/ variasjon (opplevelsesverdier), 
arealstørrelse og slitasje.

Naturligvis - elver, vatn og bekker 9

Rapporten er en del av undervisningshefter 
om naturperler i Sandnes. Her omtales de 4 
hovedvassdragene i Sandnes og elver, innsjøtyper og 
myr i et undervisningsperspektiv.
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GRØNNSTRUKTURENS HISTORIE

Fra å leve i naturen og av naturen kan man si at 
industrialisering og urbanisering har gått parallelt, og 
speiler i dag en bydannelse der det skapes større og 
større avstand mellom menneske og natur.

Med framveksten av produksjonssamfunnet var det ikke 
sterk fokus på hverken byøkologi eller sammenhengen 
mellom natur og menneskelig aktivitet. Grønnstruktur 
i byggesonen er derfor av ulik karakter, knyttet til 
tidspunktet for regulering og utbygging. Samtidig har 
det vi i dag oppfatter som grønnstruktur tidligere vært 
restarealer, bekkefar og elveløp som også i perioder 
har vært sterkt forurenset. Det samme kan sies om 
strandsonen. Denne var tidligere knyttet til næring 
og samferdsel. I dag oppfatter vi strandsonen som 
særdeles attraktiv. Sammenhengen mellom ulikt 
planlagte friområder og restarealer er det opp til oss 
å se og utvikle, og det er i kommuneplanarbeidet lagt 
muligheter for utredning og utvikling. 

Begrepet grønnstruktur kan forklares med 
«veven av store og små naturpregede områder 
i byer og tettsteder» 1. Grønnstrukturen er 
leveområde for planter og dyr i by og kan bidra til 
opplevelse og rekreasjon. Grønnstrukturen leverer 
«økosystemtjenester» og «goder og tjenester fra 
naturen som indirekte og direkte bidrar til menneskelig 

Med framveksten av industrisamfunnet fulgte derfor 
en motreaksjon tidlig på 1900-tallet med utopiske 
byidealer sammenfallende med utvikling av medisin og 
forståelsen av helsefremmende tiltak. Med høy velstand 
og mer fritid blir den mentale helse og menneskets 
tilknytning til naturen framhevet sterkere enn tidligere. 

I dag har nordmenn tid og mulighet for å nyttiggjøre 
seg naturen som en rekreativ ressurs. Kvaliteten og 
tilgangen på arealene er i sterk grad knyttet til alder 
og bostedsadresse. Gjennom god offentlig og spesielt 
privat transport har voksne mennesker fri tilgang på 
gode friluftsarealer. Behovet for tilrettelegging for 
denne gruppen er annerledes enn for gamle, barn og 
unge, eller for plante- og dyreliv. For disse gruppene er 
den moderne byveven, og spesielt transportsystemene 
våre sterke og tildels uoverstigelige barrierer. Forbedret 
tilgang på grønnstruktur, og forbedret byøkologi vil 
derfor måtte ta utgangspunkt i drøfting av utvikling og 
endring av transportsystemene. Framtidige restarealer 
for utvikling til grønnstruktur kan være arealer som i 
dag beslaglegges til bruk for samferdsel. 

atferd.» 11

Grønnstrukturen i byggesonen er summen av planlagte 
og uplanlagte naturpregete områder i en moderne 
by. Fokuset på disse områdene er voksende. Denne 
interessen for naturens plass i en bysituasjon må sees 
i lys av den historiske kontekst og paradigmer innen 
samfunnet. Det er en voksende interesse for byøkologi: 
«samspillet mellom mennesker og natur i byen». Fokus 
på planlegging for grønnstruktur kan sees i lys av 
endret klima og fokus på helse. 

Hvilken historisk kontekst er viktig å peke på? Den 
strømningen som vi anerkjenner i dag kan sees 
som del av postmodernismen, en motreaksjon mot 
industrisamfunnets idealer og effektene av dette 
samfunnet. Det førindustrielle samfunnet var sterkere 
avhengig av naturen og hadde ingen fysiske barrierer 
mot naturen. 

Den førindustrielle nordmannen opplevde 
isteden naturen som vill og ukontrollerbar. Med 
industrialiseringen fi kk langt fl ere mennesker 
arbeid og mat på bordet. Det oppstod imidlertid en 
distanse mellom menneske og natur som innebar 
en kvalitetsreduksjon både av fysiske levekår, men 
også menneskets forhold til og tilknytning til naturen. 

Med høy velstand og mer fritid blir den mentale 
helse og tilknytning til naturen framhevet sterkere 
enn tidligere. 
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GRØNNSTRUKTUR OG FOLKEHELSE

Grønnstrukturen står sentralt i folkehelsearbeidet 
så vel som i arbeidet med stedsutvikling. Forskning 
viser at natur og landskap har helsebringende effekt 
på mennesker. Undersøkelser av hjerterytme og 
andre objektive fysiologiske og målbare funn viser 
positive sammenhenger mellom natureksponering og 
helstilstand. Tilgjengelighet og god tilrettelegging av 
uteområder i byer og tettsteder er derfor en investering 
i folkehelse. Folk bør kunne ha et aktivt friluftsliv i 
grønne omgivelser uten at det koster noe og uten å 
måtte bruke bilen.

Stedsutvikling
Sterk befolkningsvekst skaper en interessekonfl ikt 
mellom behovet for fortetting og behovet for å bevare 
naturlige grøntområder i og utenfor bystrukturen. I 
tillegg vil disse rommene måtte programmeres for et 
innhold som gjør det attraktivt å bevege seg i. Dette 
krever økt fokus på grønnstrukturplanlegging. Måten 
vi tenker grønnstruktur på i dag åpner ikke opp for 
offentlige initiativer. Dette kan føre til at områder 
i grønnstrukturen i dag oppleves som passive og 
monofunksjonelle. 

Stedsutvikling består av prosesser og tiltak som 
påvirker attraktiviteten og veksten til et sted, med 
fysisk utforming av det offentlige rom, etablering 

av møteplasser, oppmerking av turstier, festivaler 
og kulturelle hendelser, samt tilrettelegging for 
næringsetablering. Grønnstrukturplanlegging er en 
viktig del av god stedsutvikling. Vi mener at god 
stedsutvikling også bygger på lokal kunnskap, identitet, 
lokale initiativer og forholdet mellom menneskene og 
landskapet. Det dreier seg kort og godt om hvordan 
menneskene kan oppnå best mulig livskvalitet og bebo 
landskapet på en mest mulig skånsom måte. 

Liveability
Trivsel og trygghet er viktige faktorer som påvirker 
Når vi planlegger urbanisering og fortetting har den 
blågrønne infrastrukturen en avgjørende rolle. Den 
bidrar til livsmangfold, sikrer god drenering, renser luft 
og skaper kvalitet i byens mellomrom hvor mennesker 
skal bevege seg utendørs. 

Grønnstrukturens verdier og funksjoner
Grønnstrukturens områder og sammenhenger har 
verdier og funksjoner. Verdier er knyttet for eksempel 
til innholdet av dyre- og plantearter og til mulighet for 
opplevelser. Funksjoner vil si at arealene er områder 
hvor dyr og planter kan leve, spres og formeres og 
mennesker kan få avveksling og fysisk utfoldelse.
Klimaforandringer og ekstremnedbør er godt 
dokumentert og har gitt mange byer utfordringer når 

det gjelder fl om og overvannshåndtering. Bevisst 
planlegging av robuste grøntstrukturer med rom 
for drenering av vann, er tiltak som har mange 
fordeler for livet i byene. En blågrønn infrastruktur 
er svært relevant i byområder fordi de gjør effekten 
og konsekvensene av klimaforandringene mindre. På 
samme tid tilrettelegger en blågrønn infrastruktur for 
rekreasjon og naturområder i nærmiljøet.

Ulike former for grønnstruktur
•turdrag i byggesonen, parker, lekeområder,
kirkegårder, alléer og andre grønne områder
•store og små naturområder i byggesonen, som 
naturparker og «hundremeterskoger», også ”rest-
områder” med grønt preg
•naturinnslag og vegetasjon, bl.a. i privathager og 
fellesarealer i boligområder
•omdannende grøntområder og viktige landskaps-
elementer med naturpreg
•områder langs vann og vassdrag og sjø
•overgangssonen mellom bydeler eller tettsted og 
jordbrukslandskapet og natur  og markaområdene 
rundt,
•jordbruksarealer og kolonihager i byggesonen

Tilgjengelighet og god tilrettelegging av 
uteområder er en investering i folkehelse.
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Grønnstrukturen i Sandnes skal:
• være et område for rekreasjon, aktivitet og 

naturopplevelse for alle brukergrupper være en 
buffersone i den tette urbane bebyggelsen, styrke 
folkehelsen

• koble bebyggelse til omkringliggende landskap og 
turområder

• bidra til transformasjon og fortetting av byen
• være en korridor som vil aktivere, stabilisere, støtte 

og øke naturmangfold
• være ryggraden for håndtering og behandling av 

regnvann og overvann
• være en korridor for klimatilpasning, skape frisk luft, 

lagre og forsinke vann, regulere temperatur og la 
kald luft strømme ut

• sikre biologisk mangfold og bidra til etablering av 
nye biotoper

• skape sosiale møteplasser og økt biofi lia

Grønnstruktur som økosystem
Grønnstruktur tilbyr økosystemtjenester og 
styrker biodiversiteten og habitatforbindelser. 
Økologiske strukturer kan også fungere som et 
rammeverk for urban vekst og former. Fokuset på 
grønnstrukturplanlegging er ofte begrenset til å sikre 
horisontale forbindelser, ofte med mål om å knytte 
sjøen og marka gjennom grønne forbindelser og 
korridorer. 

Menneskets samhørighet med naturen
Forskningen hevder at vi mennesker er født med en 
tilknytning til naturen. Naturen har med andre ord en 
grunnleggende betydning for oss utover det å bare 
være et sted som vi besøker jevnlig. Naturen er noe vi 
trenger å ha rundt oss daglig. 

Vårt faglige utgangspunkt er at naturen er viktig for 
mennesker. Om vi klarer å skape et dypt og rikt forhold 
mellom mennesker og naturen, hvor man i ytterste 
forstand føler dyp respekt, er det mye større sjanse for 
at mennesker vil ta vare på den. 

Begrepet biofi lia beskriver tilknytningen mennesker 
har til andre levende organismer. Naturen er rundt oss, 

og vi lever i den og med den. Investeringer i grønne 
arealer og bynær natur er viktig på mange nivåer. Det 
er få mer effektive måter å oppnå en bedre folkehelse 
på, samtidig som økologisk fotavtrykk reduseres. 
Naturen kan ikke bare være et sted som vi jevnlig 
besøker, den bør være en omkringliggende tilstand, 
en ideell allestedsnærværende kontekst som gleder, 
lindrer, inspirerer og løfter oss i vårt daglige, urbane liv. 

Masteroppgaven «Stedsutvikling på Kjeller fl yplass 
etter prinsipper for økologisk demokrati» fra 2016 fi kk 
Statsbyggs pris for fremragende landskapsarkitektur. I 
denne oppgaven blir ideen om biofi liastigen begrunnet. 
Vi synes dette er spesielt interessant i forbindelse med 
utredning av grønnstruktur i Sandnes kommune. 

Det nederste nivået på biofi liastigen gir en følelse av 
at naturen har en estetisk verdi. For eksempel kan 
det være at man liker å ha trær utenfor vinduet på 
kontoret sitt. En viktig komponent er følelsen av orden 
og kontroll. 

I det andre nivået ligger det at man kan forstå seg 

selv gjennom å se hvordan naturen fungerer. Videre 
oppover er det et forhold som baserer seg på en følelse 
av samhørighet og avhengighet mellom mennesket 
og naturen. På det fjerde steget beskrives følelsen av 
å kjenne at man er en del av noe. Det kan være alt 
fra en familie til et samfunn til å kjenne tilhørighet til 
alt levende. Det øverste nivået er en transformerende 
opplevelse, vanligvis forbundet med en type negativ 
glede. Den kan bli utløst av møtet med et objekt 
eller en situasjon som med sin kvantitet overskrider 
grensene for vår faktiske forståelse. 

For at innbyggerne i Sandnes kommune skal ha 
muligheten til å oppnå alle nivåene på biofi liastigen 
mener vi at det er nødvendig at de har muligheter til 
bruk av fl ere typer natur. Lekeplassene, parkene og 
gangforbindelsene i nærmiljøet er en bynær natur. Det 
gir menneskene en pause fra byens kaos og grå fl ater, 
og gir en opplevelse av nyttig og produktiv natur i nær 
tilknytning til de områdene man vanligvis ferdes i i 
dagliglivet. 

Den produktive parken kan knytte mennesket 
nærmere naturen (økt biofi lia).
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URBANT FRILUFTSLIV OG LANDBRUK

Urbant friluftsliv
Nordmenn elsker å drive med sport og tilbringe 
tid utendørs. En tredjedel av alle nordmenn deltar 
regelmessig i en eller annen form for sportsaktivitet. 

Resultatene av to studier utført i et samarbeid 
mellom Vestlandsforskning, Statens Institutt for 
Forbruksforskning (SIFO) og NTNU mellom 2005-
2011, viste klart både økt forbruk og diversifi sering av 
utendørs sportstøy, så vel som økt fritidstransport og 
økt bruk av privatbil i langdistansetransport 11. I samme 
periode har mengden tid brukt på fritidsaktiviterer 
ikke økt betydelig. Disse resultatene illustrerer 
hvordan fritidsaktiviteter som forekommer langt fra 
hverdagsomgivelsene er dyrere både på individuelt nivå 
(kjøp av utstyr, sportsklær, mer bensin og større biler) 
så vel som for samfunnet generelt (mer infrastruktur og 
vedlikeholdsbehov).

Forskning viser at friluftslivaktiviteter og tilgang til 
rekreasjonsmuligheter forbedrer folkehelsen. I følge 
WHOs publikasjon «Tackling Obesity by Creating 
Healthy Residential Environments» er to tredjedeler 
av unge mennesker (i alderen 11,13 og 15 år) mindre 
fysisk aktive enn det som anbefales 12. De anbefalte 
tiltakene for å bekjempe de økende inaktivitetsnivåene, 
er å skape fasiliteter for fysisk aktivitet og rekreasjon, 
tilrettelegge offentlige tjenester i nærheten av 
hjemmet, øke nabolagenes «walkability», og utforme 
attraktive parker, lekeplasser og andre åpne rom som 
rommer aktive liv. 

Når folk bor 300 meter eller mindre fra en park, er 
sjansen for at de benytter seg av den så mye som 
75-80 %. Sannsynligheten for bruk minsker med hver 
kilometer avstand det er mellom bosted og park; 
når folk bor mer enn fem km fra en park vil sjansen 
for at de benytter seg av den bare være 15-20 % 13. 
Den eldre generasjonen bruker generelt parkene og 
fasilitetene som befi nner seg nærmest deres hjem, 
mens parkens størrelse spiller liten rolle 14.

Det er et stort antall nordmenn som regelmessig 
jogger (40 %) eller sykler (45 %), begge aktiviteter 
som enkelt og billig kan utøves omtrent overalt både 
i naturen og urbane rom 15. Forskningen peker klart 
på at befolkningen primært trenger muligheter for lett 
tilgjengelige lavterskel friluftsaktiviteter mindre enn 
fem minutters gange fra hjemmet.  

Urbant landbruk
Det er i dag en internasjonal trend med ulike grønne 
initiativ i og rundt de stadig voksende byene. 
Innbyggerne ønsker i større grad å få nærhet til maten 
de konsumerer, og fl ere og fl ere ønsker også å dyrke 
sin egen mat. 

Urban matproduksjon har potensial til å påvirke en lang 
rekke miljømessige og sosiale forhold. For landbruket 
representerer det brobygging og omdømmebygging, 
for byene skaper det attraksjonskraft og inviterer til 
innovasjon. FNs mat og landbruksorganisasjon FAO 
mener at urbant landbruk er en del av løsningen for 
å imøtekomme behovet for mat og klimahensyn i 
fremtiden. 

Sandnes har et spesielt godt  utgangspunkt for å 
bygge videre på friluftsliv og landbruk som en del 
av identiteten.
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Beliggenhet
Sandnes kommune ligger i den nordlige delen av 
Jærregionen, i overgangen til øylandskapet i nord og 
til fjord- og fjellandskapet i øst. Kommunen grenser til 
kommunene Forsand, Gjesdal, Time, Stavanger, Klepp 
og Sola. Denne delen av regionen er sterkt urbanisert 
og har et stort utbyggingspress. Kommunen ligger 
sentralt i knutepunktet mellom Nord- og Sør-Jæren.

Befolkningstetthet
Ved inngangen til 2016 var det 74 820 innbyggere i 
Sandnes kommune. Landarealet er på rundt 276 km2, 
noe som utgjør en tetthet på 3,7 innbyggere pr. daa 
fordelt på hele kommunens areal.

BYEN OG TETTSTEDENE 

I denne utredningen tar vi for oss følgende steder:
Sandnes by
Sandnes by ligger lengst nord i Jærregionen, og har 
gradvis vokst sammen med Stavanger. Sandnes er 
i dag landets hurtigst voksende storby med en årlig 
vekst på rett under 2,5%.

Hommersåk
Hommersåk er sentrumsområdet i bydelen Riska og 
ligger nord i kommunen, henvendt mot Riskafjorden. 1. 
januar 2016 bodde det rundt 6.367 innbyggere her.  

Høle
Høle ligger ved Høgsfjorden øst i kommunen, i Høle 
bydel. Her bor det 428 mennesker per 1. januar 2016. 
 
Figgjo
Figgjo er en bydel i den sørligste delen av kommunen 
med en befolkning på 2.213 (2016). Figgjo har gradvis 
vokst sammen med Ålgård i Gjesdal kommune.

Sviland
Sviland er bydelssenteret i Sviland bydel øst i Sandnes. 
Tettstedet har 569 innbyggere (1. januar 2016). Sviland 
vil få en betydelig del av byutviklingen i Sandnes 
øst, med tilhørende bussvei-forbindelse til Sandnes 
sentrum.

SANDNES PÅ JÆREN

STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER 
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STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

KOMMUNEN

Kulturhistorien
Sandnes er en landbrukskommune som fi kk bystatus  
først på 1900-tallet. Industrihistorien rundt teglverkene 
har vært viktig for fremveksten av byen. Store leiruttak 
og et landskap med stor ressursrikdom har vært viktig 
for kommunens vekst og utvikling.

Tettstedene har utviklet seg rundt lokalt næringsliv 
knyttet til ulike ressurser innen vannkraft, landbruk og 
fi ske, samt andre industrier som sykkel, tekstil osv.

Landformer
Ut fra de overordnede karakteristiske 
landskapstrekkene i regionen kan kommunen deles 
inn i to hovedlandskapstyper; sletten og fjellene. Lifjell 
skaper et karakteristisk relieff i overgangen mellom 
Gandsfjorden og det lavereliggende landskapet i vest 
og fjellområdet i øst. De ytre delene av Sandnes er 
karakterisert av et bølgete og åpent slettelandskap 
på Låg-Jæren med “mye himmel” og vide horisonter 
som gir store og intense variasjoner i lyssettingen. På 
den åpne sletten er det fl ere oppstikkende høyder som 
fremtrer som karakteristiske element i landskapet.

Bærheimsryggen med sin markante terrengformasjon 
reiser seg i fi n kontrast til de åpne og intensivt drevne 
fl atene i jordbrukslandskapet, og oppleves som et viktig 
og inntrykkssterkt landemerke. Den indre delen av 
kommunen ligger i overgangen til fjordlandskapet og 
den høyereliggende fjellregionen. Fjellkjedefoldninger 
og istider har her gitt et vekslende og kupert dal- og 
heilandskap som når opp mot 671 moh (Bynuten) 
helt øst i kommunen. De karakteristiske knudrete 
og avrundede fjellformasjonene danner tydelige 
landskapsrom i dalene, og som sammen med elver og 
vann gir landskapet her særpreg. Fra høydetoppene 
er det vid utsikt i alle himmelretninger, og de oppleves 
som identitetsskapende og samlende for området og 
regionen. 

De ulike typer steinkyst som veksler mellom klippe-, 
bratt- og svabergkyst gir kommunen en variert 
kystlinje.

Ut fra de overordnede karakteristiske 
landskapstrekkene kan kommunen deles inn i to 
hovedlandskapstyper; sletten og fjellene.

Oversikt over registrerte kulturminner viser at de er konsentrert rundt tettstedene Oversikt over landskapstyper på et makronivå
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Grønne rammer
Morenemateriale i dalbunnene og på sletten, samt et 
tynt og usammenhengende løsmassedekke i fjellsidene 
gir grobunn for vegetasjon, og gjør at Sandnes 
kommune fremstår med et frodig og grønt preg. Det er 
registrert fl ere viktige naturtyper i Sandnes, men selv 
om kommunen har en rik tilgang til naturområder i øst 
er Sandnes den tredje største landbrukskommunen i 
Rogaland. Moderne og intensivt drevne jordbruksareal 
dominerer i vest, og dekker Jærfl aten som et stort 
sammenhengende teppe. 

Skogen er sammen med blokkrik gras- og lynghei mest 
fremtredende i den østlige delen av kommunen, og 
skaper fi n kontrast til de oppdyrkede jordbruksfl atene i 
dalbunnene. Her er beitelandskap med stor tidsdybde. 

Både natur- og kulturlandskapet i øst og 
jordbrukslandskapet i vest utgjør store 
sammenhengende rammer rundt byen og tettstedene. 
Dal- og heilandskapet øst i kommunen har store 
friluftsverdier med et rikt nettverk av turveier og -stier. 
Flere steder mangler derimot de grønne forbindelsene 
som kan binde de overordnede grønne områdene 
sammen på tvers slik at forbindelser inn i tettstedene 
skapes.

Blå strukturer
Vannet er en sentral landskapskomponent i 
opplevelsen av Sandnes, og kommunen har en 
stor variasjon i stillefl ytende og rennende vann og 
vassdrag innenfor korte avstander; fjordene, vannene, 
elvene og bekkene. Hvert tettsted i Sandnes har sin 
elv som renner gjennom stedet, og som har vært 
utgangspunkt for bosetting. Det er tre hovedvassdrag 
i Sandnes: Ims-Lutsivassdraget, Figgjovassdraget 
og Storånavassdraget, i tillegg til andre viktige 
vassdrag som Hølevassdraget, Frøylandsvassdraget 
og Hetlandsvassdraget. Alle vassdragene er med på å 
fortelle historien om hvilket sted Sandnes er. 

STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

KOMMUNEN

I det drenerte og oppdyrkede landskapet i vest er 
elvene i større grad rettet ut og renner gjennom 
kanaler. Disse gjenspeiles oftest i landskapet gjennom 
kantvegetasjonen langs kanalene. 

I den østlige delen av kommunen fremtrer fl ere store 
og små vann og tjern som sammen med bekker 
og store myrområder fremstår som dominerende 
element i landskapsbildet med en tydelig og særpreget 
landskapsverdi. 

Flere steder mangler de grønne forbindelsene 
som kan binde de overordnede grønnstrukturene 
sammen på tvers.

Vannene i tilknytning til Ims-Lutsivassdrag er 
dominerende og samlende hovedelementer 
i opplevelsen av fl aten i dette overordnede 
landskapsrommet. Vassdraget ligger som et pulserende 
hjerte sentralt i kommunen, og skifter uttrykk og 
bevegelse i takt med vær og vind.
I nord og øst vender landskapet seg mot de markante 
sjøfl atene i fjordlandskapet og øylandskapet i Ryfylke. 
Her får vind og bølger sterk innvirkning på opplevelsen.
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STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

KOMMUNEN

Trafi kk og barrierer
Kommunen ligger sentralt i knutepunktet mellom Nord- 
og Sør-Jæren, med gode forbindelser til omlandet både 
med bil, buss, tog og ferge. I tillegg har kommunen god 
tilgang til sjøen. 

Veiene viser framkommeligheten i landskapet. Veinettet 
i Sandnes er utstrakt og følger hovedsakelig fjordløp 
og daler i øst, mens veiene i vest er veier på kryss 
og tvers. Hovedforbindelsene til nabokommunene i 
Jærregionen er gjennom E39 og Rv44. Disse veiene 
er sentrale ferdselsårer for biltrafi kken, og har en 
betydelig andel tungtrafi kk. Veiene er dominerende 
i landskapsbildet og oppleves som barrierer i 
øst-vest forbindelsen mellom Gandsfjorden og 
jordbrukslandskapet, særlig gjennom Lura bydel hvor 
krysningspunktene er få. E39 skjærer her gjennom 
landskapet.

Rv13 er en sentral ferdselskorridor til og fra sentrum 
og de indre tettstedene og bygdene, i tillegg til å være 
viktig for gjennomgangstrafi kk til  fergeforbindelse til 
Forsand og Strand. 

Jernbanen som følger foten av høyderyggen og 
vestsiden av Gandsfjorden er også en viktig del av 
samferdselen i kommunen, og utgjør også en tydelig 
barriere for myke trafi kanter. 

Trafi kk er en stor støyfaktor i bynære omgivelser, og er 
selvfølgelig mer dominerende i byen enn ute på landet. 

Bebyggelse
Stedene i Sandnes har oppstått der hvor landskapet har 
gitt grunnlag for å livnære og bosette seg. Etableringen 
av stedene Sandnes, Hommersåk, Høle har skjedd 
med opphav i eldre strandsteder i tilknytning til sjøen 
og elvemunningene, orientert mot fjordene med 
høyderyggene som ramme rundt bebyggelsen. Figgjo er 
etablert i tilknytning til elvens drivkraft. Etterhvert har 
veiene også i Sandnes vært en tydelig premissgiver for 
bosettingsmønsteret i kommunen, og stedene har vokst 
seg sakte men sikkert utover langsetter hovedveiene. 
Utenom tettstedene ligger de bratte fjellene til grunn 
for den fragmenterte og oppdelte bosetningen som 
fi nnes i øst. Områder med fruktbar jord har her vært 
utgangspunkt for bosetting. 

Sandnes kommune har gått gjennom den samme 
utviklingen som ellers i landet ved at boligbygging 
etter krigen i hovedsak ble løst gjennom nye 
utbyggingsområder. 

Klima / atmosfære
Sandnes har et forholdsvis mildt og fuktig 
klima med tildels hurtige værendringer. Denne 
variasjonen i vær og lysforhold er med på å forsterke 
landskapsopplevelsene.

Om vinteren er vindretningene fra SØ og SSØ domi-
nerende i området, mens vindretning fra NV og NNV er 
fremtredende på sommeren. 

Veiene er dominerende og oppleves som barrierer 
i øst-vest forbindelsen mellom Gandsfjorden og 
jordbrukslandskapet.
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STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

Kvaliteter
Landskapet
Til å være en så urbanisert by har den mye natur- 
og kulturandskap som er en viktig identitetsfaktor. 
Sjøen, vannene og elvene er viktige. Sandnes by 
har et hierarki av grøntområder, med hensynssone 
grønnstruktur på et overordnet nivå og grøntområder 
og parker spredt inniblandt bebyggelsen.

De grønne rammene
LNF-områdeneligger som en ramme rundt byen og 
tettstedene; kvaliteter som bygger opp om identiteten 
og opplevelsen av Sandnes som en grønn kommune.

De grønne rommene
Grøntområdene innenfor byen og tettstedene har: 
• tett vegetasjon og gode interne forbindelser
• utsikt og kontakt til fjorden
• variert vegetasjon
• naturpreg
• parkpreg
• kulturhistoriske forbindelser 
• stillhet og utsikt
• kirkegårder
• små lommer (Laksen)
• urban blåstruktur (Storåna)
• god dekning når det gjelder lekeplasser

HVA HAR VI SETT TIL NÅ?

Utfordringer
Det bildet vi ser i dag er at det innenfor de tettbyde 
områdene er mangler både i innhold og sammenheng 
særlig for de mellomstore grøntområdene, både på 
langs, men spesielt på tvers. Konsekvensene av en mer 
effektiv arealbruk ved blant annet mer fortetting kan 
være særlig negative i forhold til nedbygging av grønne 
lunger og grønnstruktur i byen og tettstedene. 

Barrierer
Veiene som E39 og fl ere av riks- og fylkesveiene 
skaper barrierer med hensyn til kryssing for gående 
og syklende. Kryssområdene utgjør konfl iktpunkt. Det 
er mange bratte og utilgjengelige grøntområder for 
mennesker/ universell tilgjengelighet er vanskelig å 
legge til grunn. 

Innhold
Det er et tynt innhold på mange lekeplasser og 
mellomstore grøntområder. 

Sammenhenger, fysisk og visuelt
Grønnstrukturen ligger der som en ramme rundt byen 
og tettstedene, men fl ere steder mangler forbindelsene 
inn og ut av byggesonene.
Det er mangel på det åpenbare; manglende visuell 
kontakt mellom grøntområder.

Muligheter og anbefalinger
Våre hovedkonklusjoner gir anbefalinger om 
hovedkorridorer for grøntstruktur og er vist på kart. 

Grønne og blå strukturer
Det grønne føres inn i bebyggelsen som en egen 
infrastruktur, alene eller i kombinasjon med det blå 
som har opplevelseverdier og vil møte klimaendringer 
på en robust måte. Håndtering av regnvann og 
risikoreduserende tiltak bør håndteres som en del av 
grøntstrukturen.

Gater som grøntkorridorer
Flere av gatene bør omprogrammeres for at de skal 
kunne fungere som et ledd/ en manglende forbindelse i 
den overordnede grøntstrukturen.

Sammenhenger
Det må være et mål å skape levende rom for alle; 
og kommunen må ha viljen til å skape sammenheng 
mellom levelige grøntområder som er med på å fremme 
folkehelse.

Ulike brukergrupper og aktiviteter
Grøntområdene må videreutvikles med tanke på 
innhold, friarealene må planlegges for å møte ulike 
brukergrupper, både voksne og barn, samt både for 
fysiske aktiviteter og rekreasjon.

Etablering av nye grøntområder og forbindelser
Fortetting og transformasjon vil kunne åpne for å 
etablere nye grøntområder og forbindelser som kan 
bidra til å gi økt dekning og bedre sammenhenger.

LNF-områder ligger som en ramme rundt byen 
og tettstedene; kvaliteter som bygger opp om 
identiteten. 

Det grønne føres inn i bebyggelsen som en egen 
infrastruktur.
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Byutvikling og stedskarakter
Sandnes som har gitt navn til kommunen er et strand-
sted med historiske røtter på Norestraen tilbake til 
1600-tallet. Det var aktivitet ved Austrått og Hana 
i middelalderen, men framveksten av Sandnes by 
skjer med utvikling av strandstedet. Sandnes sin 
vekst kan i stor grad forbindes med teglverk, potteri 
og ullvareindustri. Denne industrien var knyttet til 
råstofftilgangen i området (leire) og transporten ut 
fra Gandsfjorden. Industrien beslagla lenge store 
deler av strandsonen og de fl ate arealene i Vågs-
bunnen. Sandnes by var liten, og helt fram til 
midten av 1900-tallet lå den bebygde byen tett på 
jordbrukslandskapet. 

Med framvekst av det moderne samfunnet og nye 
transportårer har det grønne landskapet rykket lengre 
vekk. Byen har først vokst fram på dyrka mark, senere 
på udyrkbare fl ater og i krevende terreng. Sist har 
forlatte industriarealer blitt tatt i bruk. Grønnstrukturen 
som vi opplever i Sandnes by i dag er i stor grad 
tidligere restareal eller omdannet/knyttet til tidligere 
bruk, og kan grovt sett deles i tre deler: 
• Opprinnelige parker, plasser og skogsfelter 

(planteskog). Eks. planteskogen på Trones-Lura.
• Utilgjengelige/ubebyggelige områder i bratt terreng 

og i elveskråningene. Eks. Hana, Storåna.
• Omdannede industriarealer som kaiene og 

leiruttakene til teglverkene. Eks. Gravarslia, 
Altonaparken.

Sandnes by ligger i overgangen mellom sletteland-
skapet i vest og det kuperte heilandskapet i øst. 
Topografi sk utgjør Gandsfjorden og Ganddalen et 
markert skille i denne overgangen. Dalsidene opp mot 
markaområdet i øst er bratte, mens de stiger slakt opp 
mot jordbrukslandskapet i vest.

Byen utmerker seg med sin utstrekning og plassering i 
dalrommet. Tettbebyggelsen omkranser Gandsfjorden 
og dalen Ganddal i fortsettelsen, med hovedtyngden på 
vestsiden. Etterhvert har utbyggingen blitt konsentrert 
oppover fjellsidene i øst.

STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

SANDNES BY
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STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

SANDNES BY

E39 og Rv44 skjærer gjennom landskapet i vest og 
oppleves som store barrierer mellom boliområdene 
og LNF-området i vest. I tillegg deler E39 byen 
visuelt i en nordre og søndre del i det den krysser 
over dalen fra Stangeland til Austrått. Jernbanen som 
snor seg gjennom byen i bunnen av dalen og utover 
langs fjorden er en annen tydelig trafi kkbarriere i 
bylandskapet. 

Grønnstrukturen innenfor bystrukturen er fragmentert. 
De enkelte grøntområdenes størrelse, form, avstand 
og innbyrdes sammenheng kommer tydelig frem på 
kartene på neste side. Flere av områdene er smale, de 
ligger spredt, og særlig de mellomstore grøntområdene 
er mangelfulle. I vest danner grøntområdene som 
ligger på dalkammen mellom Lura og Ganddal stedvise 
sammenhenger, fortrinnsvis innenfor bydelene. De 
åpenbare visuelle og fysiske forbindelsene er det 
derimot vanskelig å få øye på. Hovedutfordringen 
er manglende tverrforbindelser mellom LNF-
området og Gandsfjorden. Grønnstrukturene i de 
nyere boligområdene på østsiden av dalen er mer 
sammenhengende og har tydelige retninger mot 
naturområdene i øst. 

Nærheten til fjorden gir byen store varierte opplevelser, 
men tilgjengeligheten til og langs er mangelfull. 
Sandvedparken langs Storåna er selve livsnerven 
og ryggraden for Sandnes sin identitet. Strekningen 
inneholder alt, og er forbilledlig for de andre tett-
stedene. Gode og tydelige forbindelser ned til parken 
fra dalsidene er mangelfulle. 

Kobling til sentrum samt koblinger mellom grøntakser i 
sentrum blir meget viktig og vil bidra til liv, opplevelse 
og aktivitet i sentrum.

Anbefalinger
Nord-sørgående hovedstrukturer
1.  Lura-Varatun-Stangeland-Ganddal- 
Stokkelandsvatnet
2.  Hana-Austrått-Høyland-Stokkelandsvatnet
3.  Gandsfjorden-Sandvedparken-Stokkelandsvatnet
4   Stangeland – Soma- Bærheimsnuten

Øst-vestgående hovedstrukturer
5.  Bærheimsnuten-Lura-Gandsfjorden
6.  Soma-Varatun-Trones-Gandsfjorden
7.  Soma-Gisketjørn-Sentrum-Austrått
8.  Stangeland-Sandvedparken-Austrått
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Kartet viser hierarkiet av ulike grøntområder (grønt) og hvor det er manglende grønne forbindelser. Skraverte områder viser arealer som er verdifulle i forhold til biologisk mangfold
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Kartet viser mangelområder for mellomstore grøntområder på min. 5 daa innenfor 200 m gangavstand. Rød=høyest befolkningstetthet. Grønt= dekningsgrad grøntområder. 
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Stedsutvikling og stedskarakter
Hommersåk er tettstedet i Riska bydel med navn fra 
gården Hommersand. Tettstedets historie regnes å 
være fra 1877. Området har tilhørt Stavanger i fl ere 
hundre år, ettersom sjøen bandt sammen mer enn 
den splittet, og naustområdet i Hommersåkvågen er 
sentral i framveksten av stedet. Det samme kan sies 
om Frøylandsvassdraget som dannet grunnlag for 
vadmelsproduksjon og mølledrift. På denne tiden var 
det grønne landskapet helt nærværende med større 
sammenhengende lyng- og skogarealer fra krossen helt 
ut til Nodaberget og Ulsnes.  

Tettstedets største vekst skjedde i perioden 1970- i 
dag, hvor store deler av de skrinne områdene sørvest 
for vågen ble bebygd. Det som står igjen er restarealer 
som i dag har formål parkområde, og som i all vesentlig 
grad utgjør tettstedets grønnstruktur når vi ser bort fra 
private hager. 

De skogkledde fjellene skaper tydelige vegger rundt 
tettstedet og gir jordbruksbygda romopplevelse og 
innbyggerne muligheter for god utsikt. De oppdyrkede 
fl atene skråner rolig ned mot Frøylandsvatnet og 
Riskafjorden, og utgjør sammen med naturområdene i 
øst de grønne rammene rundt tettstedet. Grønnstruktur 
fra Nodaberget og langs sjøen og Riskabekken skaper 
god sammenheng og overgang til jordbrukslandskapet. 
Frøylandsvatnet ligger som bygdas midtpunkt med 
turmuligheter, og elven med Stemmen gir tettstedet liv 
og identitet. Forbindelser mellom grøntområdene inne i 
tettstedet er mangelfull. Likeledes koblinger øst-vest og 
ned mot Frøylandsvatnet.

Rv516 er hovedtrafi kkåren i tettstedet, og oppleves 
med sin betydelige trafi kkmengde som en barriere.

STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

HOMMERSÅK

Kartet viser hierarkiet av ulike grøntområder (grønt) og hvor det er manglende grønne 
forbindelser.

Kartet viser mangelområder for mellomstore grøntområder på min. 5 daa innenfor 200 m 
gangavstand. Rød=høyest befolkningstetthet. Grønt= dekningsgrad grøntområder. 

Anbefalinger
• Forsterke Riskabekken som en blågrønn 

hovedstruktur opp mot turområdet Dalsnuten-
Lifjell

• Etablere forgreining til Stemmen og 
Frøylandsvatnet

• Forbindelse Nodaberget-Kalamyr-Frøylandsvatnet
• Blågrønn struktur Frøylandsvatnet-Vågen
• Forbindelse sentrum-Hetlandsvatnet
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HØLE

STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

Stedsutvikling og stedskarakter
Høle av navnet på elva Hylja eller Hølåna har vært 
administrasjonssentrum for bygdene rundt Høgsfjorden, 
også som egen kommune fram til 1965. Den gang var 
det sjøen som bandt sammen, i enda større grad enn 
i dag. Tettstedet Høle er ikke sterkt forandret de siste 
40 årene, og nærheten til landskapet og umiddelbar 
kontakt med det grønne og sjøen preger fortsatt stedet. 

Høye fjelltopper danner bakteppet for tettstedet mot 
vest og sør. Den bratte Hølelia ned fra Nonsknuten 
avtar sakte ned mot tettstedet før terrenget danner 
en slette i overgangen til Høgsfjorden. I sørøst skaper 
Krusafjellet en markert overgang til den lille sletten.

Høle er en jordbruksbygd i svært landlige omgivelser, 
og det omkringliggende natur- og kulturlandskapet 
er tettstedets overordnede grønnstruktur. To store 
områder som ikke er dyrkbare er registrert som 
grønnstruktur innenfor tettstedet; Hammaren på 
Høleneset som er tettstedets grønne hjerte, og 
Kalhammaren like øst for boligbebyggelsen. På Apalstø 
driver skolen mini-jordbruk. Gårdsveiene fungerer 
som turveiforbindelser ut mot det omkringliggende 
fjellandskapet. Turvei er registrert langs foten av 
Nonsfjellet, ovenfor Rv13. 

Nærheten til sjøen og strandområdet langs fjorden 
setter preg på stedet. Høleåna renner gjennom 
kulturlandskapet, like vest for tettstedet og tilfører 
bygden liv og bevegelse. Vegetasjonen som er bevart 
langs elvebredden forsterker elvas betydning som 
blågrønn struktur. Flere mindre bekker renner ned fra 
fjellområdet og møter Høleåna på sin vei til fjorden.

Rv13 passerer bygda, men med en ÅDT under 2500 
oppleves den som trygg å krysse i plan. 

Kartet viser hierarkiet av ulike grøntområder (grønt) og hvor det er manglende grønne 
forbindelser.

Kartet viser mangelområder for mellomstore grøntområder på min. 5 daa innenfor 200 m 
gangavstand. Rød=høyest befolkningstetthet. Grønt= dekningsgrad grøntområder. 

Anbefalinger
• Sikre grøntforbindelse langs Høleåna
• Etablere turveiforbindelse til og langs 

strandsonen
• Prioritere gårdsveier som turveiforbindelse mot 

Krusafjellet
• Sikre forbindelse mot Nonsknuten
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FIGGJO

STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

Stedsutvikling og stedskarakter
Da fabrikkvirksomheten startet i DFU-bygget i 1889 var 
dette med utgangspunkt i Figgjoelva som kraftkilde. 
Fabrikken er en tydelig identitetsbærer på Figgjo. 
Steinbroen ble bygget rundt 1893 for å tilknytte 
fabrikkområdet til Figgenveien. 

Tettstedet ligger i bunnen av dalen hvor Figgjoelva 
har sitt løp, i møtepunktet med et østvest-gående 
dallandskap. Fire høyder/åsrygger ligger i hvert sitt 
hjørne av sentrum, og markerer seg i det åpne og 
småskala landskapet. Skråningen ned mot elven er 
bratt. 

Figgjoelva er hovedkorridor for blågrønn struktur, 
og er selve livsnerven i dalrommet. Sammen med 
Figvedtjernet er disse viktige og inntrykkssterke 
landskapselement i opplevelsen av tettstedet. 
Vegetasjonen langs elvebredden er frodig og tett, og 
grønnstrukturer opp gjennom boligområdene i åssiden 
i vest skaper gode forbindelser til elva. Et åpent 
jordbrukslandskap ligger med sine grønne gressfl ater 
i fi n kontrast til de skogvokste høydene. Turveier og 
-stier gjennom den grønne strukturen gir beboerne 
tilgang til store friluftsområder som Rossåsen og 
Hålandskogen, og turvei langs vestsiden av elva binder 
Figgjo og Ålgård sammen. Forbindelse til Krossfjell 
øst for tettstedet mangler. Broer over elven knytter 
elvebreddene sammen. 

Den smale Fv220 følger elvens buktninger gjennom 
tettstedet. Manglende tilrettelegging for gående og 
syklende gjør at veien oppleves som en stor barriere. 

Kartet viser hierarkiet av ulike grøntområder (grønt) og hvor det er manglende grønne 
forbindelser.

Kartet viser mangelområder for mellomstore grøntområder på min. 5 daa innenfor 200 m 
gangavstand. Rød=høyest befolkningstetthet. Grønt= dekningsgrad grøntområder. 

Anbefalinger
• Koble Figgjoelva og tettstedet opp mot kultur-

landskapet i øst og vest
• Etablere og forsterke grøntkorridorer og 

gangforbindelser øst-vest ved å ta i bruk dagens 
elvekryssinger 

• Trygge kryssingsmulighetene av Figgenveien 
• Skape trygg gangforbindelse mellom skole og 

grønne undervisningsområder øst for E39
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STEDSANALYSE OG ANBEFALINGER

SVILAND

Stedsutvikling og stedskarakter
Terrenget på Sviland er delvis kupert med fjell som 
Nuten (462 moh), Vedafjell, Hagafjell og Sygno som 
de mest utpregede orienteringspunktene. Nuten er det 
høyeste punktet i bydelen. Fra tettstedet går dalførene 
Noredalen og Søredalen østover.

Sviland har store friluftsområder (Rogaland Arboret, 
Melsheia m/lysløype). Et åpent jordbrukslandskap 
utgjør en viktig del av det grønne landskapsbildet 
rundt tettstedet. Kulturmark i form av beite dominerer 
grønnstrukturen vest for tettstedet. Tusenårsskogen 
ligger nær Sviland sentrum. Her er ingen tilrettelagte 
turveier i dag. Grønnstrukturforbindelser er planlagt 
opp mot Vedafjell i forbindelse med utbygging av dette 
området. 

Svilandsåna snor seg gjennom kulturlandskapet i øst, 
før den munner ut i Kydlesvatnet. Langs fjellsiden av 
Vedafjellet renner det et nettverk av bekker.

Fylkesveiene 315, 316 og 332 forbinder tettstedet 
med Sandnes sentrum, mens Fv333 leder til E39 ved 
Bråstein. Som del av fremtidig byutvikling i Sandnes øst 
vil Sviland få bussveiforbindelse til Sandnes sentrum i 
lia opp mot Vedafjell.

Bebyggelsen er konsentrert langs Svilandveien og 
preges av småskala bebyggelse. Idrettsplass.
Barneskole og idrettsplass er etablert i den sørlige 
enden av tettstedet. I følge kommuneplanen skal 
Sviland få en betydelig del av byutviklingen i Sandnes 
øst, hvor hele lia opp mot Vedfjaellet vest for tettstedet 
vil bli bygget ut.

Kartet viser hierarkiet av ulike grøntområder (grønt) og hvor det er manglende grønne 
forbindelser.

Kartet viser mangelområder for mellomstore grøntområder på min. 5 daa innenfor 200 m 
gangavstand. Rød=høyest befolkningstetthet. Grønt= dekningsgrad grøntområder. 

Anbefalinger
• Videreføre hovedstrukturene Vedafjell-Sviland 

mot øst, og koble de opp mot Svilandsåna
• Sikre turforbindelse langs Svilandsåna
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Foto
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Mulighetsvurderingene har tatt utgangspunkt i 
målsetningen om å sikre sammenhengende grønne 
traseer gjennom tettbygde by- og boligområder og 
mellom de bebygde områdene og grøntområder 
i de ytre friområdene (LNF-områder). Disse 
sammenhengene er viktige for innbyggernes trivsel, 
helse og frihetsfølelse. Traseene må prioriteres og 
oppleves trygge for myke trafi kanter, og oppleves 
attraktive å være i og gå gjennom. 

Sandnes har allerede ett av landets mest spektakulære 
grøntområde i Sandvedparken langs Storåna. Et 
grøntdrag som tilbyr natur, vann, opplevelser, 
god tilgjengelighet og sammenheng. Den er et 
utmerket eksempel på hvordan man kan planlegge 
nye forbindelser og gi innhold. Alle de foreslåtte 
traseene vil selvfølgelig ikke kunne tilby like mange 
opplevelseskvaliteter, men det er her vi vil foreslå ulike 
strategier avhengig av hvilke traseer det gjelder og 
muligheter som ligger innenfor disse.

Veven av store og små grønne områder i byen og 
tettstedene, og natur- og kulturlandskapet som danner 
rammen rundt er en ressurs som må opprettholdes og 
videreutvikles for å sikre livskvalitet for mennesker og 
alt levende. Urbaniseringen har skjedd og skjer fortsatt 

HVORDAN KAN DETTE GJØRES?

GRØNTOMRÅDER OG SAMMENHENGER

på bekostning av natur og miljø. Bebyggelse, veianlegg 
og parkeringsplasser opptar store arealer som gjør 
byen og tettstedene sårbare for klimaendringen 
knyttet til økt nedbør. Det utgjør også en risiko for 
innbyggernes helse og trivsel. Vern og utvikling av 
grønnstrukturer vil derfor være et viktig bidrag til 
samfunnssikkerhet, beredskap og god folkehelse. 

I denne delen av arbeidet vil vi foreslå virkemidler som 
kan brukes for å få realisert en grønnstrukturstrategi på 
kommuneplan-nivået.

Grønnstrukturen i Sandnes skal:
• Sikre at fl ere velger å gå og sykle til og fra bolig og 

byfunksjoner
• Avdekke traseer mellom viktige målpunkt som kan 

prioriteres innenfor en planperiode
• Unngå broer og overganger
• Inspirere befolkningen til å bli mer aktive brukere av 

uteområder både til rekreasjon og transport
• Gjøre det attraktivt å gå og sykle til skole, jobb og 

fritidsaktiviteter. Bidra til at fl ere fi nner det attraktivt 
å gå til kollektivstopp og la bilen stå. 

• Bidra til inkludering, bygging av fellesskap og 
relasjoner, samt nærkontakt med naturen 

Grønnstrukturen er viktig for:
• Identitetsfølelsen
• Dyre- og plantelivet
• Friluftsliv
• Aktivitet
• Mosjon
• Rekreasjon
• Opplevelse
• Sosialt samvær
• Gående og syklende
• Overvannshåndtering
• Lokalklima
• Luftkvalitet

Byens og tettstedenes mellomrom og utearealer 
Det er i mellomrommene mennesker møtes og 
identifi serer seg med nabolaget og byen. Det er derfor 
viktig at disse har en robusthet og kvalitet som kan 
løse mobilitet, være gode møtesteder, tilby rekreasjon, 
trygghet og attraktivitet. En grønnstruktursatsing hvor 
målet er å skape nye forbindelser gjennom og inn i 
de bebygde strukturene vil derfor måtte gis særlig 
fokus, da det vil kreve at kommunen må ta i bruk ulike 
virkemidler for å få dette realisert. 
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Forslag til strategier
Til grunn for fremtidig prioritering av grønnstruktur i 
byen og tettstedene bør følgende forhold vektlegges:

• Sammenheng
Sikre og etablere grønne korridorer som ivaretar et 
sammenhengende grønt nettverk av store og små 
grøntområder, og som skaper forbindelser mellom 
de bebygde områdene og natur- og kulturlandskapet 
rundt.

• Dekning
Sikre god dekning av grøntområder hvor kryssing av 
veier i plan kan oppnås. 

• Stille krav om områdeplan for områder med lav 
grøntdekning og felles reguleringsplan for områder som 
skal fortettes.

• Innhold
Legge til rette for et variert tilbud av grøntområder med 
ulike typer innhold og aktiviteter, og som er rike på 
variert vegetasjon.

• Blågrønn struktur
Videreutvikle den blågrønne strukturen og bruke den 
for å oppnå bedre lokalklima, lokal luftkvalitet og 
naturlig overvannshåndtering. Arbeide aktivt med 
grønnstruktur som en del av fl omsikringsstrategien.

• Biologisk mangfold
Sikre at grøntområdenes innhold og sammenhenger 
ivaretar og styrker biologisk mangfold. Arbeide aktivt 
med grønnstruktur i forhold til naturforvaltning.

Disse forholdene vurderer vi som viktige bidrag til 
å nå kommunens mål om helse og trivsel for alle. I 
tillegg vil kommunens grønne særpreg bevares og 
styrkes, og fremtidig utvikling vil kunne skje i tråd med 
bærekraftige prinsipper. 
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Forslag til virkemidler og tiltak
Ved å bruke virkemidler fra plan- og bygningsloven 
vil kommunen ha fl ere mulige innfallsvinkler til å gi 
føringer og stille kvalitetskrav i gjennomføring av 
en forsterket grønnstruktur. Nedenfor foreslås noen 
konkrete innspill til kommuneplanarbeidet. Eksemplene 
er ikke uttømmende, men må drøftes ytterligere. De 
ulike innspillene kan blant annet ivaretas gjennom:
• eget formål for grønnstruktur hvor det er vide 

hjemler for å angi juridisk bindende bestemmelser
• hensynssone grønnstruktur for å legge begrensning 

på underliggende arealformål og gjennom 
retningslinjer sette vilkår for tiltak. Slike krav 
i retningslinjer må ivaretas gjennom formål og 
bestemmelser i senere reguleringsplanarbeid.

• bestemmelser og retningslinjer

Nedenfor er eksempler på tema og formuleringer som 
i arbeidet med grønnstruktur for Sandnes kommune 
vil kunne fungere som virkemidler til kommuneplanens 
arealdel i form av bestemmelser/retningslinjer, mål 
og handlingsplan for en planperiode, grunnlag for 
kommunedelplan osv. Forholdene nedenfor vil være  
viktige for kommunens gjennomføring og forvaltning 
av grønnstruktur, og vil kunne innarbeides i en 
kommuneplan. Forslag til virkemidler kan brukes 
både i byen og tettstedene, avhengig av hvilke 
hovedutfordringer som skal løses. Flere av punktene 
er svar på innspill fra kommunen i forbindelse med 
utredningen.

• Stedsanalyse
Krav om at det ved utarbeidelse av områdeplaner i 
Sandnes kommune skal gjennomføres en stedsanalyse 
som kartlegger overordnet grønnstruktur, og som 
gir føringer for hvordan denne kan sikres gjennom 
planområdet. Elver, bekker og nedslagsfelt for regn og 
overvann skal også kartlegges og anbefales innarbeidet 
i grønnstruktur.

• Kommunedelplan
Vi vil anbefale at det utarbeides en kommunedelplan 
for grønnstruktur i Sandnes kommune. Hovedgrønn-
strukturer og prioriterte gangforbindelser som foreslås i 

denne utredningen kan legges til grunn for avgrensning 
av en slik plan.

• Oppdatering av barnetråkk-registeret
Grøntdragene er viktige snarveier for barn og 
unge til barnehager, skoler og fritidsaktiviteter, og 
utgjør sammen med åpne løkker trygge leke- og 
samlingsplasser. Et oppdatert barnetråkk-register vil 
kunne være et viktig virkemiddel for å ivareta dagens 
forhold og bruk.

• Medvirkningsprosesser

• Turveier
Konkretisere traseer og opparbeiding av turvei i 
prioriterte grøntområder og grønnstrukturer. 

• Eksisterende grøntområder og vegetasjon
For å unngå at grønne områder bygges ned kan det 
stilles krav om at deler av et framtidig byggeområde 
skal holdes ubebygd.

En kan også stille krav om at eksisterende vegetasjon 
i form av større trær og sammenhengende plantefelt 
beholdes / videreutvikles og sees i sammenheng med 
blågrønn struktur.

• Eksisterende parkeringsplasser
Vurdere muligheten for ombygging av tilfeldige 
parkeringsplasser til grøntområder. Arbeidet bør sees 
i sammenheng med en studie av parker og byrom, 
gjerne i Sandnes sentrum.

STRATEGIER, VIRKEMIDLER OG TILTAK
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• Byutviklingsaksen
For å forhindre for tett utbygging i byutviklingsaksen 
vil det være viktig å spille inn steder hvor ytterligere 
grøntareal skal avsettes i tilknytning til foreslåtte 
grøntkorridorer.

• Eplehagefortetting
Ved eplehagefortetting kan en utbyggers forpliktelse 
til å bidra til felles uteoppholdsarealer, kvaliteter 
som bidrar til sosiale møteplasser/lek i boligområdet 
(utover egen tomt) ivaretas gjennom bestemmelse i 
kommuneplanen. 

Dette kan også sikres gjennom en fortettingsstrategi 
knyttet til nettopp fradeling og «eplehagefortetting». 
Viktig momenter i en slik fortettingsstrategi vil være å 
opprettholde viktig vegetasjon, trær og hager. Dette vil 
også ha en stor betydning når det gjelder håndtering 
av overvann. Nedbygging av hager ved eks. fortetting 
og opparbeidelse av parkeringsareal er aktuelle 
problemstillinger.

• Næringsareal
Sikre at f.eks. 10 % av tomteareal som tenkes regulert 
til næringsformål avsettes og opparbeides som 
grønnstruktur i nye reguleringsplaner.

• Differensiering av vei og grøntkorridor
For å sikre kontinuitet i grønnstrukturen og 
tilgjengelighet kan det være aktuelt å bruke allerede 
opparbeidede gater, som boliggater, bygater og 
gater i næringsområder. For å sikre en opplevelse av 
sammenheng i fotgjengervennlig grønnstruktur må 
det sikres en helhetlig tilnærming i opparbeidelsen. Vi 
anbefaler at det stilles krav om trygghet for gående, 
tilgjengelighet for syklende, og visuell kontinuitet i 
form av lesbare elementer knyttet til beplantning, 
gatelegeme, belysning, kantvegetasjon o.l.

• Omprogrammering av gater
I områder som må være tilgjengelige for kjøretøy vil 
vi anbefale at det lages en prioritering av gater som 
omprogrammeres til å fungere som “shared space”. 

I slike gater vil bruk av trær, bunndekke, permeable 
fl ater og merking av gatelegeme være med på å 
bremse biltrafi kk og å skape ny bruk av arealkrevende 
gater. 

Reservere enkelte gater kun for myke trafi kanter 
(gågater).

Redusere farten på biltrafi kk til 15 km/t i de mest 
urbane områdene.

Alternativ til “shared space” kan være å differensiere 
bilvei og grøntkorridor ved å sikre opparbeidelse av 
trerekker, regnbed og permable fl ater. Ideelt sett bør 
likevel kommunen etterstrebe at prioriterte grønttraseer 
er bilfrie.

Eksempel på endret gatebruk: Adkomstgate for tosidig bebyggelse, 
bolig – opphold / «bygate».

Eksempel på endret gatebruk: Hovedadkomstgate.

HVORDAN KAN DETTE GJØRES?

STRATEGIER, VIRKEMIDLER OG TILTAK
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En oppdatering av veinormen vil også kunne være et 
viktig virkemiddel i denne forbindelsen.

• Biologisk mangfold
For å sikre at viktige arter i sentrumsnære områder 
ivaretas og styrkes vil regnbed og opparbeidelse av 
parker / lommeparker og grønne overfl ater med en 
bevissthet om plantevalg være en viktig forutsetning 
der hvor det ikke er naturlig vegetasjon i dag. I tillegg 
vil det å skape grønne sammenhenger være viktig for 
vandrekorridorer. Dette er tiltak som i så fall kan bidra 
til nye biotoper og biologisk mangfold. 

Bruk av hensynssone vern for utvalgte eksisterende 
grøntområder og naturobjekter (trær) kan være et 
virkemiddel for å sikre både bevaring og opparbeiding. 
Bruke så mye naturlig vegetasjon som mulig og 
velge arter som støtter opp om naturlige biotoper. 
Gjennomgå rutiner for skjøtsel; gressplen kan erstattes 
med gresseng fl ere steder, og sprøyting bør unngås.

• Blågrønn infrastruktur
Vi anbefaler at det etableres blågrønn korridor som 
buffersone mellom tette urbane bystrukturer. En 
slik korridor vil aktivere, stabilisere, sikre og øke 
biologisk mangfold, og være en ryggrad for regnvann, 
overvannshåndering  og avrenning. Vi anbefaler 
kommunen å kreve blågrønn faktor (0,6-0,8) i 
reguleringsplan.
 
• Kulturminner og -miljø i grønnstrukturene
De ulike grønnstrukturene har ulikt innhold av 
både kulturminner og opplevelseskvaliteter knyttet 
til kulturlandskap og miljø. Det vil være viktig 
å legge disse kriteriene til grunn når man skal 
analysere fremtidig bruk og opparbeidelse, samtidig 
med at kulturminner og -miljøer innarbeides i 
hovedkorridorene. 

• Tekniske transportinnstallasjoner
Sikring av at tekniske transportinnstallasjoner ikke 
legger beslag på grønne områder kan ivaretas i 
kommuneplanens bestemmelser.

Rensing av gatevann.

HVORDAN KAN DETTE GJØRES?

STRATEGIER, VIRKEMIDLER OG TILTAK
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 Trafi kkstøy i urbane grøntområder 
Etablering av grønnstrukturer i områder som ikke har 
dette fra før ved planting av trær, etablering av grønne 
støyskjermer, vil også ha en betydning for trafi kkstøy 
og luftforurensning. Utarbeiding av formingsveileder 
for støyskjermer vil kunne være et viktig virkemiddel. 
Vurdere å kreve støymålinger i forhold til grøntområder.
Arbeide for stille områder i grønnstrukturen.

• Urbane møteplasser
Utarbeide en byromsstrategi for å ivareta og etablere 
gode møteplasser i de urbane uterommene. 

• Luftkvalitet
Grønn infrastruktur som trær, busker, gress og 
villniss bidrar til å forbedre luftkvaliteten i byen, 
da vegetasjonen bidrar til å fjerne partikler fra 
forurensing, begrenser drivhuseffekt, og lagrer og 
isolerer  karbondioksid. Vi foreslår at det for prioriterte 
turveigater planlegges for minst én trerekke pr. gate, 
og at det sikres etablering av trær, vegetasjon og 
bunndekke i gårdsrom, torg og andre byrom.

• Grønnstruktur som møtested
For å sikre at grønnstrukturen også oppleves å være 
attraktive møtesteder vil vi anbefale at kommuneplanen 
stiller krav til at utvalgte møtesteder lokaliseres i til-
knytning til grønnstrukturer, i nærheten av viktige 
traseer for gående og syklende. Videre bør møtestedet 
oppfordre og åpne for diversitet og funksjonsmangfold, 
og ha et innhold som frister til opphold ved å etablere 
trær og andre klimaskjermende tiltak der det er 
vindutsatt. 

• Grønnstruktur og nærmiljøaktiviteter
Ved å prioritere grønnstrukturer som kommunen 
vil jobbe videre med vil konsentrasjonen av formål 
for skole, idrett og nærmiljøområder være en viktig 
vurdering. Der hvor grønnstrukturer tangerer slike 
områder/anlegg vil det være viktig å sørge for 
forbindelser for å etablere grunnlag for fl erbruk. Det 
bør sikres klare grenser mellom åpne grøntrom og 
idrettsplasser.

Det anbefales å lokalisere større offentlige lekeplasser 
langsmed og innenfor grønnstruktur der det er 
tilgjengelighet fra fl ere retninger, og som innehar både 
vann og eksisterende vegetasjon som et utgangspunkt 
som kan viderutvikles.

• Uteoppholdsareal på takterrasser
I et perspektiv av klimatilpasning og fortetting vil 
uteoppholdsareal på takterrasser være en mulighet 
som det kan gjøres mye ut av. Det fi nnes mange 
gode eksempler på hvordan tak brukes aktivt til både 
rekreasjon og dyrking. Dette er en ressurs både for 
beboere og ikke minst i forhold til overvannshåndtering 
og beredskap rundt dette.

Videre arbeid
For at de ulike virkemidlene skal være realiserbare 
vil det være helt nødvendig å gå ytterligere ned i 
detaljnivå for å få synliggjort hva som skal til for at en 
slik grønn infrastruktur skal få den ønskede effekten. 
På et slikt detaljnivå vil en analyse av traseene gi et 
grunnlag for å diskutere en strategi for prioritering og 
gjennomføring. Kriteriene for dette kan blant annet 
være: 
• Dekningsgrad av grønnstruktur i området 
• Levekårsutfordringer
• Realiserbarhet
• Synergieffekter for nabolag (bolig eller næring)
• Eksisterende kvaliteter og ressurser langs traseen
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Dagens muligheter
For å øke bruken av grøntområder er vår anbefaling 
at kommunen utvikler strategier som sørger for 
tilrettelegging av friluftsaktiviteter i grønnstrukturen. 
Dette vil gi mange muligheter for den urbane periferien. 
Sandnes kommune har store og varierte naturområder. 
Sentrum og et sammenhengende jordbruksareal 
ligger på fl ate Jæren, mens landet stiger rett øst 
for byen. I dette landskapet ligger hovedtyngden 
av friluftsområder, og her har Sandnes kommune, i 
samarbeid med Stavanger Turistforening opprettet en 
rekke merkede turstier. Ims Lutsi-vassdraget, Alsvik, 
Dale, Rogaland arboret og Melsheia har alle godt 
tilrettelagte steder for friluftsliv av mange slag. Bruken 
av, innholdet og identiteten til disse områdene kan gi 
inspirasjon til det urbane friluftslivet i de tettbygde 
områdene.

I Sandnes fi nner vi store overskuddslandskap i den 
urbane periferien mellom by og natur. Her fi nnes 
mange eksempler, men typisk er Gisketjern, Varatun 
ol. Disse områdene har et stort potensiale for bedre 
tilrettelegging og fl ere aktivitetstilbud. Forholdende 
ligger også til rette for å benytte strandsonen i større 
grad enn i dag, i tillegg til de store grøntområdene. 

Sandnes kommune har fl ere dykkermål som ligger 
i naturskjønne områder, og Sandnes og Jæren 
Dykkerklubb har etablert base i Sandnes. Klubben har 
særlig fokus på fridykking for små og store, det vil si 
dykking uten luftfl asker. Anbefalte by- og tettstedsnære 
dykkesteder er blant annet fra Sandnes sentrum og 
nordover i Gandsfjord; Asparvika, Sandvika, Holmevika, 
på Hommersåk, Litle Teistholmen nord for Hommersåk 
og Apalstø og Prestebrygga på Høle. 

URBANT FRILUFTSLIV I SANDNES

Forslag til videre utvikling av urbant friluftsliv
Vår anbefaling er å utvikle strategier som sørger for 
tilrettelegging av friluftsaktiviteter i grønnstrukturen 
som er en del av den urbane periferi. Forholdende 
ligger til rette for blant annet å benytte strandsonen 
i større grad enn i dag, i tillegg til de mellomstore 
grøntområdene. 

• Kajakkutlån ved Lura eller Aspervika for padling i 
Gandsfjorden

• Flere badeplasser langs havneområdet i sentrum
• Tilrettelegging av dykkesteder med båtutlån
• Tilrettelegging av tettstedsnære vann, f.eks. 

Dybingen, for fi ske med stang
• Utvikling av klatrefeltet i Bogafjell og andre steder. 

Her bør det være fokus på lette ruter beregnet for 
uerfarne klatrere

• Videreutvikle dagens buldrefelt ved Holmavika for 
enklere buldring

• Hinderløyper og klatreskog
• Flere gapahuker med muligheter for bål/grilling
• Videreutvikling av Urban Street Festival
• Muligheter for vanning av urbane fl ater for skøyting
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URBANT LANDBRUK I SANDNES

Dagens muligheter
Det bynære landbruket i Sandnes har potensielt et 
svært stort og variert marked. God jord, sterke fagmiljø 
og mange foredlingsanlegg gir rom for å holde trykket 
oppe innenfor tradisjonell volumproduksjon. På den 
andre siden har en også en lett tilgjengelighet til et 
raskt voksende og kjøpesterkt urbant publikum på 
jakt etter nye spennende smaker og landskapsbaserte 
opplevelser og aktiviteter.

Sandnes kommunes mange gårdsbruk som fortsatt 
er i drift vil i fremtiden bli liggende enda tettere på 
bybebyggelsen. Det ligger et stort og spennende 
utviklingsrom i overgangssonene mellom by og 
landbruk i Sandnes, med et stort potensiale til å berike 
hverandre. Her vil det være viktig å få et godt samspill 
med landbruksforvaltningen for å se på hvordan det 
eventuell kan legges til rette for at noen av disse 
overgangssonene kan gis et innhold tilsvarende 
parsellhager o.l. Et slikt innhold vil kunne bidra til å gi 
fl ere av de nye traseene nye målpunkt. 

Forslag til videre utvikling av urbant landbruk

• Videreutvikling av andelslandbruk 
• Tilrettelegging av parsellhager i offentlige grøntareal
• Videre satsing på “Bondens marked”
• Videre satsing på “Inn på Tunet”
• Utvikling av Varatun gård
• Utrede muligheten for kolonihager og parsellhager i 

Sandnes
• Utvikling av kommunens grøntareal. Dialog 

med beboere rundt, tillate private initiativ 
(nabolagshager) etter avtale med kommunen

• Skolehager (eks. fra Apalstø)

Varatun 
Gård
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OPPSUMMERING

Sandnes kommune har hatt en sterk befolkningsvekst 
og urbanisering på kort tid, og grønnstrukturen har fått 
en økt betydning i denne fortettingsprosessen, både 
for: 
• innbyggernes folkehelse
• opplevelse og aktivitet
• biologisk mangfold 
• håndtering av økte mengder regnvann

I en utvikling der byene stadig blir tettere er bevaring 
og utvikling av eksisterende grøntområder mer og mer 
viktig. Det er ingen tvil om at grøntområder bidrar til 
trivsel, folkehelse, boligkvaliteter og gir oss tjenester 
som rensing av luft, infi ltrasjon av vann mm. For at 
de grønne områdene skal tiltrekke fl ere og legge til 
rette for en variert bruk må områdene fylles med mer 
innhold.

Når vi ser på grønnstrukturen i Sandnes på 
kommuneplannivå er det viktig å sikre forbindelser 
mellom de ytre store friluftsområdene som Sandnes har 
og inn til by- og tettstedskjernen. 

I tillegg så ser vi på de kvaliteter som i dag preger 
dagens grøntområder. Tiltak som for eksempel urbant 
landbruk og urbant friluftsliv er med på å gi mer 
innhold i grønnstrukturen- fl ere lag av opplevelser og 

muligheter. Kartleggingen viser fl ere forhold som vi 
mener er viktige å få fram for å få en optimal effekt av 
å etablere nye forbindelser og hovedstrukturer.

I arbeidet med videre fortetting og transformasjon av 
byggesonen er det viktig at:

• dekningsanalyser for parker og 
sammenhengsanalyser for grøntdragene utarbeides 
som del av grunnlaget

• konfl iktpunkter mellom tung transportinfrastruktur 
og grønnstruktur identifi seres ved fokus på 
sammenheng

• det er en variasjon i grønnstrukturen
• det foretas en inndeling av grønnstrukturen i hva 

slags funksjoner og verdier som skal ivaretas for 
ulike områder

“What is man? What are his needs? You and I 
are jungle animals on asphalt, but we are pro-
grammed for the verdue of clorophyll; of moss 
and leaf and forest aisle .... Is man black, or white 
or yellow or red? NO! The deep inner man says 
colour me green!”

Folkins
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BEGREPER OG FORKORTELSER

Gjennom denne rapporten viser vi til fl ere begreper og 
forkortelser som kan være ukjente for mange.

Biodiversitet- også kalt naturmangfold, vil si mangfoldet 
av levende organismer. Som oftest viser biologisk 
mangfold til antall arter, med det kan også vise til 
genetisk mangfold. 3)

Biofi lia- er den medfødte følelsesmessige tilknytningen 
mennesket har til andre levende organismer. Medfødt 
her tolkes som arvelig og dermed en del av menneskets 
natur. 1)

Demokrati- også kalt folkestyre, er en betegnelse på en 
styreform hvor folket deltar i viktige beslutninger. Folket 
påvirker blant annet gjennom å stemme ved valg. 3)

Fortetting - økning i arealutnyttelsen i eksisterende 
bebyggelse, vanligvis i byer og andre tettbygde 
områder. Fortetting skjer ved at det bygges nye hus på 
ledige arealer, ved oppdeling av tomter og ved påbygg 
eller tilbygg. 3)

Folkehelse- helsetilstanden i en avgrenset befolkning, 
et land eller en region. Folkehelsen er noe annet 
og mer enn summen av de enkelte innbyggeres 
helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg økonomiske, 
fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker 
helsetilstanden. 3)

Grønnstruktur - også kalt blågrønne strukturer, er 
veven av store og små naturpregede områder i byer og 
tettsteder. 2)

Habitat- en plante- eller dyrearts foretrukne 
oppholdssted. Organismen vil være tilpasset de 
særegne fysisk/kjemisk/biologiske forhold på en slik 
lokalitet, som byr de best mulige livsbetingelser for 
denne arten. F.eks. vanndam (ferskvann), klippestrand 
eller sandstrand ved havet. 3)

Landskap - betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis 
særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill 
mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer. 4)

(abiotiske) faktorer. 3)

Økologisk demokrati - teori utviklet av R. Hester som 
han beskriver slik:
“… bestemt av folket og vektlegger direkte, “hands-
on” involvering. Handlinger er ledet av forståelse for 
naturlige prosesser og sosiale forhold både innenfor 
stedet og den større miljømessige konteksten [...] 
Økologisk demokrati kan endre for 13men på byene 
våre og skape en ny, urban økologi. 1) og 7)

Økosystemtjeneste- en økosystemtjeneste er 
defi nert som et gode eller et produkt som naturen 
gir menneskene. Begrepet brukes særlig innen 
naturforvaltning, og skal være et redskap for å beregne 
den økonomiske verdien av naturen og dens tjenester.

Økosystemtjenester kan være produkter som mat, 
medisiner, fi ber og brensel, men også fellesgoder som 
vannrensing, frisk luft, nedbrytning av avfall, pollinering 
av planter, samt rekreasjonsverdier som utsikt og 
turterreng. 3)

Matsikkerhet - Under FNs mattoppmøte i 1996 ble 
matsikkerhet i bred forstand defi nert som «når alle 
mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk 
tilgang til nok og trygg mat, for et fullgodt kosthold 
som møter deres ernæringsmessige behov og 
matvarepreferanser som grunnlag for et aktivt liv med 
god helse».5)

Medvirkning - i Plan- og Bygningsloven forstås 
medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til 
å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og 
beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et 
samfunn er med på å planlegge sin framtid. 6)

Overvann - fellesbetegnelse på drensvann og regnvann 
fra takfl ater, veier og plasser.1)

Våtmark - begrep som omfatter sumpmark, myrer, 
grunne tjern og innsjøer, deltaer, strandenger og 
grunne bukter og viker langs kysten. Våtmark har ofte 
høy planteproduksjon som utgjør livsgrunnlag for et 
rikt dyreliv, bl.a. fi sk og fugl. Våtmark er også blant de 
sterkest truede naturtypene. 3)

Urbanisering - betegner det samme som bydannelse, 
byvekst, byutvikling. 3)

Urbant landbruk - Defi nisjonen av urbant landbruk er 
todelt og omfatter urban gårdsdrift, dvs. tradisjonell 
landbruksdrift som drar nytte av nærhet til byen eller 
tettstedet ved salg av produkter eller tjenester til byens 
eller tettstedets befolkning (besøksgårder, andelsgårder 
etc). Den andre delen, urban dyrking, omfatter urbane 
dyrkingsaktiviteter som er lite økonomisk avhengige 
av produktene, og gjerne med sosiale, miljørelaterte 
formål (private-, koloni-, skole-, nabolagshager etc). 8)

Urbant friluftsliv- aktiviteter som utnytter friheten i 
landskapene i den urbane periferien. 9)

Økologi - økologi er vitenskapen om organismers 
forhold til miljøet. Alle organismer lever i miljøer hvor 
de påvirkes av levende (biotiske) og ikke-levende 
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