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INTRODUKSJON

I gjeldende kommuneplan er Ganddal definert 
som senterområde og kollektivknutepunkt. 
Området har flere arealformål, deriblant 
sentrumsformål. Området er båndlagt med 
krav om felles planlegging.
Ganddal sentrum inneholder svært mange tema 
og problemstillinger som skal avklares, alt fra 
overordnete regionale transportprioriteringer 
via Ganddal-samfunnets behov for et 
definert senter til utbyggeres interesser på 
enkelttomter. Plansjefen vurderer derfor at 
den mest hensiktsmessige sikring av alle disse 
ulike interessene vil være via en plan i offentlig 
regi. Innledende registreringer, analyser og 
vurderinger vil danne grunnlag for valg videre 
i planprosessen. En områdeplan vil være en 
overordnet plan for Ganddal sentrum, der man 
sier noe om lokalisering av ulike funksjoner og 
hvordan for eksempel trafikk og forsterking av 
grøntområder skal løses når man går videre til 
detaljregulering av de enkelte delområdene hver 
for seg.
Stedsanalyser brukes som et hjelpemiddel i 
arealplanlegging for å samle, bearbeide og 
presentere kunnskap om et sted. Stedsanalysen 

skal gi bakgrunnsinformasjon som gjør det 
enklere å forstå stedets historie, nåværende 
situasjon og utviklingsmuligheter. Dette 
grunnlaget skal gjøre det lettere å utarbeide 
retningslinjer og bestemmelser som gir føringer 
for videre bruk av området. Den vil dermed 
bidra til å sikre verdier i området samt sikre 
grunnlag for god lokalisering og tilpasning 
av utbyggingstiltak og videre utvikling av 
sentrumsområdet på Ganddal.
En stedsanalyse skal ikke være altomfattende, 
og skal bare utgjøre en del av 
kunnskapsgrunnlaget ved en planutarbeidelse. 
Den skal være avgrenset til de temaene som er 
relevante for planarbeidet, og skal inneholde 
oppsummeringer og konklusjoner basert på 
eksisterende kunnskap om området.
Denne stedsanalysen er en del av et større 
arbeid planavdelingen i Sandnes kommune 
jobber med for å sikre videre stedsutvikling 
av senterområdet Ganddal. Analysen vil 
blant annet ta opp temaer som: historien som 
har formet Ganddal, områdets topografi og 
utforming, dagens arealbruk og bebyggelse, 
samt overordnede føringer lagt for området.
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01. GANDDAL
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OM GANDDAL

Ganddal ligger helt sør i Sandnes kommune 
og har et areal på 12,1 km² og hadde 7318 
innbyggere pr. 01.01.16. (I 2011 var det 6235 
innbyggere.) 

Bydelen har en del næring, boligområder, noe 
jordbruk og en del skog og utmark. Jernbanen 
går gjennom Ganddal med en stasjon som 
ligger ca. 3 km sør for Sandnes sentrum.
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1937 2016

HISTORISK UTVIKLING

Bydelen var tidligere et viktig sentrum for 
møbelindustrien i Norge og hadde i alt 
11 møbelfabrikker i drift på 1950-tallet. 
Møbelproduksjon er unik i landsmålestokk 
fra ca. 1930-1950. Nedgangstidene kom da de 
ikke ønsket overgangen til masseproduserte 
standard bokreoler på 60tallet. 
Møbelfabrikkene brukte ofte gamle lokaler 
fra havregrynsmølleindustrien som var aktiv i 
området på 1870-tallet. Aase Dreieri var den 
ledende produsenten av møbler i området og 
startet opp i 1884. De var en foregangsbedrift 
som produserte småmøbler og nyttegjenstander 
til husholdninger. Det vokste etter hvert frem 
en liten bebyggelse for de som arbeidet på 
fabrikken, og det var her bedehusmiljøet på 
Ganddal startet opp med Ganddal Kinamisjon 
i 1904. Bedehuskulturen var sterkt representert 
gjennom flere bedehus. 
Den siste møbelfabrikken, Byberg 
Møbelfabrikk, stengte i 1993. Etter 1990-tallet 
var alle fabrikkene bygd om til annen 
virksomhet. 
Ålgårdsbanen ble åpnet i 1924 og var tenkt å 
være hovedbanen til Oslo. Sporet går mellom 
Ganddal og Ålgård og er i dag ikke i bruk, 
selv om den aldri formelt er lagt ned. Ganddal 
stasjon på Sørlandsbanen ble åpnet samtidig 
som Jærbanens åpning i 1878.
Det er krigsminner i Ganddal. Tyskergarden ble 
påbegynt bygget av den tyske forsvarslinjen. På 
Ganddal er det fortsatt synlige rester av denne.
Ganddal har flere enkeltstående Jugendhus, 
tidligere eid av direktører/eiere av 
industribedriftene. 
BMX banen på Kvål var Norges første 
og ble etablert i 1982 og har fortsatt i dag 
internasjonal standard.
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GANDDAL LOKALSENTER

Rogaland fylkeskommune deler fylkets 
senterstruktur opp i fire forskjellige kategorier; 
fylkessenter, hovedsenter, kommunesenter 
og lokalsenter. Det er så opp til kommunene 
om de ønsker å dele lokalsenter inn to de to 
underkategoriene bydelssenter og lokalsenter. 
Ganddal er i Regionalplan for Jæren 2013-2040 
definert som et lokalsenter, og i kommuneplan 
for Sandnes kommune 2015-2030, definert som 
både lokalsenter og bydelssenter.

Regionalplanen sin definisjon for et 
lokalsenter er senteret for en bydel eller et 
større nærområde i kommunen. Senteret 
kan inneholde handel, næring, bolig, kultur, 
offentlig og privat tjenesteyting som skal rettes 
mot den bydelen eller det området senteret 
skal betjene, og som kun er dimensjonert for å 
dekke de lokale behovene.

Kommuneplanen legger til at senterområdene 
skal tilrettelegges for attraktive felles 
uteoppholdsareal for barn, unge og voksne, 
interne gater og plasser, anlegg for lek 
og grønnstruktur med mer. Første etasje 
av bygninger skal forbeholdes handel og 
publikumsrettet service.

Bydelssentre og lokalsentre skal betjene 
innbyggere som bor i gang- og sykkelavstand 
fra senteret. Det vil også bare tillates etablering 
av handel som er dimensjonert for innbyggerne 
i senterets nærområde. Lokalsentrenes 
tyngdepunkt skal være nærme kollektivtilbudet.
Skoler, barnehager, idrettsanlegg og øvrige 
offentlige tjenesteytende funksjoner i Sandnes 
øst, skal også lokaliseres i, og i tilknytning til 
senterområdene og holdeplassene.

JERNBANE
SENTRUMSFORMÅL

500 m1000 m1500 m

JERNBANE
SENTRUMSFORMÅL

500 m1000 m1500 m
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TOGSTASJONEN

HELSESTASJONEN

BYDELSHUSET

GANDDAL SENTRUM IDAG

Området er dominert av eneboligbebyggelse 
med litt spredt innslag av rekkehus og 
større boligbygg med større arealutnyttelse. 
I sør er det et stort nærings område samt 
to små områder nord for det definerte 
sentrumsområdet. I vest er det et område for 
offentlig tjenesteyting. Sentrumsfunksjonene 
er spredt og har liten tilknytning til det som er 
definert som sentrum i kommuneplanen. 
Langs Stokkelandsvatnet er det grønnstruktur 
som går i et bånd rundt vannet og 
oppover langs elva. Grøntområdene rundt 
Stokkelandsvatnet og Sandvedparken danner 
en sammenhengende grønnstruktur fra 
Ganddal helt inn til Sandnes sentrum. Dette er 
turområder for mange og fungerer også som 
et regionalt turområde på grunn av koplingen 
til toget. Det er 4 skoler på Ganddal en privat 
og tre offentlige hvor to er barneskoler. 
Ebeneser sin eiendom Sandnes friskole er en 
kristen privatskole. Dette er en regional skole 
med trinnene 1 til 10. Ganddal skole og Sørbø 
skole er barneskoler med trinnene 1 til 7. og 
Lundehaugen ungdomsskole og har trinnene 8 
til 10. Ved stasjonen ligger en regional skole. 

Ganddal kjennetegnes av at mye ligger 
spredt uten å kunne skape en god synergi. 
Nøkkelfunksjoner ligger plasser fra hverandre 
og bidrar ikke til en god lokalsentrumsutvikling. 
Grøntområdene er dårlig forbundet. 
Sentrumsdefinerte områder er tilfeldig 
lokaliserte uten kontakt. Togstasjonen er 
godt skjult, og knytter seg ikke godt på annen 
kollektivtransport. Denne stedsanalysen søker 
å definere identiteten og omfanget til de to 
sentrumsdefinerte områdene og dermed skape 
bedre forbindelser til grøntarealene, hvordan 
funksjoner kan skape bedre synergier samt se 
på en ny stasjonsutvikling som en katalysator 
for god lokalsentrumsutvikling. Områder definert med sentrumsformål idag
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LOKALSENTRUMSUTVIKLING

Kommuneplanen identifiserer Ganddal som 
et knutepunkt kategori 2, lokal senter. Det vil 
derfor være et sted hvor områdeplanlegging 
skal foretas for å få en helhetlig og 
sammenhengende utvikling.

Tre ting som kjennetegner slike knutepunkt og 
lokalsenter er:
1. Høy utnyttelsesgrad i sentrumsområdet i 
tilknytning til stasjonen. Dette er også forankret 
i kommuneplanen med 6-15 boliger pr daa 
innenfor 500 meter fra knutepunktet.
2. Samle kollektive reisemidler
3. God kopling mellom buss, det nye 
stasjonsområdet og Ålgårdsbanen er viktig.

“Innenfor senterområdene skal det 
tilrettelegges for attraktive felles 
uteoppholdsareal for barn, unge og voksne, 
offentlig og privat tjenesteyting, barnehage, 
handel, bolig, næring, kultur, interne gater og 
plasser, anlegg for lek, grønnstruktur med 
mer. Første etasje skal forbeholdes handel 
og publikumsrettet service. Bydelssenter 
og lokalsenter betjener innbyggere i gang- 
og sykkelavstand fra senteret. Her tillates 
etablering av handel som er dimensjonert 
for innbyggerne i senterets nærområde. 
Lokalsentrenes tyngdepunkt er ved 
kollektivstopp. Familiens hus bør lokaliseres 
som en integrert del av senterområdene. 
Med Familiens hus menes samlokalisering av 
flere offentlige funksjoner i en felles enhet, 
bla. helsestasjon, lege-/fysio- /ergotjenester, 
bolig- og veiledningstjenester, offentlig service, 
frivillighetssenter/møteplass.”

Kommuneplan Sandnes 2015-2030

“Området skal tilrettelegges for blandet formål 
med kombinert bebyggelse og anlegg. Det 
skal legges vekt på fleksibel utforming som 
bygger opp om knutepunktet og som kan tjene 
forskjellige formål over tid. Det skal tilpasses 
offentlig tilgjengelig langtids parkeringsanlegg 
for park & ride og sykkel samt god 
tilgjengelighet for myke trafikanter til Ganddal 
holdeplass. Planen skal sikre overordnet 
gangforbindelse mellom Stokkelandsvatnet og 
Sandvedparken samt langsgående turvei sør for 
Kvernelandsveien.”

Kommuneplan Sandnes 2015-2030

Ganddal

500 m1000 m Stasjon

Nærbø

Amfi Nærbø

Sparebank 

Kiwi

Statoil

Nærbø idrettslag

NAV

500 m
Stasjon

Bryne

500 m

Torg

Stasjon

Jæren Sparebank

Bibliotek NAV

Rådhus

Garborgsenteret

Storstova

Kiwi

Torgsenter

Videregående 
skole

GanddalKnutepunktsutvikling funksjonsdiagram

BryneNærbø

Prinsipp 
knutepunktsutvikling

500 m

Parkering
Utdanning

Handel Cafe

Restaurant

Boliger

Buss

Legesenter

Kontorer

Sykkelparkering

Taxi

Kultur

Hotell

Togstasjon

Rekreasjon



10

0m 300m
N

500 m1000 m

SENTRUMSOMRÅDENE IDAG

Ganddal har i dag to områder som er definerte 
med sentrumsformål. Det ene ligger tilknyttet 
Jærveien og det andre i nærheten av stasjonen. 
Forbindelsen mellom dem er preget av trafikk 
og lite fotgjengervennlige arealer.  De ligger fra 
hverandre, og har ingen synergi. 

0m 300m
N

1.TOG
/ BUSS

2.BIL

500 m1000 m

FREMTIDIGE SENTRUMSOMRÅDER - TO ULIKE IDENTITETER 

Ved å utvide sentrumsområdet ved stasjonen 
legges det opp til en utvikling med høyere 
utnyttelse og en definert sone som prioriterer 
fotgjengere. Sentrumsområdet ved Jærveien 
består, men bør videreutvikles med funksjoner 
som er mer rettet mot storhandel / biltrafikk. 
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Likeledes som sentrumsområdene ligger 
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INFRASTRUKTUR

Ganddal er betjent med tre/fire buss linjer:
- Rute 52 mellom Ruten og Klepp kjører langs 
Jæreveien og treffer ikke stasjonen i dag. Linjen 
har 60 minutters frekvens som blir forsterket til 
30 minutters frekvens i rushtiden. 
- Rute 22 mellom Ruten og Kverneland 
kjører langs Jærveien og Kvernelandsveien og 
går dermed via togstasjonen. Linjen har en 
frekvens på 60 minutter som blir forsterket til 
30 minutters frekvens i rushtiden.
- Rute 13 går mellom Ruten via Hoveveien til 
Ganddal stasjon og deretter Sandved og tilbake 
til Ruten. Rute 14 kjøres den same traséen men 
i motsatt retning. Begge linjer har 30 minutters 
frekvens.
Et problem for Sandnes er at aksen mellom 
sentrum og Ganddal/Skjæveland er blitt 
ganske tett utviklet i de siste årene gjennom 
transformasjon og nye utviklings områder. 
Dette har skjedd langs både Hoveveien og 
Jærveien (sistnevnte i over en kilometer sør 
for Ganddal og krysset mellom  Jærveien og 
Kvernelandsveien). Samtidig har busstilbudet 
ikke blitt særlig forbedret. Ved at Ganddal 
utvikles som kollektivknutepunkt og byttepunkt 
er det naturlig at busstilbud omstilles for å mate 
til/fra jernbanen på en mer effektiv måte. Dette 
vil bety at busslinje frekvens økes og at linjene 
blir konfigurert annerledes slik at alle kjører via 
stasjonen.

Hoveveien (Fylkesvei 330) går øst for 
jernbanen gjennom et boligfelt litt på 
nedsiden. Veien har en trafikkmengde på 6000 
kjøretøy i døgnet (ÅDT). Og Jærveien (Fv. 
325) går på vestsiden av jernbanen og har 
en ÅDT på 12142 forbi jernbanestasjonen. 
Kvernelandsveien (Fv. 505) går fra Jærveien 
under jernbanen og videre sørover og har en 
ÅDT på 6721kjøretøy.

Som en avgrensningmellom bebygd og 
ubebygd mark ligger Riksvei 44 vest for 
bebyggelsen på Ganddal i døgnet har den en 
trafikkmengde på ca. 15400 i døgnet.
Sør for Ganddal stasjon ligger NSB sin 
godsterminal. Den ble åpnet i 2008 og 
genererer mye trafikk.

Næringsområdet på Vagle skaper 
næringstransport. Undergangen på 
Kvernelandsveien er et viktig punkt fordi det er 
mange trafikantgrupper som er avhengige av å 
krysse under jernbanesporet på dette punktet. 
Kvernelandsveien har et høyt antall lastebiler 
som kjører her på grunn av industriområder 
sør for jernbanen og hovedveinett og adkomst 
til godsterminalen på nord siden.
Det foreligger plan for en ny vei over Jærbanen 
fra kryss til E39 (Tverrforbindelsen). Hvis det 
lokalt veinett samtidig blir omstilt kunne dette 
gi et viktig bidrag til miljøet i Ganddal og rundt 
stasjone.  
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INFRASTRUKTUR IDAG

Togstasjonen ligger lite synlig i et område med 
lite utviklingspotensiale. Flere av bussene som 
går gjennom Ganddal har et nøkkelstopp midt 
i sentrum. 

FREMTIDIG INFRASTRUKTUR

Ved å flytte  stasjonen nærmere sentrum vil den 
bli mer synlig samt knytte seg bedre på øvrig 
kollektivtransport. Slik vil fotgjengervennlig 
trafikk bli sentrum i et fotgjengervennlig 
område. Noe busstrafikk vil omdirigeres slik at 
det går gjennom sentrum, noe som ytterligere 
vil styrke stasjonen. 
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GRØNTSTRUKTURER

I området er det mest bebygd areal, men også 
forekomst av skog og ferskvannslokaliteter. Det 
er også både overflatedyrka og fulldyrka jord i 
nærområdet rundt sentrum. 
Stokkalandsvatnet er et viktig 
rekreasjonsområde og har rikt biologisk 
mangfold. Området ble fredet som 
fuglefredningsområde i 1996 for å bevare 
hekkeområdet for ulike våtmarksfugler.  
Elva Storåna render fra Stokkalandsvatnet 
og gjennom Sandnes sentrum og munner ut 
i Gandsfjorden. Langs elva går det viktige 
grønndraget Sandvedparken. 
Sandvedparken strekker seg fra Sandnes 
sentrum sørover mot Ganddal og ender et 
stykke før den når Stokkalandsvatnet.
Vagleskogen er en tett skog med en blanding av 
gran og furu og med innslag av løvtrær. 
Rundt Ganddal er det mye landbruk. 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige 
livsmiljø, og friluftsliv defineres som opphold 
og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse.
Rundt Stokkalandsvatnet er det turveier, 
badeplasser og rasteplasser. 
Vagleskogen er et turområde med lysløype og 
blant annet fremkommelighet for barnevogn.

STANGELANDSÅNA / SANDVEDPARKEN

STOKKALANDSVATNET

POTENSIELT GRØNTOMRÅDE

SKOLE / BYDELSHUS

IDRETTSBANE
BMX BANE
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Grøntområdene som har en brukskvalitet 
(idrett, turområder) ligger spredt og ofte lite 
synlig. Gjennom det nye sentrumsområdet 
vil grøntarealene rundt jernbanen og et 
fotgjengervennlig miljø bidra til bedre 
forbindelser, særlig mellom Sandvedparken og 
Stokkalandsvannet. 
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02. GANDDAL LOKALSENTRUM
STASJONEN OG STASJONSOMRÅDET SOM KATALYSATOR FOR ET FOTGJENGERVENNLIG SENTRUM
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Knutepunktet under sporene er
den eneste fotgjengerforbindelsen 
mellom Stokkalandsvannet og 
Sandvedparken, samt de to sidene 
av Ganddal. Bilen dominerer, og 
grøntområdene knyttes ikke sammen.   

Jernbaneverkets tomt ved 
sporområdet kan bli en ny, 
grønn forbindelse i sentrum. 
Her kan det på sikt skapes 
en ny undergang i forbindelse
med ny stasjonsutvikling,
noe som vil bidra til et mer 
fotgjengervennlig og
samlet sentrumsområde.   

Sentrumsområde 02 er godt 
knyttet på veinettet, men ikke 
tilrettelagt for fotgjengere. 

FORBINDELSER OG GRØNT

Hovedgrøntområdene ligger spredt, og har 
ingen god forbindelse til hverandre. Det er 
vanskelig å finne frem til idrettsbanen eller 
parken ved bydelshuset med mindre man 
er lommekjent, og forbindelsen mellom 
Sandvedparken og Stokkalandsvannet er preget 

av dårlige siktlinjer, biltrafikk og lite grønt. 
Grøntdraget ved siden av sporområdene har et 
potensiale til å durkes frem som en hovedåre i 
et fotgjengervennlig sentrum, en åre som kan 
forbinde Sandvedparken og Stokkalandsvannet 
samt vise vei til idrettsbanene og bydelsparken. 
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FUNKSJONSSPREDNING

Ved å flytte stasjonen nærmere sentrum 
åpnes det opp en mulighet for å skape et 
fotgjengervennlig sentrum som baserer 
seg på kollektiv- og fotgjengertrafikk. 
Sentrumsvennlige funksjoner som kan skape 
liv ligger idag spredt og har ingen synergi med 
hverandre. De er som grøntområdene uten 
tydelige forbindelser til hverandre, og man må 
være kjent for å finne frem.

Funksjoner som helsestasjon, barnehage, 
handel og bespisning vil være med på å bygge 
opp under stasjonen som et midtpunkt i et mer 
samlet sentrum, men storhandel og funksjoner 
der man trenger bil kan med fordel tenkes lagt 
ved hovedbilveien.  

TOGSTASJONEN

BARNEHAGE

IDRETT

BYDELSHUSET

HELSESTASJONEN

500 m

Togstasjonen er lite synlig for
fotgjengere. Området er dårlig
utnyttet og har beggrenset 
kapasitet i forhold til videre
utvikling. 

Funksjoner som 
helsestasjonen kan med 
fordel inkluderes i et 
fotgjengervennlig sentrum. 

Barnehager og matbutikker 
er gode stasjonsnære 
funksjoner, likeledes 
restauranter.  
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STASJONEN IDAG

Ganddal har vært et ganske viktig stasjon på 
Jærbanen, delvis på grunn av Ganddal som 
stasjonsby i et jordbruksområde og delvis 
på grunn av koblingen mot Ålgårdsbanen. 
Generell gods trafikk knyttet til godsterminalen 
er avviklet fra Ganddal i år ???? og i dag 
ligger arealer brakk etter den funksjon både 
nord for og sør for stasjonen. I dag er all 
godstransport for regionen konsentrert i den 
nye godsterminalen sør for Ganddal og ingen 
godstog kjører nord for den nye terminalen.
Passasjertrafikk på Jærbanen tas av lokaltog og 
regiontog. Sistnevnte kjører fra Stavanger og 
Sandnes til Kristiansand og Oslo fem avganger 
per dag og stopper ikke på Ganddal. Fra 1992 
har lokaltogtilbudet på Jærbanen blitt forbedret 
betydelig og med utfall at antallet som reiser 
med Jærbanen blitt nesten firedoblet og i 2006 
var det 2 500 000 mennesker som reiste med 
Jærbanen.

Ganddal stasjon ligger i dag skjult bak 
andre bygninger og ca. 150 m nord for 
Kvernelandsveien, og vest for Hoveveien. 
Stasjonen er ikke bemannet og har gammeldags 
infrastruktur og utseende. Stasjonen har et 
krysningsspor som kan tillatte at et regiontog 
kan kjøre forbi et lokaltog, eller at tog i hver 
retning kan krysse hverandre. Men perrongens 
plassering er meget dårlig mellom to spor. 
Adkomsten til perrongen avhenger at man må 
krysse et spor og dette kan forårsake farlige 
situasjoner. Denne perrongen er av den grunn 
aldri, eller meget sjeldent i bruk. I praksis 
er det bare perrongen på øst siden som ble 
brukt og krysningssporet blir lite brukt og er 
hovedsakelig for at regiontog kan kjøre forbi 
lokaltog eller hvis linjen har drifts problemer. 
Plan for dobbeltspor Jærbanen med 15 
minutters frekvens til Nærbø er ikke med i 
dagens NTP men likevel bør man planlegge 

aktivt for dette i videre utvikling av området. 
I forbindelse med dobbeltsporarbeid er det 
en mulighet for å flytte stasjonen lengre sør 
slik at ny perrong kunne få direkte adkomst 
fra Kvernelandsveien og styrke knutepunktets 
funksjon. Stasjonen vil med dette bli mer synlig 
i byromet. Dette er et viktig prinsipp som 
bør videreutvikles, selv om dette er umulig å 
gjennomføre slik stasjonen er lokalisert i dag. 

Det foreligger plan i NTP for 15 minutters 
frekvens for togtilbudet mellom Ganddal og 
Sandnes/Stavanger. Det skal gjøres ved bruk av 
et byttespor mest sannsynlig der Ålgårdbanen 
ligger i dag. I prinsipp er det et enkelt, mindre 
kostbart prosjekt som kunne utføres raskt. Når 
15 minutters tog frekvens kommer vil Ganddal 
oppleve en stor økning i passasjertrafikk.
Sør for stasjonen krysser jernbanen Rv505 
Kvernelandsveien på en betong bro med trange 
separate åpninger for fortauene, noe som gjør 
det lite attraktivt for gående. Denne broen 
har en skiltet høyde for veitrafikk på 3.7m. 
(Åpningen har mest sannsynlig en trygghets 
margin og er trolig litt høyere.) Broen viser mye 
skader fra for høye kjøretøy som har prøvde 
å kjøre under den. Denne situasjon er meget 
farlig med høy risiko for veitrafikk, trafikanter 
og for jernbanen og de reisende.
Jærbanens linje går rett igjennom Ganddal 
sentrum på en lav fylling med få underganger 
og har dermed en sterk barriere effekt. Man er 
avhengig av underganger for å krysse sporet 
og disse punktene blir derfor veldig viktige. 
Behov for nye underganger blir identifisert i 
planarbeidet.

1 

2
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DAGENS STASJON

500 m
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30 m HENSYNSSONE
20 m HENSYNSSONE

500 m 500 m

EIENDOMSFORHOLD

JERNBANEVERKETS EIENDOMMER
KOMMUNALE EIENDOMMER
VEGVESNETS EIENDOMMER

HENSYNSSONE

Hensynsområde ifh til jernbanen
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500 m500 m

NY JERNBANESTASJON

Multiconsult (alt. 01): 
- Plattformlengde: 250 m
- Plattformbredde: 7 m
Løsningen foreslått danner et større 
kollektivknutepunkt ved Ganddal stasjon. 
Stasjonen utformes med to sidestilte 
plattformer, men trappeoppgang og heis til 
begge. Under stasjonen som ligger i bru legges 
det til rette for buss-av-og-på-stigning som vil 
bidra til kort bytte distanse for de som skal 
bytte reisemiddel. Dagens Ålgårdbane kan 
opprettholdes slik den ligger i dag, eventuelt 
omgjøres til bybane eller bussbane.

Ved å flytte stasjonen lengre sør (alt. 02) 
vil man unngå at eksisterende undergang 
blir bredere. Stasjonen vil bli et midtpunkt i 
en ny sentrumsstrategi der grøntstrukturer 
og fotgjengervennlige funksjoner samt 
boligfortetting vil bygge opp under en 
fotgjengervennlig strategi.
Stasjonens ene side henvender seg til 
sentrumskrysset der bussene også vil ha sitt 
hovestopp, stasjonens andre side vil kunne 
knytte seg opp mot idrettsbanen og potensielt 
skape en ny forbindelse over sporområdet. 
Ved å flytte stasjonen lengre sør unngår man 
at eksisterende undergang blir dypere. Dersom 
den ikke skal utvides bør den være så smal som 
mulig. 
 

Alternativ 01 (Multiconsult) Alternativ 02
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500 m

OPPSUMMERING

Sentrumsområdet 
Eksisterende sentrum er oppdelt. Det bør 
inndeles i to definerte sentrumsområder, ett 
sekundært sentrum i vest basert på bil og 
et større sentrum rundt jernbanestasjonen. 
Det må defineres en tydelig identitet 
og funksjonssammensetning for de 
sentrumsområdene. Sentrumsområdene 
kan differensieres ved at det planlegges for 
funksjoner basert på 1. tog/buss og 2.bil. 

Grøntstruktur
Det må skapes bedre sammenheng og 
forbindelser i grøntstrukturen. Forbindelsen 
mellom Sandvedparken og Stokkalandsvannet 
må styrkes. 

Stasjonen 
Plassering på stasjonen endres ved at den flyttes 
lenger sør. Dette optimaliserer arealene rundt 
stasjonen for fremtidig utvikling, og legger til 
rette for adkomst på begge sider av stasjonen 
samt god tilknytning til buss. 

Tilgjengelighet 
Det må skapes bedre gangforbindelser i 
sentrum og bedre tilgjengelighet til stasjonen. 
Det bør etableres en ny forbindelse over/under 
jernbanelinjen mot sør, som legger til rette for 
en loop for fotgjengere i sentrumsområde 1. 
Å utvide eksisterende undergang ville bedret 
situasjonen, men det kan være vel så effektivt 
å skape gode plassrom på hver side av 
undergangen. 
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03. VEDLEGG
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WORKSHOPS GANDDAL

Workhops avholdt våren 2016 med ulike 
ressurspersoner / grupper i forbindelse 
med bydelssentersutvikling på Ganddal. 
Rapport ferdigstilt 23.05.16.

Vi har fått i oppdrag å lage en langsiktig plan 
for bydelssentersutviklingen på Ganddal. 
I arbeidet med å utvikle et tettsted er 
medvirkning viktig, i den forbindelse ønsker 
vi innspill fra ulike faggrupper i kommunen, 
næringsdrivende og innbyggere på Ganddal. 
Dette for å kartlegge behov på Ganddal
Vi har avholdt flere workshopper som har gitt 
oss gode diskusjoner og gode ideer til videre 
bruk i arbeidet med bydelssentersutviklingen på 
Ganddal.
Ganddal er i kommuneplanen angitt 
som et bydelssenter og kommuneplanen 
kategoriserer Ganddal stasjonsområde som ett 
kollektivknutepunkt. Dette betyr at man ser for 
seg en betydelig vekst med kollektivt reisende 
i og rundt Ganddal. Det er planleggerens 
oppgave å legge til rette for etablering av 
et godt kollektivtilbud. Stasjonsområdet 
er derfor sentralt i denne bydelen. I dag er 
stasjonen på Ganddal eldre og ubetjent. Men 
nå planlegges det dobbeltspor sørover og 
forbi Ganddal. Dette vil innebære endringer 
på stasjonsområdet. Kanskje må stasjonen 
flyttes? I tillegg snakkes det om en gjenåpning 
av Ålgårdsbanen. Det er mange muligheter 

på Ganddal! Men Ganddal skal ikke bare 
være et sted man passerer til og fra jobb. Vi 
ønsker et levende bydelssenter. Ganddal bydel 
har omkring 5500 innbyggere. I tillegg har 
man et stort antall besøkende som følge av 
Stokkelandsvannet og Sandveparken. Disse 
turområdene benyttes av innbyggere i hele 
kommunen. For innbyggere og tilreisende 
trenger man derfor kvaliteter i bydelssenter som 
gjør det attraktivt å oppholde seg i bydelssenter. 
Et levende bydelssenter er et attraktivt 
bydelssenter. Et bydelssenter med mennesker 
i gatene er trygt og levende. Hvordan skal 
vi få mennesker til å ønske å oppholde seg i 
Ganddal bydelssenter? Og det er gjerne dette 
som er det store spørsmålet? Hvis vi får folk til 
å oppholde seg i bydelssenter, vil man kanskje 
også ønske å bo i bydelssenter. Og har man 
mange innbyggere i bydelssenter vil man ha 
mange som har kort vei til kollektive tilbud. 
Kanskje butikker vil finne det attraktivt å 
etablere seg i bydelssenter av Ganddal? Men 
også andre funksjoner er viktige når man 
etablerer et bydelssenter. Workshop arbeidet 
har vært en liten del av et større analysearbeid. 
Resultatet av workshopen vil brukes videre som 
grunnlagsmateriell til den endelige planen. Det 
vil i seinere arbeid avholdes flere workshopper 
/ medvirkningsmøter.

Introduksjonstekst fra rapporten / Sandnes kommune. 

WORKSHOP MED INTERNE

Deltakere 
Representanter fra byggesak, rådgiver / fagstab 
levekår, mijørettet helsevern for kommuneoverlegen, 
rådgiver kultur, kultur og byutvikling, Sandnes invan-
drerråd, parkvei, bymiljø, oppvekst barn og unge, plan, 
næringssjef og samfunsplan.  

Tid: 26.08.2015

Program
Tema : Ganddal bydelssenter

09:00    Intro ved Gudrun Hegelstad fra planavdelingen
09:25 Brainstorming
09:45 Oppsummering
10:00 Pause
10:10  Inndeling i grupper - Introduksjon av tema
10:15 Diskusjon rundt bordet Tema 1 og 2
11.00 Matpause
11:30 Diskusjon rundt bordet Tema  3 og 4
12:10 Oppsummering og evt. diskusjon

Oppgaver
Brainstorming: SWOT
Styrker - Svakheter - Trusler - Muligheter

Tema 1 Funksjoner
Tema 2 Knutepunkt
Tema 3 Ganddal bydelssenter
Tema 4 Stedsidentitet

STYRKER

Gruppe 1
Togstopp
Grøntområder
Industriområder
Utbyggingsinteresser
Vekst

Gruppe 2
Sterkt organisasjonsliv
Natur
Næring
God plass
Næringsområder
Minst syv matbutikker
Folkelig
Aktivt bydelshus
Mye fritidsliv for barn
Turområder
Naturen
Strek identitet
Bygdekultur

Grupper 3
Grøntarealer
Bydelsidentitet
Skog
Vann
Sterk idrett – bmx
Jernbanestasjonen

SVAKHETER

Gruppe 1
Dårlig planlegging, ukoordinert 
Handel er spredt utover
Diffuse senterområder
Arkitektoniske svakheter i området

Gruppe 2
Udefinert sentrum 
Trafikk
Fragmentert
Mange innvandrere er alene
Ikke noe samlet sentrum
Gjennomgang
Få aktiviteter for voksne
Dårlig bussdekning
Dårlig skolevei
Kun to barneskoler
Tog kun to ganger i timen
Ingen rene sykkelveier til skolen
Lite parkering ved togstasjonen

Grupper 3
Uoversiktlig
Fragmentert
Jernbanen som deler området i to
Støy – industri
Tungtrafikk
Bygger igjen det grønne
Ålgårdsbanen – støy, barriere osv.
Utrygt å gå gjennomindustriområdet

TRUSLER

Gruppe 1
Skolekapasitet
Parkering rundt stasjonsområdet
Mange grunneiere
Vekst

Gruppe 2
Trafikk
Industri
Høyblokk NSB
Oppdelte boligområder etter inntekt
Industri
Trafostasjoner
Flom
Sterk vekst i område Sør Bø Hove
Godsterminal utbygging
To hovedveier gjennom sentrum
Trafikk
Turområder i fare
Vokser for fort
Ut utviklingen spiser de beste sider
Bondeland kan forsvinne

Grupper 3
Høyspent
Trafikksikkerhet
Ålgårdsbanen
Parkering
Industri

MULIGHETER

Gruppe 1
Ålgårdbanen
Bydelsområder mot vannet
Ledige tomter
Samle butikk og handel
Utvikle gode sykkelnett
Storåna – spennende kvalitet

Gruppe 2
Knutepunkt
Fritidstilbud for både barn og voksne
Boligmiks
Knutepunkt for kollektivtransport
Sentrumsstruktur rundt kollektivknutepunkt
Rehabilitert Ganddal skole
Ny kirke på HOp01
Videre utvikling av naturområder
Etablere tydelig sentrums struktur m/ handel
Variert boligbebyggelse for hele livsløpet
Integrert boligsosial utbygging
Styrking av Ganddal bydel
Togstasjon med god logistikk, sykkel og bil
Bydelsidentitet er sterk
Geografisk knutepunkt Nord Jæren
 
Grupper 3
Utenlandske - andre måter å bruke uterom på
Oversikt
Mer grønt
Lage mer lekeplasser
Forbindelser
Sammenheng i sentrum
Storåna og Stokkalandsvannet
Grave ned høyspent
Definere sentrum
Ledige arealer
Transformasjon
Sykkelparkering
Økt bruk av sentrum

SWOT Ganddal
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WORKSHOP MED INTERNE

Deltakere 
Representanter fra byggesak, rådgiver / fagstab 
levekår, mijørettet helsevern for kommuneoverlegen, 
rådgiver kultur, kultur og byutvikling, Sandnes invan-
drerråd, parkvei, bymiljø, oppvekst barn og unge, plan, 
næringssjef og samfunsplan.  

Tid: 26.08.2015

Program
Tema : Ganddal bydelssenter

09:00    Intro ved Gudrun Hegelstad fra planavdelingen
09:25 Brainstorming
09:45 Oppsummering
10:00 Pause
10:10  Inndeling i grupper - Introduksjon av tema
10:15 Diskusjon rundt bordet Tema 1 og 2
11.00 Matpause
11:30 Diskusjon rundt bordet Tema  3 og 4
12:10 Oppsummering og evt. diskusjon

Oppgaver
Brainstorming: SWOT
Styrker - Svakheter - Trusler - Muligheter

Tema 1 Funksjoner
Tema 2 Knutepunkt
Tema 3 Ganddal bydelssenter
Tema 4 Stedsidentitet

STYRKER

Gruppe 1
Togstopp
Grøntområder
Industriområder
Utbyggingsinteresser
Vekst

Gruppe 2
Sterkt organisasjonsliv
Natur
Næring
God plass
Næringsområder
Minst syv matbutikker
Folkelig
Aktivt bydelshus
Mye fritidsliv for barn
Turområder
Naturen
Strek identitet
Bygdekultur

Grupper 3
Grøntarealer
Bydelsidentitet
Skog
Vann
Sterk idrett – bmx
Jernbanestasjonen

SVAKHETER

Gruppe 1
Dårlig planlegging, ukoordinert 
Handel er spredt utover
Diffuse senterområder
Arkitektoniske svakheter i området

Gruppe 2
Udefinert sentrum 
Trafikk
Fragmentert
Mange innvandrere er alene
Ikke noe samlet sentrum
Gjennomgang
Få aktiviteter for voksne
Dårlig bussdekning
Dårlig skolevei
Kun to barneskoler
Tog kun to ganger i timen
Ingen rene sykkelveier til skolen
Lite parkering ved togstasjonen

Grupper 3
Uoversiktlig
Fragmentert
Jernbanen som deler området i to
Støy – industri
Tungtrafikk
Bygger igjen det grønne
Ålgårdsbanen – støy, barriere osv.
Utrygt å gå gjennomindustriområdet

TRUSLER

Gruppe 1
Skolekapasitet
Parkering rundt stasjonsområdet
Mange grunneiere
Vekst

Gruppe 2
Trafikk
Industri
Høyblokk NSB
Oppdelte boligområder etter inntekt
Industri
Trafostasjoner
Flom
Sterk vekst i område Sør Bø Hove
Godsterminal utbygging
To hovedveier gjennom sentrum
Trafikk
Turområder i fare
Vokser for fort
Ut utviklingen spiser de beste sider
Bondeland kan forsvinne

Grupper 3
Høyspent
Trafikksikkerhet
Ålgårdsbanen
Parkering
Industri

MULIGHETER

Gruppe 1
Ålgårdbanen
Bydelsområder mot vannet
Ledige tomter
Samle butikk og handel
Utvikle gode sykkelnett
Storåna – spennende kvalitet

Gruppe 2
Knutepunkt
Fritidstilbud for både barn og voksne
Boligmiks
Knutepunkt for kollektivtransport
Sentrumsstruktur rundt kollektivknutepunkt
Rehabilitert Ganddal skole
Ny kirke på HOp01
Videre utvikling av naturområder
Etablere tydelig sentrums struktur m/ handel
Variert boligbebyggelse for hele livsløpet
Integrert boligsosial utbygging
Styrking av Ganddal bydel
Togstasjon med god logistikk, sykkel og bil
Bydelsidentitet er sterk
Geografisk knutepunkt Nord Jæren
 
Grupper 3
Utenlandske - andre måter å bruke uterom på
Oversikt
Mer grønt
Lage mer lekeplasser
Forbindelser
Sammenheng i sentrum
Storåna og Stokkalandsvannet
Grave ned høyspent
Definere sentrum
Ledige arealer
Transformasjon
Sykkelparkering
Økt bruk av sentrum

SWOT Ganddal

WORKSHOP MED INTERNE

Deltakere
Representanter fra byggesak, rådgiver / fagstab
levekår, mijørettet helsevern for 
kommuneoverlegen, rådgiver kultur, kultur og 
byutvikling, Sandnes invandrerråd, parkvei, 
bymiljø, oppvekst barn og unge, plan, 
næringssjef og samfunsplan.

Tid: 26.08.2015

Program
Tema : Ganddal bydelssenter

09:00 Intro ved Gudrun Hegelstad fra 
planavdelingen
09:25 Brainstorming
09:45 Oppsummering
10:00 Pause
10:10 Inndeling i grupper - Introduksjon av 
tema
10:15 Diskusjon rundt bordet Tema 1 og 2
11.00 Matpause
11:30 Diskusjon rundt bordet Tema 3 og 4
12:10 Oppsummering og evt. diskusjon

WORKSHOP MED INTERNE

Deltakere 
Representanter fra byggesak, rådgiver / fagstab 
levekår, mijørettet helsevern for kommuneoverlegen, 
rådgiver kultur, kultur og byutvikling, Sandnes invan-
drerråd, parkvei, bymiljø, oppvekst barn og unge, plan, 
næringssjef og samfunsplan.  

Tid: 26.08.2015

Program
Tema : Ganddal bydelssenter

09:00    Intro ved Gudrun Hegelstad fra planavdelingen
09:25 Brainstorming
09:45 Oppsummering
10:00 Pause
10:10  Inndeling i grupper - Introduksjon av tema
10:15 Diskusjon rundt bordet Tema 1 og 2
11.00 Matpause
11:30 Diskusjon rundt bordet Tema  3 og 4
12:10 Oppsummering og evt. diskusjon

Oppgaver
Brainstorming: SWOT
Styrker - Svakheter - Trusler - Muligheter

Tema 1 Funksjoner
Tema 2 Knutepunkt
Tema 3 Ganddal bydelssenter
Tema 4 Stedsidentitet

STYRKER

Gruppe 1
Togstopp
Grøntområder
Industriområder
Utbyggingsinteresser
Vekst

Gruppe 2
Sterkt organisasjonsliv
Natur
Næring
God plass
Næringsområder
Minst syv matbutikker
Folkelig
Aktivt bydelshus
Mye fritidsliv for barn
Turområder
Naturen
Strek identitet
Bygdekultur

Grupper 3
Grøntarealer
Bydelsidentitet
Skog
Vann
Sterk idrett – bmx
Jernbanestasjonen

SVAKHETER

Gruppe 1
Dårlig planlegging, ukoordinert 
Handel er spredt utover
Diffuse senterområder
Arkitektoniske svakheter i området

Gruppe 2
Udefinert sentrum 
Trafikk
Fragmentert
Mange innvandrere er alene
Ikke noe samlet sentrum
Gjennomgang
Få aktiviteter for voksne
Dårlig bussdekning
Dårlig skolevei
Kun to barneskoler
Tog kun to ganger i timen
Ingen rene sykkelveier til skolen
Lite parkering ved togstasjonen

Grupper 3
Uoversiktlig
Fragmentert
Jernbanen som deler området i to
Støy – industri
Tungtrafikk
Bygger igjen det grønne
Ålgårdsbanen – støy, barriere osv.
Utrygt å gå gjennomindustriområdet

TRUSLER

Gruppe 1
Skolekapasitet
Parkering rundt stasjonsområdet
Mange grunneiere
Vekst

Gruppe 2
Trafikk
Industri
Høyblokk NSB
Oppdelte boligområder etter inntekt
Industri
Trafostasjoner
Flom
Sterk vekst i område Sør Bø Hove
Godsterminal utbygging
To hovedveier gjennom sentrum
Trafikk
Turområder i fare
Vokser for fort
Ut utviklingen spiser de beste sider
Bondeland kan forsvinne

Grupper 3
Høyspent
Trafikksikkerhet
Ålgårdsbanen
Parkering
Industri

MULIGHETER

Gruppe 1
Ålgårdbanen
Bydelsområder mot vannet
Ledige tomter
Samle butikk og handel
Utvikle gode sykkelnett
Storåna – spennende kvalitet

Gruppe 2
Knutepunkt
Fritidstilbud for både barn og voksne
Boligmiks
Knutepunkt for kollektivtransport
Sentrumsstruktur rundt kollektivknutepunkt
Rehabilitert Ganddal skole
Ny kirke på HOp01
Videre utvikling av naturområder
Etablere tydelig sentrums struktur m/ handel
Variert boligbebyggelse for hele livsløpet
Integrert boligsosial utbygging
Styrking av Ganddal bydel
Togstasjon med god logistikk, sykkel og bil
Bydelsidentitet er sterk
Geografisk knutepunkt Nord Jæren
 
Grupper 3
Utenlandske - andre måter å bruke uterom på
Oversikt
Mer grønt
Lage mer lekeplasser
Forbindelser
Sammenheng i sentrum
Storåna og Stokkalandsvannet
Grave ned høyspent
Definere sentrum
Ledige arealer
Transformasjon
Sykkelparkering
Økt bruk av sentrum

SWOT Ganddal

Oppgaver
Brainstorming: SWOT
Styrker - Svakheter - Trusler - Muligheter

Tema 1 Funksjoner
Tema 2 Knutepunkt
Tema 3 Ganddal bydelssenter
Tema 4 Stedsidentitet
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WORKSHOP - FRITIDSKLUBBEN

Deltakere
Inviterte: Lundehaugen ungdomsskole, unge bystyret 
og fritidsklubben 
(13 – 17 år).

Tid: Tirsdag 24.11.2015 Kl. 19.00 – 20.30 

Program 
Tema : Ganddal bydelssenter

19.00 Intro og icebraker med Unge bystyret. 
19.10 Brainstorming
19.20 Oppsummering i plenum
19:25 Pause (skoleboller og drikke)
19.30 Tema 1
19.40 Tema 2   
20.00 Tema 3
20.20 Bilder. Oppsummering av dagen .

Oppgaver
Brainstorming
Hva er Ganddal? Identitet

Tema 1 Stedsidentitet
•Hva er det første du tenker på når noen sier Ganddal/
Ganddal sentrum?
•Hva er spesielt med Ganddal? Hva bør bevares og 
hva bør endres?

TEMA 2 Ruter Og Snarveier (Knutepunkt)
•Hvordan kommer du deg til skolen /fritidsaktiviteter? 
•Bruker dere tog / buss? Hvor mange dager i uken tar 
dere tog / buss?
•Hvordan kommer du deg til toget / bussen? Hvor 
reiser du? 
•KART -Tegn inn snarveier og sykkelveier.

TEMA 3 Ganddal Sentrum (Bydelssenter - Funksjo-
ner)
•Hva bør være i Ganddal sentrum? (kontor, barne-
hage, kulturtilbud etc.)

KART 
•Tegn inn sentrum på kartet slik sentrum er i dag    
•Tegn inn møteplasser og skriv på kartet hva dere gjør 
på der?
•Tegn inn hvor du mener sentrum bør være i fremtiden. 
•Beskriv hvorfor dere mener sentrum bør være der.

Styrker
Fritidsklubbene, Gate, Freezone
Mange skoler
Togstasjon
Bussholdeplasser
Turområder, Stokkelandsvannet, Sandvedparken
Bydelsbanen, idrettsanlegget
Ganddal skole
Dyrebutikk
Lekeplassene ved skolene
Egen Pizzabakeren
Europris
Ganddal er sentralt
Lundehaugen Ungdomsskole

Svakheter
Ikke mulighet til å ta ut penger
Hull i asfalten gang/sykkelveier
Bras
Få fortau
Lukt rundt Stokkelandsvannet
Lite lys enkelte steder (Ebeneser, Stokkelandsvannet, 
Sandvedparken), spesielt på kveldstid
Varmeanlegget på Lundehaugen
Flere brusautomater
Ikke særlig til sentrum
Lite lekeplasser
Mangel på sykkelmuligheter
Mye veiarbeid
Ingen innehall (idrett)
Savner kafeer
Få gruppeaktiviteter på fritidsklubben
Dårlig matbutikk
For mye trafikk
For dårlige stier i Sandvedparken
Dårlig bane ved Lundehaugen

Muligheter
Bussen kan gå oftere, hvert kvarter
Gapahuk i Sandvedparken
Kafé i Bras-området eller andre steder
Svømmehall
Idrettshall
Kino
Bibliotek
Bru over Stokkelandsvannet
Benker med tak
Stort lekeland
Flere butikker i sentrum
Flere lekeplasser
Kortere avstand
Mer aktivitet i fritidsklubben
Minibank
Større bydelshus
Gratis wifi på fritidsklubben
Kortbetaling i fritidsklubben
Bedre fasiliteter for fritidsklubben
Stafett/gruppeaktiviteter ute (Stokkelandsvannet) for 
fritidsklubben
Kinokveld på fritidsklubben
Bingo
Nye skoler
Større lekeplasser i Sandvedparken- Tarzan/klatre-
bane

SWOT Ganddal

Deltakere
Inviterte: Lundehaugen ungdomsskole, unge 
bystyret og fritidsklubben
(13 – 17 år).

Tid: Tirsdag 24.11.2015 Kl. 19.00 – 20.30

Program
Tema : Ganddal bydelssenter

19.00 Intro og icebraker med Unge bystyret.
19.10 Brainstorming
19.20 Oppsummering i plenum
19:25 Pause (skoleboller og drikke)
19.30 Tema 1
19.40 Tema 2
20.00 Tema 3
20.20 Bilder. Oppsummering av dagen.

WORKSHOP MED FRITIDSKLUBBEN

Oppgaver
Brainstorming
Hva er Ganddal? Identitet

Tema 1 Stedsidentitet
•Hva er det første du tenker på når noen sier 
Ganddal/Ganddal sentrum?
•Hva er spesielt med Ganddal? Hva bør bevares 
og hva bør endres?

TEMA 2 Ruter Og Snarveier (Knutepunkt)
•Hvordan kommer du deg til skolen /
fritidsaktiviteter?
•Bruker dere tog / buss? Hvor mange dager i 
uken tar dere tog / buss?
•Hvordan kommer du deg til toget / bussen? 
Hvor reiser du?
•KART -Tegn inn snarveier og sykkelveier.

TEMA 3 Ganddal Sentrum (Bydelssenter - 
Funksjoner)
•Hva bør være i Ganddal sentrum? (kontor, 
barnehage, kulturtilbud etc.)

KART
•Tegn inn sentrum på kartet slik sentrum er i 
dag
•Tegn inn møteplasser og skriv på kartet hva 
dere gjør på der?
•Tegn inn hvor du mener sentrum bør være i 
fremtiden.
•Beskriv hvorfor dere mener sentrum bør være 
der.
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WORKSHOP - SØRBØ BARNESKOLE

Deltakere 
1.-3. Trinn 08.30 – 10.30.    
4-7 trinn. 11.30 – 13.30

Dato: 
23.11.2015

Program 
08:30 Intro 
08:45  Brainstorming 
09.10  Oppsummering I plenum. 
09:20  Pause (10min)
09.30  Intro gruppearbeid
09.35 Gruppearbeid
10.00 Tegne / Skirveoppgave
10.10 Oppsummering. 

11.30 Intro
11.45 Brainstorming
12.10 Oppsummering
12.20 Pause
12.30 Intro
12.35 Gruppearbeid
13.00 Tegne / Skriveoppagve
13.10 Oppsummering 

Oppgaver
Brainstorming
Identitet.
Hva er Ganddal? 
Hvor er Ganddal?
Hva gjør du på Ganddal? 
Hva er fint med Ganddal?
Hva kan man finne på?
Hvilke aktiviteter kan man gjøre?
Er du i noen av butikkene i Ganddal?
Hva kan man finne på på Ganddal?
Hva liker dere å gjøre når dere er i 
sentrum?

Gruppearbeid
Ganddal.
Hvor er dette? (viser bilder)
Har du vært her? Hva er fint her?
Hvordan kommer du deg hit?
Kan du gå hit alene? Sykkel? Bil?
Hva kunne vært her i tillegg?
Hva ønsker du for dette stedet?
Drømmer/ønsker/savn
Hva mangler i Ganddal?
Hva vil du ha muligheten til å gjøre mer 
av i Ganddal?

Tegne/skriveoppgave  
BRAS-plassen. Hva kan vi ha på denne 
plassen? Hva hadde vært fint? Hva 
mangler vi? Skal det være noe for barn? 
Skal det være noe for eldre? Dyr? Alle? 
En tom flate, hva vil dere bruke den til?

Oppsummering
En elev fra hver gruppe presenterer 
og alle får sjangsen til å fortelle litt i fra 
dagen. Hva var bra på Ganndal? Hva 
ønsker dere for fremtiden.

1.-3. klasse 

Gruppe 1

Hva ønsker dere mer av i Ganddal?
 Badeland
 Dyrepark
 Pølsebu (til når man er sulten)
 Jazzercise (sted man kan danse)
 Leketøysbutikk (gratis)
 Rulleskibane
 Sklie fra Bogafjell og ut i Stokkelandsvannet.

Hva gjør dere på fritiden ute i Ganddal og hvor?
 Spiller fotball på Sørbø skole
 Henger på fotballbanen ved Rossaveien 27
 Plukker bringebær ved siden av fotballbanen
 Drar og besøker venner
 Drar til lekeplassen
 Skøyter på ispytter.

Bilde 1. Krysset Hoveveien/Kvernelandsveien 
 Sykler til fotballen (tar for lang tid å gå)
 Kjøres til skolen
 Kjøres til farmor
 I nærheten av iskiosken, togbanen, frisør og Hande-
landsmarka
 Frisør
 Kan ta sol

Bilde 2. Området rundt jernbaneundergangen – 
krysset Lundegeilen - Kvernelandsveien  
 Andre siden av forrige bilde
 Iskiosken

Bilde 3. Eksisterende togstasjon
 Bruker den sjelden
 Kan utforske området rundt mens man venter
 Kan be om å få autografen til folk
 Gamle togskinner

Bilde 5. Stokkelandsvannet
 Mate endene
 Gøy å gå tur
 Kjedelig at man kan drukne
 Kjedelig at man ikke kan bade fordi endene/svanene 
biter
 Sykler dit
 I nærheten av brua og Handelandsmarka

Bilde 6. Sandvedparken
 Stokkelandsvannet
 Det burde være flere ting å holde på med for å ha det 
gøy.
 Lekeplassen er bare for små barn
 Det burde settes av plass til rutsjebane, trampoline, 
disse, klatrestativ
 Leke i skogen
 Hogge ut statuer av tre og male dem slik at de ser ut 
som dyr eller monstre.

Bilde 7. Lekeplass i Sandvedparken
 Kjedelig lekeplass, er jo bare et lite skur

Bilde 9. Eurporis
 Europris
 Kjedelig for de har så få leker

Bilde 10 - Bras plassen i krysset Hoveveien / Kver-
nelandsveien.
 Iskiosk
 Cola og pølse
 De burde selge kake, godteri, playstation så alle som 
vil kan komme og spille.
 Vente på bussen
 Ingenting å gjøre
 Kjedelig
 Aldri åpent

Gruppe 2

Hva gjør dere på fritiden?
Driver hovedsakelig med arrangerte aktiviteter som 
fotball og svømming.
Jeg går tur med familien går ikke tur på Ganddal. 
Jeg reiser til Dalsnuten eller liknende.
Jeg mest hjemme eller med venner.
Handel foregår stort sett i Sandnes med bil.
Før var Sandvedparken skummel – skummel tyv.
Det er en morsom snurre ting i Sandvedparken.

Bilde 3. Eksisterende togstasjon 
Jeg drar av og til på kino i Sandnes

Bilde 5. Stokkelandsvannet
Det går ann å bade i Stokkalandsvatnet.
Jeg ønsker dyrepark og badeland.

Bilde 6. Sandvedparken
Her går vi på tur med klassen
Jeg går på tur med familien 

Bilde 7. Lekeplass i Sandvedparken
Mye åpen mark ved stokkalandsvatnet , det er bra.
Lekeplassen er liten og dårlig.
Stor mark og liten skog.

Bilde 10. Bras plassen i krysset Hoveveien/Kverne-
landsveien
Mange stopper innom is kiosken 
Broa over Kvernelandsveien er kul
Her kjører de fleste.

Deltakere
1.-3. Trinn 08.30 – 10.30.
4-7 trinn. 11.30 – 13.30

Dato:
23.11.2015

Program
08:30 Intro
08:45 Brainstorming
09.10 Oppsummering I plenum.
09:20 Pause (10min)
09.30 Intro gruppearbeid
09.35 Gruppearbeid
10.00 Tegne / Skirveoppgave
10.10 Oppsummering.

11.30 Intro
11.45 Brainstorming
12.10 Oppsummering
12.20 Pause
12.30 Intro
12.35 Gruppearbeid
13.00 Tegne / Skriveoppagve
13.10 Oppsummering

Oppgaver
Brainstorming
Identitet.
Hva er Ganddal?
Hvor er Ganddal?
Hva gjør du på Ganddal?
Hva er fint med Ganddal?
Hva kan man finne på?
Hvilke aktiviteter kan man gjøre?
Er du i noen av butikkene i Ganddal?
Hva kan man finne på på Ganddal?
Hva liker dere å gjøre når dere er i
sentrum?

Gruppearbeid
Ganddal.
Hvor er dette? (viser bilder)
Har du vært her? Hva er fint her?
Hvordan kommer du deg hit?
Kan du gå hit alene? Sykkel? Bil?
Hva kunne vært her i tillegg?
Hva ønsker du for dette stedet?
Drømmer/ønsker/savn
Hva mangler i Ganddal?
Hva vil du ha muligheten til å gjøre mer
av i Ganddal?

Tegne/skriveoppgave
BRAS-plassen. Hva kan vi ha på denne
plassen? Hva hadde vært fint? Hva
mangler vi? Skal det være noe for barn?
Skal det være noe for eldre? Dyr? Alle?
En tom flate, hva vil dere bruke den til?

Oppsummering
En elev fra hver gruppe presenterer
og alle får sjangsen til å fortelle litt i fra
dagen. Hva var bra på Ganndal? Hva
ønsker dere for fremtiden.

WORKSHOP MED SØRBØ BARNESKOLE



30

WORKSHOP -SØRBØ BARNESKOLE

Solstudio kan byttes ut med et lite senter.
Gågate eller trafikklys – for at det skal føles trygere å 
gå der
Bredere fortau

Bilde 3. Eksisterende togstasjon
Tog stoppet ser trist og forlatt ut
Ønskes uterom, cafe, mulighet for å kjøpe mat
Tog er ikke førstevalget. Buss er i dag mer sentralt og 
går flere steder.

Bilde 5. Stokkelandsvannet (ved Hoveveien) 
Stokkalandsvatnet: stupeplattform, flåte.

Bilde 10. Kiosk/plass i krysset Hoveveien/Kverne-
landsveien
Bras is kiosken er ikke en fin plass, stor parkerings-
plass
Gjøre noe ut av arealet og ha finere bygg
Elva på baksiden av kiosken (strøm produksjon)
Kunne vært fint å åpne opp mot elva

Gruppe 3
4-7 klasse

Bilde 1. Krysset Hoveveien/Kvernelandsveien 
Burde vært gangfelt, kan bli påkjørt.
Høye biler setter seg fast, stenger undergangen.
Koselig kafe savnes, i stedet for BRAS (ønsker is 
kakao, boller).

Bilde 2. Området rundt jernbaneundergangen – 
krysset Lundegeilen - Kvernelandsveien  
Ebeneser, aktiviteter for barn og unge, menighetsar-
beid
Bør settes opp «senk farten» veiskilt.

Bilde 3. Eksisterende togstasjon
Kjedelig å vente når det er forsinkelse, burde vært 
venterom.

Bilde 4. Krysset Ålgårdsbanen - Hoveveien
Inngangen til togstasjonen, godt opplyst.
Skoleturer med Gamle Ålsgårdsbanen – Dressin

Bilde 5. Stokkelandsvannet (ved Hoveveien)
Står og fisker (kan ikke spise den).
Går tur og mater/ser på ender.
Handelandsmarka fotball/volleyball
Savner treflåte til hopping/stuping

Bilde 6. Sandvedparken
Jogger
Besøker venner.
Mangler en del lys – utrygt.
Salem og Ganddal skole har klubb, går dit gjennom 
parken.
Burde hatt hundepark med gjerde rundt.

Bilde 7. Lekeplass i Sandvedparken
Greit sted for barnehagebarn.
Savner disser (ufo-disse/sirkel) og klatrestativ.  
Savner kafe (småretter, lunsj).

Bilde 8 + bilde 9. Lundegeilen og Europris
Sykler til og fra trening – også for å komme til Europris.
Dårlig opplyst.
Veien opp til Ganddal bydelshus (menighet, ungdoms-
klubb, feire bursdag). 

Bilde 10. Kiosk/plass i krysset Hoveveien/Kverne-
landsveien
Dyrt, veldig god mat
For lite åpent.
Kunne vært «skate-park» for rullebrett og sparkesyk-
kel. Er gjenvinningsstasjoner her.

Hva gjør du på Ganddal?
Håndball, fotball, innebandy, korøvelse

Hvor er Ganddal?
Ganddal er hjemme.
Sentrum, v/ Rema 1000.

Hva er fint og kjekt med Ganddal?
Fin natur.
Gå rundt Stokkelandsvannet.
Bade
Sandvedparken
Pizzabakern

Er du inne i butikkene på Ganddal?
Rema 1000, Kiwi, Prix – helst foreldrene som handler, 
men kjøper gjerne godt på Prixen. 

Hva liker dere å gjøre når dere er i by/sentrum?
Kvadrat
Bystasjonen
Reiser ikke inn til Stavanger.
Gå på kino.
Mc Donald
Treffe venner.
Shoppe
Kose oss i Langgata.
Vindusshopping
Spise bakt potet.
Mye godt å spise/snop.
Biblioteket
Konsert (scene)
Europris på Ganddal kan minne litt om et sentrum.

Hva savner dere på Ganddal?
Mark med bekk/bygge demninger (fjernet når Sørbø 
skole ble bygd).
Overmarkå (lignende sted)
Sjakklubb
Innebandybane/håndballbane
Venterom på togstasjonen.
Kafe
Møteplasser 
Trampoline på lekeplassen i «bakken».
Ufodisse
Fotballbanen
Klubbhuset
Lekeplasser i nabolaget.

Bilde 10. Brasplassen i krysset Hoveveien / 
Kvernelandsveien

Bilde 9. Europris

Bilde 4. Krysset Ålgårdsbanen - Hoveveien

Bilde 5. Stokkelandsvannet (ved Hoveveien)

Bilde 7. Lekeplass i Sandvedparken

Bilde 8. Lundegeilen

Bilde 2. Området rundt jernbaneundergangen – krys-
set Lundegeilen - Kvernelandsveien  

Bilde 6. Sandvedparken

Bilde 3. Eksisterende togstasjon

Bilde 1. Krysset Hoveveien/Kvernelandsveien 

Blader er fint. Alle bildene med mye blader var fine.
                                                                                                                        Ida 8år
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Deltakere
Inviterte: Næringsdrivende på
Ganddal
Tid: Onsdag 02.12.12015
Kl. 13.00 – 15.00

Program
Tema : Ganddal bydelssenter

13.00 Intro (Graham og Hege)
13.10 Brainstorming:
13.30 Oppsummering I plenum
13:35 Pause
13.40 Tema 1
14.00 Tema 2
14.20 Tema 3
14.40 Tema 4
14.50 Oppsummering

WORKSHOP - UTBYGGING OG EIERINTERRESSENTER 
Tema 1 Funksjoner

Gruppe 1
Idrettshall
Boliger langs jernbanen
Flytte jernbanestasjonen?
Fortetting
Gruppe 3
Mangler kafeer
Dårligparkeringsmuligheter i dag
Helsesenter, skoler, frisør, dagligvarebutikk… bakeri, 
bydelshus, idrettshall.
Innenfor 10 min.
Gruppe 4
Næringseiendom
Kafe/ kiosk -> tilknytning til jernbane
Venterom
Undergang
Kjøprsenter
Helsehus -> fysio
Minibank

Tema 2 Knutepunkt

Gruppe 1
Tungtrafikk fra Kvål til Skjæveland
Frykten for mer tungtrafikk via Ganddal
Regulere tungtrafikken gjennom Ganddal (stenge 
helt?)
Kollektivt. Avstanden til jobb via.
Gruppe 2
Lundegeilen u/ROM sin eiendom:
- Buss i alle retninger
- Tog
- Plass til næring
Samle helsehuset og fysioterapi:
Apotek, jordmortjeneste, tannlege (ofentlig/privat), 
helsesøster, fysioterapaut, treningssenter.
Gruppe 3
Bil, går, sykler.
Hyppigere buss i forbindelse med tog

Gruppe 4

Bil, gange, sykkel
Lundegeilen
Bussholdeplasser, gode og sikre sykkelparkering, par-
kering, suttlebuss i bydelen.
Etablere sentralt

Tema 3 Ganddal bydelsenter

Gruppe 1
Dagens spredte sentrum med næring langs Jærveien 
vil bestå.
Nytt fortettet senter med boliger, kafeer, butikker langs 
og over jernbanelinja.
Gruppe 2

Sentrum er der man får de offentlige tjenestene.
Rød sirkel er dagens sentrum – store deler av alt (hel-
sehuset, togstasjonen, europris)
Fremtidig sentrum bør være rundt ny togstasjon.
Høyde – ikke høyere enn regnbuen (3+1)
4-5 etasjer
Parkering under bakken.
Beholde noe av de gamle husene.

Gruppe 4
Parkering under jorden
Bygg i høyden -> 5 etg.
Må passe med gamle bygninger (verneverdige)

Tema 4 Stedsidentitet

Gruppe 1
Krysset Kvernelandsveien og Jærveien og Stokke-
landsvatnet
(Ganddals bydelssenter er vanskelig å definere)
Må bevare de gode rekreasjons, sentrumsområdene.
Gruppe 2
Ganddal er inkluderende 
Godt miljø (skole, kultur, tar vare på folk, åpenhet)
Faren er splittelsen mellom Ganddal og øst og vest for 
jernbanen.
Bra at kirke, idrett.. er fordelt utover for damå man 
forflytte seg og bli godt kjent med flere steder og bruke 

hele bydelen.
Beliggenhet- Tilbud fritid
Grønt/blått
Bydelshus
Fritidsklubbene
Greit å komme seg mellom stedene på sykkelsti
Farlig kryss
Sørbø rundkjøringen
Jernbanen/undergangen
Industrien er plassert litt utenfor i klynger slik at den 
ikke blir for påtvingende opp i boligområdene. Ikke 
som på Lurahammeren hvor det er spredt utover 
overalt.
Bygd i byen

Gruppe 3
1)Sandvedparken, vagleskogen, Stokkelandsvatnet, 
stasjonsområdet, Kvål industriområde
Stokkelandsvatnet, sanneruden/ krysset. Olabakkene
2)Utvikle «BRAS», treffpunkt.
Bedehusene, pizzabakeren, Puben (bydelshuset)
Sandvedparken
Stokkelandsvatnet
Vagleskogen
3)Kollektivt buss/tog, kjapt å komme til næringsbyg-
gene når det står på Forus.

Gruppe 4
Inkluderende
Godt miljø -> skole, kultur
Levende bydel
Beliggenhet, sentrumsnært, foreningsliv, næringsliv.
Fare for splittelse
Sentralt knutepunkt
Hele Ganddal

WORKSHOP - UTBYGGING OG EIERINTERRESSENTER 
Tema 1 Funksjoner

Gruppe 1
Idrettshall
Boliger langs jernbanen
Flytte jernbanestasjonen?
Fortetting
Gruppe 3
Mangler kafeer
Dårligparkeringsmuligheter i dag
Helsesenter, skoler, frisør, dagligvarebutikk… bakeri, 
bydelshus, idrettshall.
Innenfor 10 min.
Gruppe 4
Næringseiendom
Kafe/ kiosk -> tilknytning til jernbane
Venterom
Undergang
Kjøprsenter
Helsehus -> fysio
Minibank

Tema 2 Knutepunkt

Gruppe 1
Tungtrafikk fra Kvål til Skjæveland
Frykten for mer tungtrafikk via Ganddal
Regulere tungtrafikken gjennom Ganddal (stenge 
helt?)
Kollektivt. Avstanden til jobb via.
Gruppe 2
Lundegeilen u/ROM sin eiendom:
- Buss i alle retninger
- Tog
- Plass til næring
Samle helsehuset og fysioterapi:
Apotek, jordmortjeneste, tannlege (ofentlig/privat), 
helsesøster, fysioterapaut, treningssenter.
Gruppe 3
Bil, går, sykler.
Hyppigere buss i forbindelse med tog

Gruppe 4

Bil, gange, sykkel
Lundegeilen
Bussholdeplasser, gode og sikre sykkelparkering, par-
kering, suttlebuss i bydelen.
Etablere sentralt

Tema 3 Ganddal bydelsenter

Gruppe 1
Dagens spredte sentrum med næring langs Jærveien 
vil bestå.
Nytt fortettet senter med boliger, kafeer, butikker langs 
og over jernbanelinja.
Gruppe 2

Sentrum er der man får de offentlige tjenestene.
Rød sirkel er dagens sentrum – store deler av alt (hel-
sehuset, togstasjonen, europris)
Fremtidig sentrum bør være rundt ny togstasjon.
Høyde – ikke høyere enn regnbuen (3+1)
4-5 etasjer
Parkering under bakken.
Beholde noe av de gamle husene.

Gruppe 4
Parkering under jorden
Bygg i høyden -> 5 etg.
Må passe med gamle bygninger (verneverdige)

Tema 4 Stedsidentitet

Gruppe 1
Krysset Kvernelandsveien og Jærveien og Stokke-
landsvatnet
(Ganddals bydelssenter er vanskelig å definere)
Må bevare de gode rekreasjons, sentrumsområdene.
Gruppe 2
Ganddal er inkluderende 
Godt miljø (skole, kultur, tar vare på folk, åpenhet)
Faren er splittelsen mellom Ganddal og øst og vest for 
jernbanen.
Bra at kirke, idrett.. er fordelt utover for damå man 
forflytte seg og bli godt kjent med flere steder og bruke 

hele bydelen.
Beliggenhet- Tilbud fritid
Grønt/blått
Bydelshus
Fritidsklubbene
Greit å komme seg mellom stedene på sykkelsti
Farlig kryss
Sørbø rundkjøringen
Jernbanen/undergangen
Industrien er plassert litt utenfor i klynger slik at den 
ikke blir for påtvingende opp i boligområdene. Ikke 
som på Lurahammeren hvor det er spredt utover 
overalt.
Bygd i byen

Gruppe 3
1)Sandvedparken, vagleskogen, Stokkelandsvatnet, 
stasjonsområdet, Kvål industriområde
Stokkelandsvatnet, sanneruden/ krysset. Olabakkene
2)Utvikle «BRAS», treffpunkt.
Bedehusene, pizzabakeren, Puben (bydelshuset)
Sandvedparken
Stokkelandsvatnet
Vagleskogen
3)Kollektivt buss/tog, kjapt å komme til næringsbyg-
gene når det står på Forus.

Gruppe 4
Inkluderende
Godt miljø -> skole, kultur
Levende bydel
Beliggenhet, sentrumsnært, foreningsliv, næringsliv.
Fare for splittelse
Sentralt knutepunkt
Hele Ganddal

WORKSHOP - UTBYGGING OG EIERINTERRESSENTER 
Tema 1 Funksjoner

Gruppe 1
Idrettshall
Boliger langs jernbanen
Flytte jernbanestasjonen?
Fortetting
Gruppe 3
Mangler kafeer
Dårligparkeringsmuligheter i dag
Helsesenter, skoler, frisør, dagligvarebutikk… bakeri, 
bydelshus, idrettshall.
Innenfor 10 min.
Gruppe 4
Næringseiendom
Kafe/ kiosk -> tilknytning til jernbane
Venterom
Undergang
Kjøprsenter
Helsehus -> fysio
Minibank

Tema 2 Knutepunkt

Gruppe 1
Tungtrafikk fra Kvål til Skjæveland
Frykten for mer tungtrafikk via Ganddal
Regulere tungtrafikken gjennom Ganddal (stenge 
helt?)
Kollektivt. Avstanden til jobb via.
Gruppe 2
Lundegeilen u/ROM sin eiendom:
- Buss i alle retninger
- Tog
- Plass til næring
Samle helsehuset og fysioterapi:
Apotek, jordmortjeneste, tannlege (ofentlig/privat), 
helsesøster, fysioterapaut, treningssenter.
Gruppe 3
Bil, går, sykler.
Hyppigere buss i forbindelse med tog

Gruppe 4

Bil, gange, sykkel
Lundegeilen
Bussholdeplasser, gode og sikre sykkelparkering, par-
kering, suttlebuss i bydelen.
Etablere sentralt

Tema 3 Ganddal bydelsenter

Gruppe 1
Dagens spredte sentrum med næring langs Jærveien 
vil bestå.
Nytt fortettet senter med boliger, kafeer, butikker langs 
og over jernbanelinja.
Gruppe 2

Sentrum er der man får de offentlige tjenestene.
Rød sirkel er dagens sentrum – store deler av alt (hel-
sehuset, togstasjonen, europris)
Fremtidig sentrum bør være rundt ny togstasjon.
Høyde – ikke høyere enn regnbuen (3+1)
4-5 etasjer
Parkering under bakken.
Beholde noe av de gamle husene.

Gruppe 4
Parkering under jorden
Bygg i høyden -> 5 etg.
Må passe med gamle bygninger (verneverdige)

Tema 4 Stedsidentitet

Gruppe 1
Krysset Kvernelandsveien og Jærveien og Stokke-
landsvatnet
(Ganddals bydelssenter er vanskelig å definere)
Må bevare de gode rekreasjons, sentrumsområdene.
Gruppe 2
Ganddal er inkluderende 
Godt miljø (skole, kultur, tar vare på folk, åpenhet)
Faren er splittelsen mellom Ganddal og øst og vest for 
jernbanen.
Bra at kirke, idrett.. er fordelt utover for damå man 
forflytte seg og bli godt kjent med flere steder og bruke 

hele bydelen.
Beliggenhet- Tilbud fritid
Grønt/blått
Bydelshus
Fritidsklubbene
Greit å komme seg mellom stedene på sykkelsti
Farlig kryss
Sørbø rundkjøringen
Jernbanen/undergangen
Industrien er plassert litt utenfor i klynger slik at den 
ikke blir for påtvingende opp i boligområdene. Ikke 
som på Lurahammeren hvor det er spredt utover 
overalt.
Bygd i byen

Gruppe 3
1)Sandvedparken, vagleskogen, Stokkelandsvatnet, 
stasjonsområdet, Kvål industriområde
Stokkelandsvatnet, sanneruden/ krysset. Olabakkene
2)Utvikle «BRAS», treffpunkt.
Bedehusene, pizzabakeren, Puben (bydelshuset)
Sandvedparken
Stokkelandsvatnet
Vagleskogen
3)Kollektivt buss/tog, kjapt å komme til næringsbyg-
gene når det står på Forus.

Gruppe 4
Inkluderende
Godt miljø -> skole, kultur
Levende bydel
Beliggenhet, sentrumsnært, foreningsliv, næringsliv.
Fare for splittelse
Sentralt knutepunkt
Hele Ganddal

Oppgaver
Brainstorming:
Hva er Ganddal? Identitet

Tema 1: Funksjoner
•Hvilke funksjoner bør være i sentrum av 
Ganddal?
•Hvordan bør funksjonene plasseres i forhold 
til hverandre og i forhold til sentrum.

Tema 2: Knutepunkt
•Registrere steder på kart. (Snarveier,
opphold, sentrum, aktivitet.)
•Hvordan kommer man seg rundt på
Ganddal (buss, tog, gange, sykkel)?
•Hvor bør sentralt knutepunkt etableres?
•Hva skaper et attraktivt knutepunkt,
som blir hyppig brukt?
•Hvordan kan Ganddal få mest utbytte
av overgang mellom reisemidler i forhold til 
funksjon?
•Hvordan kan næring stimulere bruk av kollek-
tivtransport?

Tema 3: Ganddal Bydelssenter (Kart)
•Avgrens dagens bydelssenter slik dere
oppfatter det i dag på kart
•Hvor burde det nye bydelssenteret i
Ganddal være? Tegn gjerne på kartet!
•Hva med tetthet og høyde på bygg i sentrum?

Tema 4: Stedsidentitet
•Hva er det første du tenker på når
noen sier Ganddal/Ganddal bydelssenter?
•Hva er spesielt med Ganddal?
•Hva bør bevares og hva bør endres?
•Hva er et attraktivt sted å være/ jobbe/bo? 
Potensiale?

WORKSHOP MED UTBYGGING OG EIERINTERRESSENTER
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REGIONALPLAN FOR JÆREN 

2013-2040, vedtatt i fylkestinget 22.10.2013

Under er et utdrag fra regionalplenen (med det 
som er ekstra relevant for Ganddal). 

Nederst i dokumentet følger et utdrag 
fra kommuneplanens arealdel, her er kun 
paragrafer som er ekstra relevante for Ganddal 
nemt. 

Retningslinjer: Samordnet areal og 
transport
3.1 Kommunalt planarbeid 
Det kommunale planarbeidet skal bidra til 
å redusere veksten i transportarbeidet, og 
øke andelen reiser med kollektivtransport, 
på sykkel og til fots. Planarbeidet skal drøfte 
prinsipper for langsiktig arealbruk og drøfte 
omfang og rekkefølge av utbygging, med 
særlig fokus på allerede utbygde områder/ 
transformasjonsområder

3.2 Transportinfrastruktur 
3.2.1 Trafikkavviklingen i tettstedsområdet 
skal primært løses gjennom effektivisering av 
eksisterende gate- og veinett, forbedring av 
kollektivtilbudet og gang- og sykkelvegnettet – 
og sekundært gjennom økt veikapasitet og nye 
veiforbindelser.

3.4 Sykkelvegnett 
3.4.1 Det skal utvikles god framkommelighet 
i et sammenhengende regionalt hovedvegnett 
for sykkel. Hovedvegnett for sykkel innenfor 
boligsonene/byområdet skal separeres fra 
gående og motorisert trafikk. Kommunen 
må ved revisjon av kommuneplanene 
vurdere behovet for utvikling av eksisterende 
hovedruter og nye forbindelser. 

3.4.2 Det skal etableres god parkeringsdekning 

for sykkel i alle sentra, ved viktige holdeplasser 
for kollektivtrafikk og ved offentlige bygg. 

3.4.3 Kommunene må sikre korte og direkte 
forbindelser til holdeplasser og lokale 
målpunkt.

3.5 Parkering 
3.5.1 Det skal planlegges for redusert parkering 
i sentra, knutepunkter og øvrige områder som 
har høy kollektivtilgjengelighet. Kommunen 
skal i slike områder fastsette maksimumsgrenser 
for parkering. Maksimumskrav gjelder som 
fastkrav i områder med frikjøp. For øvrig 
så vises det til oppfølgingspunkt angående 
videreutvikling av parkeringspolitikken.

3.6 Rekkefølge i utbygging av boligområder
3.6.2 Kommunene skal planlegge en fordeling 
av boligveksten som bidrar til redusert vekst 
i transportarbeidet og økte andeler kollektiv-, 
gang- og sykkelreiser. Retningslinjer for 
rekkefølge i boligbyggingen (retningslinjer 
3.6.4 - 3.6.6) gjelder kommunene Randaberg, 
Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp og Time.
3.6.7 I perioden frem til 2030 skal andelen 
boliger bygd som fortetting og byomforming 
i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, 
Randaberg, Klepp og Time være minimum 50 
prosent av boligbyggingen i kommunene.

Bestemmelser og retningslinjer: 
Senterstruktur og handel
4.1 Formål 
Formålet med bestemmelser og retningslinjer 
for senterstruktur og handel er å styrke 
eksisterende by- og tettstedssentre, bidra 
til effektiv arealbruk og miljøvennlige 
transportvalg, dvs. unngå en utvikling som 
fører til byspredning og bilavhengighet.
Ganddal er i regionalplanen et lokalsenter

4.3 Definisjon av senterstruktur
Lokalsenter: 
Lokalsenter er et senter for en bydel eller 
et større nærområde i kommunen. Senteret 
kan inneholde handel, næring, bolig, kultur, 
offentlig og privat tjenesteyting som skal rettes 
mot den bydelen eller det området senteret 
skal betjene og som kun er dimensjonert for å 
dekke lokale behov.

4.4 Avgrensning av senterstruktur 
Område for hovedsenter, kommunesenter og 
lokalsenter skal defineres, dimensjoneres og 
avgrenses i kom-muneplan iht. senterhierarkiet 
i regional plan for Jæren. For lokalsenter 
kan det alternativt gis bestemmelse til 
kommuneplan om at avgrensning og 
dimensjonering skal gjøres gjennom 
kommunedelplan eller områdere-gulering. 
Regionalplanens retningslinjer skal legges til 
grunn. 
Kommunen kan i kommuneplanen bestemme 
om lokalsenteret skal ha en underinndeling 
som for eksempel bydelsenter. Styring 
og dimensjonering av disse skal følge 
retningslinjene for øvrige lokalsentre.

4.6 Dimensjonering av handel
I lokalsenter tillates etablering av handels- 
og tjenestetilbud som er dimensjonert for 
innbyggerne i senterets nærområde og i 
henhold til dimensjoneringskriterier i den 

regionale handelsanalysen.

4.7 Unntak for salg av varegruppene biler, 
båter, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer

4.8 Krav om handelsanalyse i lokalsenter 
og områder avsatt til biler, båter, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer

4.9 Krav om kollektivdekning 
Alle senterområder skal ha god 
kollektivdekning, være tilknyttet overordnet 
sykkelvegnett og ha et godt utfor-met 
transportnett for gående. Hovedrute innen 
kollektivnettet skal som prinsipp ha maks 
avstand på 500 meter fra stoppested og til torg 
eller annet sentralt byrom.

4.11 Krav om arealeffektivitet, kvalitet og 
estetikk 
Ved all utbygging skal det være et mål å sikre 
arealeffektive løsninger. Utbygging skal ivareta 
krav til estetikk og kvalitet, også sett i forhold 
til omgivelsene. 

4.12 Etablering av nye sentre og utvidelse av 
eksisterende sentre 
Det tillates etablert nye lokalsentre eller 
utvidelse av eksisterende sentre i regionen 
forutsatt at dette bygger opp om ønsket 
byutvikling. Kommunene skal dokumentere 
behov og konsekvenser gjennom regional 
handels-analyse. Nye sentre og utvidelse 
av eksisterende sentre skal planlegges og 
begrunnes i samsvar med nedfelte mål i 
regionalplanen og kommuneplaner. Forslag til 
endring av senterstrukturen må behandles som 
del av kommuneplanens arealdel.
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5 Regionale næringsområder
Kvål og Vagle/godsterminalen
Regionalplanens retningslinjer er innrettet for å 
nå følgende mål: 
- Tilgang til attraktive og tilstrekkelige 
næringsområder i et langsiktig perspektiv 
- Redusert transportarbeid og endret 
reisemiddelfordeling 
- Effektiv arealbruk 
- Styrking av byens og tettstedenes sentra 

5.3 Regionale næringsområder med allsidig 
virksomhet; Kategori II.
5.3.1 Områdene skal tilrettelegges for 
næringsbebyggelse med middels arbeidsplass- 
og besøksintensitet og middels arealutnyttelse. 
5.3.2 Følgende områder inngår i kategorien 
(kat.2): Deler av Forus-Lura (jf. prinsipp i 
infoboks/kart), deler av Bybåndet sør, deler av 
Sandnes øst (Vatne), Buøy, Dusavik, Risavika, 
deler av Mekjarvik, Håland og Utsola/
Stavanger Lufthavn Sola.
5.3.3 Kommunedel- og reguleringsplaner 
innenfor områdene nevnt i pkt. 5.3.2 skal i 
byggeområdene legge til rette for minimum 
%-BRA=60-70 og maksimum %-BRA=130-
140. Sjønære areal som disponeres til 
eksempelvis godshåndtering, kan unntas fra 
normen for minimum %-BRA. 
5.3.4 Områdene skal planlegges for høy andel 
kollektiv- og sykkelreisende og begrenset 
parkeringsdekning for bil.

5.5 Regionale logistikknutepunkt 
5.5.1 Følgende områder inngår i kategorien: 
Risavika havneområde, Ganddal godsterminal 
og Stavanger lufthavn Sola.
5.5.2 Områdene skal tilrettelegges 
med tilstrekkelig areal til å ivareta en 
utvikling av områdenes funksjon som 
logistikknutepunkt. Tilgrensende areal 
skal gis en arealdisponering som muliggjør 
videreutvikling av logistikkfunksjonene og 

bør ikke legge uønskede begrensninger på 
logistikkfunksjonen. 
5.5.3 Publikumsrettede funksjoner i områdene 
skal tilrettelegges for høy kollektivandel 
og parkeringsdekning tilpasset høye 
kollektivandeler.

Retningslinjer: Bomiljø og kvalitet
6.1.3 Retningslinjene gjelder for 
kommuneplaner og reguleringsplaner for 
boliger og kombinerte bolig- og nærings-
områder. Tetthetskravene til arealplaner som 
omfatter boligformål må vurderes opp mot en 
større sammen-hengende struktur, både når det 
gjelder transport, møteplasser og rekreasjon. 
Tetthetskravet i planer som omfatter 
boliger må omfatte minimum nærlekeplass, 
områdelekeplass og interne gang- og 
sykkelveier, enten innenfor selve planområdet 
eller i sammenheng med tilgrensende 
boligområder. 

6.1.4 Anbefalt tetthet er avhengig av størrelse, 
utforming og kvaliteter i og nær området, men 
det kan tas utgangs-punkt i følgende: 
- 2-4 boliger/dekar = konsentrert 
småhusbebyggelse 
- 5-6 boliger/dekar = variasjon med 
konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk i 
3-4 etasjer 
- 7-8 boliger/dekar = lavblokk i 3-4 etasjer 
- 10-12 boliger/dekar = blokk i 5-6 etasjer 

6.1.5 Krav til tetthet i rene boligområder 
eller kombinerte bolig- og næringsområder 
(næringskategori 1) + tabell med angitt bol/daa 
og % BRA for alle områder. 
Kravene under er av førende karakter og har 
til hensikt å balansere tetthet mot kvalitet. Jo 
høyere tetthet som ønskes, jo strengere krav til 
høy kvalitet. 

* Sentrene er plassert innenfor ulike 
områdetyper avhengig av funksjon. Det 
forventes at de største sentrene med det beste 
kollektivtilbudet ligger i øvre del av skalaen 
uansett områdetype. De minste kommune- 
og lokalsentrene, hvor kollektivtil-budet er 
begrenset og avstanden til hovedsentrene er 
størst, bør ligge i nedre del av skalaen.

6.2 Krav om kvalitet 
6.2.1 Levekårundersøkelse bør legges til grunn 
ved vurdering av utbyggings-, fortettings- eller 
tranformasjonsområder i kommuneplanens 
arealdel. Det skal tilstrebes variasjon i 
boligstørrelse og boligtype ved utbygging av 
nye områder. 
6.2.2 Det skal stilles krav til estetiske hensyn i 
alt plan- og byggearbeid med spesielt fokus på 
styrking av identitet, tilføring av områdekvalitet, 
tilpasning til omgivelsene og kvalitet og 
bestandighet i materialbruk. 

6.2.3 Ved byomforming eller fortetting skal det 
tas hensyn til verneverdig historisk bebyggelse 
og bebyggelses-strukturer. 
6.2.4 Universell utforming av boliger 
og uteoppholdsareal må legges som 
premiss i planlegging og sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
6.2.5 Når byggehøyde overstiger 
gjennomsnittlig byggehøyde i området med 
30 %, må effekten mht. til vindforhold 
dokumenteres. 

6.3 Krav til privat og felles uteoppholdsareal 
6.3.1 I kommuneplanens arealdel skal det 
defineres normer for felles uteoppholdsareal i 
boligområder og retningslin-jer for utforming 
og lokalisering av felles uteoppholds-
areal. 
6.3.2 Felles uteoppholdsareal skal ha 
trafikksikker adkomst fra boligene, være 
skjermet for trafikk, forurensning, støy og være 
tilfredstillende belyst. 
6.3.3 Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal 
ha sol ved vårjevndøgn klokken 15.00. 
6.3.4 Alle boenheter skal ha egnet privat 
uteplass. 
6.3.5 Felles uteoppholdsareal bør være mest 
mulig sammenhengende areal.
6.3.6 Størrelse på minste felles 
uteoppholdsareal: MFUA pr. boenhet på 
terreng er 30m2
6.3.7 Utforming av felles uteoppholdsareal. 

Områdetype

Innenfor bybåndet 
Stavanger - 
Sandnes og på 
strekningen Sola 
- Forus samt 
Stavanger, Sandnes, 
Sola og Bryne 
sentrum* 

Innenfor 500 
meter fra sentral 
holdeplass i øvrige 
kommunesenter*

Innenfor 
lokalsenter*

bol/daa 
(min-maks) 

6-12

4-10

4-8

% BRA 
(min-maks) 

70-160

70-140

70-120
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Retningslinjer – regional grøntstruktur
Sandvedparken og Stokkelandsvannet

7.1.4 Viktige områder for naturmangfold 
skal ivaretas. Med denne forutsetningen skal 
kommunene planlegge og opparbeide et 
sammenhengende nett av turveier gjennom 
regional grønnstruktur. 
7.1.5 I kommune og detaljplanleggingen 
skal det stilles krav til rekkefølge som sikrer 
at viktige forbindelser/ lenker i regional 
grønnstrukturen etableres, opprettholdes eller 
at disse får en kvalitetsmessig forbedring. 
7.1.6 Det skal ikke planlegges tyngre 
infrastrukturtiltak som reduserer omfanget 
av eller opplevelsesverdiene i regional 
grønnstruktur. 
7.1.7 Det skal tilrettelegges for at alle 
kan utøve friluftsliv i sitt nærområde. En 
sammenhengende grønnstruktur skal fremgå av 
kommuneplanens arealdel og vise turområder 
og turveier. 
7.1.8 Områder med ulike kvaliteter skal sikres, 
for eksempel stille områder, utfordrende 
lekeområder eller områder med rikt 
artsmangfold.
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KOMMUNEPLAN SANDNES 

2015-2030 (vedtatt av bystyret 16.06.2015). 
Utdrag spesielt for Ganddal.

1.9. Flomkapasitet for vassdrag. 
(Jfr. Temakart for nedslagsfelt). Ved planlegging 
og nye tiltak i nedslagsfeltene for vassdragene 
-Figgjo, Ims-Lutsi- og Frøyland, Storånå 
og Stangelandsåna skal flomkapasitet for 
vassdraget opprettholdes. 
For områder i nedslagsfeltet til 
Storånåvassdraget kan regulering ikke starte 
før utredning av flomsituasjonen for hele 
Storånavassdraget er gjennomført. 
Planer som er under utarbeiding skal håndtere 
flomrisiko og overvannshåndtering for 
vassdraget i sitt planarbeid.

1.13 Tetthet og bokvalitet 
(pbl § 11-9) 
Bestemmelsen omfatter bolig og kombinerte 
bolig – og næringsområder og senterområder. 
1.13.1. Krav til minstestørrelse for felles 
uteoppholdsareal per boenhet (pbl§11-9, pkt. 5) 
Tabellen fastsetter krav til minste felles 
uteoppholdsareal M2 MFUA på terreng 
pr. boenhet innenfor planområde. Privat 
uteoppholdsareal kommer i tillegg til kravene 
til felles uteoppholdsareal. Størrelse på minste 
felles uteoppholdsareal på terreng:

Retningslinje - tetthet og utnyttelse (pbl § 11-9, 
pkt 5 og 6) 
Ved regulering av utbyggingsprosjekter større 
enn 10 boenheter eller mer enn 1000m2 BRA, 
bør utnyttelsesgraden være i tråd med følgende 
føringer:

1.14 Grønnstruktur 
1.14.1. Bestemmelser om grønnstrukturen (pbl 
§ 11-9, pkt. 4) 
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. 

Retningslinjer for grønnstruktur 
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.
Det skal sikres ferdselsårer i tettbebygde 
områder som skal bindes sammen til 
trafikksikre nettverk. Disse skal søkes bundet 
sammen med grønne områder som marka- og 
friområder. Ålgårdsbanen foreslås etablert som 
turvei inntil traseen er aktuell for banedrift, 
forutsatt at Jernbaneverket midlertidig frigir 
området. 

Følgende prinsipper legges til grunn for 
tilrettelegging av grønnstruktur ved planlegging 
av nye større utbyggingsområder: 
- 500 meter som lengste gangavstand mellom 
bolig og nære friområder. 
- Anbefalt minste lengde er 3 km på overordnet 
turvei. 
- Anbefalt minimums bredde på grønnkorridor 
som binder områder sammen, er 40 meter. 
- Arealstørrelse og minimumsbredde kan måtte 
økes der naturmangfold skal ivaretas. 

- Områder med særskilte kvaliteter skal sikres, 
for eksempel stille områder, utfordrende 
lekeområder eller områder med rikt 
artsmangfold.

1.20. Byggegrense mot jernbane 
(pbl § 11-9, pkt. 3) 
Byggegrense mot jernbanen er 30 m, jfr. 
Jernbanelovens § 10. Denne utfordres, må ha god 
dialog med jernbaneverket.

3.2. Sentrumsformål og handel 
(pbl § 11-10, pkt. 2) 
3.2.1. Handelslokalisering 
Detaljhandel (handel til privat sluttbruker) 
skal lokaliseres i senterområder og innenfor 
rammene for m2 BRA7. Endringer i 
avgrensning eller dimensjonering av tillatt 
m2 BRA handelsareal i senterområdene 
skal skje på kommuneplannivå eller 
gjennom områderegulering for lokalsentre. 
Handelsanalyse skal benyttes og begrunne 
senterets handelsomland, virkninger av 
handelsetablering for nærliggende sentre, 
inkludert Sandnes sentrum, og påvise 
at handelsetablering ikke utkonkurrerer 
kundegrunnlaget for andre senterområder. 

Detaljhandel med biler, båter, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer kan lokaliseres i næringsområder 
kategori 2, med tilsvarende krav til utnyttelse/
parkering som fremgår av pkt 1.13 og 1.14. 
Innenfor Sandnes øst tillates ikke etablering av 
detaljhandel med biler, båter, trelast eller andre 
større byggevarer i kategori 2 områder. 

I fase 2 og 3 i Sandnes Øst defineres rammene 
for handel for det enkelte senterområde 
gjennom neste kommuneplanrevisjon. 

Områdetype

Innenfor Sandnes 
sentrum

Innenfor bydelssenter, 
og lokalsenter og 
øvrige områder

Krav til M2 MFUA1 
pr. boenhet på terreng

16 m2

30 m2

Områdetype

Innenfor 500 meters 
avstand til høyverdig 
kollektivtrase3 
og Jærbanens 
holdeplasser. 

Innenfor 500 
meters avstand til 
vedkollektivtraseene

Innenfor 
lokalsenter utenom 
influensområde for 
høyverdig kollektiv

Områder i 
sykkelavstand 
(<3 km) til 
senterområder 

Områder i 
gangavstand 
(<1 km) til 
senterområder

Øvrige områder

bol/daa 
(min-maks) 

6-15

4-10

4-10

Min 3

Min 3

2-4

% BRA 2
(min-maks) 

70-180

Ikke aktuelt

70-140

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
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Senter 

Senteret i Sandnes Øst 
fase 1 Vatnekrossen

Senteret i Sandnes Øst 
fase 2

Senteret i Sandnes øst 
fase 3

Lura

Ganddal

Hommersåk 

Bogafjell 

Figgjo 

Sørbø-Hove 

Høle 

Sentertype

Bydelssenter

Bydelssenter

Lokalsenter

Lokalsenter

Lokalsenter

Lokalsenter

Lokalsenter

Lokalsenter

Lokalsenter

Lokalsenter

Maks m2 BRA til detaljhandel 

Defineres i områdeplan

Defineres i neste kommuneplan-
revisjon

Defineres i neste kommuneplan-
revisjon

Godkjent områdereguleringsplan. Detaljhandel 
fastsettes i detaljreguleringsplan.

Ny områdereguleringsplan utarbeides, areal til 
handel defineres i planen.

4000 m2

3500 m2

3000 m2

Bruksareal (BRA) til detaljhandel defineres som 
summen av salgsareal, lagerlokale, spiserom/
kantine og kontorareal. Areal til parkering og 
varelevering regnes ikke med i BRA.   

Retningslinje handelsanalyse: Når regional 
metodikk for handelsanalyser foreligger 
benyttes denne.

3.2.2. Senterstruktur 
(pbl § 11-9, pkt. 5) 
Innenfor senterområdene skal det tilrettelegges 
for attraktive felles uteoppholdsareal for 
barn, unge og voksne, offentlig og privat 
tjenesteyting, barnehage, handel, bolig, næring, 
kultur, interne gater og plasser, anlegg for lek, 
grønnstruktur med mer. Første etasje skal 
forbeholdes handel og publikumsrettet service. 
Bydelssenter og lokalsenter betjener 
innbyggere i gang- og sykkelavstand fra 
senteret. Her tillates etablering av handel som 
er dimensjonert for innbyggerne i senterets 
nærområde. Lokalsentrenes tyngdepunkt er ved 
kollektivstopp.

Retningslinje senterstruktur: 
Familiens hus 
Familiens hus bør lokaliseres som en 
integrert del av senterområdene. Med 
Familiens hus menes samlokalisering av flere 
offentlige funksjoner i en felles enhet, bla. 
helsestasjon, lege-/fysio- /ergotjenester, 
bolig- og veiledningstjenester, offentlig service, 
frivillighetssenter/møteplass.

3.2.4 Ganddal bydelssenter ved jernbanen og 
stasjonsområde. Området skal tilrettelegges 
for blandet formål med kombinert bebyggelse 
og anlegg. Det skal legges vekt på fleksibel 
utforming som bygger opp om knutepunktet 
og som kan tjene forskjellige formål over 
tid. Det skal tilpasses offentlig tilgjengelig 
langtids parkeringsanlegg for park & ride 
og sykkel samt god tilgjengelighet for myke 
trafikanter til Ganddal holdeplass. Planen 
skal sikre overordnet gangforbindelse mellom 
Stokkelandsvatnet og Sandvedparken samt 
langsgående turvei sør for Kvernelandsveien.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG 
TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1. Kollektivtrafikk, stoppesteder og 
knutepunkt (pbl § 11-10, pkt. 2 og 4) 
a. Langs hovedårene for kollektivtrafikk skal 
buss sikres god framkommelighet gjennom 
egne felt eller andre prioriteringstiltak. 
b. Det skal sikres separate kollektivfelt i 
høyverdig kollektivtrase. Dersom dette 
ikke er gjennomførbart, skal andre 
kollektivprioriterende tiltak sikres. 
c. Kollektivknutepunkt og stoppesteder for 
buss skal utformes iht. krav om universell 
utforming og det skal lages korte og 
effektive omstigningsmuligheter for alle 
kollektivmidler. Det skal sikres gode gang- og 
sykkelforbindelse fram til holdeplassene / 
kollektivknutepunktene. 
d. Det skal etableres god 
sykkelparkeringsdekning ved alle 
kollektivknutepunkter, viktige holdeplasser for 
kollektivtrafikk og sentrale møteplasser. 

5.2. Sykkel 
(pbl § 11-10, pkt. 2) 
a. Det skal sikres areal og påkoblingspunkter 
for Sykkelstamveien langs E39 fra Stavanger 
grense til Stangeland v/Sandnesveien/Oalsgata. 
b. Det skal etableres sykkelparkering ved alle 
trafikk-knutepunkt og sentrale møteplasser.
c. Sykkelveinettet skal planlegges 
ut fra to standarder; hovedrutenett 
og bydelsnett. Hovedrutenettet skal 
ivareta transportsyklistenes behov 
for framkommelighet og sikkerhet. 
Bydelsrutenettet skal ivareta lokale 
transportbehov internt i bydelene, samt gode 
forbindelser til hovedrutenettet. 
d. Ved planlegging av sykkeltilbud i 
hovedrutenettet innenfor boligsonen/
byområde skal den separeres fra gående og 
motorisert trafikk. 
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e. Ved etablering av nye boligområder skal det 
sikres trygge gang- og sykkelforbindelser til bla 
skole, idrettsanlegg, stoppesteder for offentlig 
kommunikasjon og bydelssenter. 
Retningslinje sykkel: 
Trygge skoleveier og forbindelser til lokale og 
regionale turveier prioriteres. Hovedrutenettet 
og bydelsrutenettet skal gjennom planlegging 
og bygging sikres en helhetlig standard 
og utformes i samsvar med anbefalinger i 
Sykkelhåndboka (håndbok 233). 

5.3. Rammeplan for avkjørsler 
(pbl § 11-10, pkt. 4) 
Hovedveier skal gi tilstrekkelig 
framkommelighet for bil, buss og sykkel/
gange. Dette skal sikres gjennom en restriktiv 
holdning til nye avkjørsler, og vektlegging av 
planskilt kryssing. 

5.4. Logistikknutepunkt - Ganddal 
godsterminal (pbl § 11-9, pkt. 8) 
Ganddal godsterminal skal tilrettelegges 
med tilstrekkelig areal til å ivareta en 
utvikling av områdets funksjon som 
logistikknutepunkt. Tilgrensende areal 
skal gis en arealdisponering som muliggjør 
videreutvikling av logistikkfunksjonene og 
bør ikke legge uønskede begrensninger 
på logistikkfunksjonen. Publikumsrettede 
funksjoner i området skal tilrettelegges for høy 
kollektivandel og parkeringsdekning tilpasset 
høye kollektivandeler. 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
Overordnet grønnstrukturen skal ikke nyttes 
til dekning av utbyggingsområders behov for 
felles uteoppholdsareal. I grønnstrukturen kan 
det bygges turveier med belysning, aktivitets- 
og lekeområder, oppholdsarealer og lignende 
uten reguleringsplan. 

Kommunen skal i samarbeid med 
nabokommuner sikre en sammenhengende 
regional grønnstruktur og bidra til å etablere 
et sammenhengende nett av turveier gjennom 
denne. 

På kommuneplankartet er Stokkelandsvannet 
vist med henssynssone/båndleggingssone – 
Båndlegging etter lov om naturvern – H720
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KOMMUNEPLANEN

3.2.4 Ganddal bydelssenter ved jernbanen 
og stasjonsområde
Området skal tilrettelegges for blandet formål 
med kombinert bebyggelse og anlegg. Det 
skal legges vekt på fleksibel utforming som 
bygger opp om knutepunktet og som kan tjene 
forskjellige formål over tid. Det skal tilpasses 
offentlig tilgjengelig langtids parkeringsanlegg 
for park & ride og sykkel samt god 
tilgjengelighet for myke trafikanter til Ganddal 
holdeplass. Planen skal sikre overordnet 
gangforbindelse mellom Stokkelandsvatnet og 
Sandvedparken samt langsgående turvei sør for 
Kvernelandsveien.

Retningslinjer for utvikling av 
Jernbaneverkets areal på Ganddal
Ganddal stasjon skal videreutvikles og 
tilrettelegges for vendespor. Alternativ 
lokalisering sør for Kvernelandsveien skal 
vurderes. Framtidig utforming av stasjonen 
inngår i felles plan for senterområdet sør for 
Kvernelandveien ev ved dagens stasjon. Det må 
ses på alternativ løsning for pukkverket.
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