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superSANDNES 
Mulighetsstudie av byutviklingspotensialer og gjennomførbarhet 

for fortetting og transformasjon i Sandnes kommune
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vERkTØykASSE
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vErkTØYkaSSE for å SikrE kvaliTET

prinsipper 
Verktøykassen inneholder prinsipper for fortetting og transformasjon med kvalitet. 
Ikke all fortetting er god kvalitet - visse prinsipper bør være oppfylt for å oppnå 
det en gjerne vil med fortetting - nemlig en annen måte å leve på hvor bilen er 
mindre tiltrengt, og omgivelsene tilrettelegger for gående og syklende. Det er 
avgjørende at omgivelsene er gode for folk. Folk må trives for at de fortettede 
stedene skal gi gode levevilkår og gode hverdager - det må legges til rette for 
møtesteder som er trivelige, adgang til rekreative områder, og ikke minst tilgang 
til daglige funksjoner og transportalternativer. Stedet må være godt for alle 
aldersgrupper og være inkluderende for mennesker i ulike livssituasjoner. Her er 
valgmuligheter for transport, tilbud og aktiviteter viktig. 

Hovedpunktet i verktøykassen er at det handler om FOLk FØRST. Deretter har 
verktøykassen 2 delelementer: TIDSkLEMMA som omhandler organisering for 
et godt liv hvor minst mulig tid brukes på transport, og TRIvSEL som handler 
om opplevelse og de de mer myke verdiene og tiltakene som legger til rette for at 
nabolaget er inkluderende og et godt steder å leve og vokse opp. 

Alle verktøyene må være med på en gang
Alle verktøyene - sammen - må til for å være med for å oppnå kvalitet i 
fortettingen og transformasjonen. Ett eller to av verktøyene er ikke nok - alle må 
være til stede for at man skal kunne oppnå god kvalitet. 

Ambisiøse mål
Sandnes kommune presenterer ambisiøse mål for sentrumsutvikling og 
fortetting, med mål om økt områdeattraktivitet, høy stedskvalitet, gode leve- 
og oppvekstforhold, arealeffektivitet og forsterket kundegrunnlag for kollektiv, 
gange og sykkel i de sentrale byområdene. Fremtidig byvekst vil prioriteres 
langs jernbanens holdeplasser, i Sandnes sentrum og lokalsentra og generelt i 
bussveiens influensområde. Dette er et godt utgangspunkt, men hva rommer 
disse begrepene? Og hvordan overføres de til konkrete plangrep?

kvalitativ fortetting
Kvalitativ fortetting kan ikke løses i en kommuneplan, ei heller i en områdeplan. 
Kvalitativ fortetting krever omtanke og riktige grep gjennom hele spekteret - fra 
regional- og kommuneplan til gjennomføringen på hver tomt og hvert gatehjørne. 
Det er dette som gjør oppgaven stor og kompleks - men det er også dette som 
må til for å få suksess i byutviklingen. 

Sandnes, mer Sandnes
I gjennomgangen av Verktøykasses ulike verktøy bruker vi Sandnes som 
eksempel. Vi har vært på skattejakt i Sandnes by og formidler videre inspirasjon 
til fortetting gjennom hva Sandnes allerede er. Vi mener det er verdt at 
det vi mener er verktøyene som sammen bidrar til kvalitativ fortetting og 
transformasjon, allerede finnes i Sandnes. Dermed kan transformasjonen byen 
står overfor gjøre Sandnes mer Sandnes, heller enn at resultatet blir noe som 
utvanner identiteten og egenarten. 
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vERkTØykASSE

Multimobilitet Folk først rekreasjontetthet egenartMøtestederFunksjonsblanding

TIDSKLEMMA TRIVSEL
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TIDSKLEMMA

Organisering

Plasseringen av hverdagens aktiviteter i forhold til hverandre har stor påvirkning 
på folks opplevelse av hverdagen og hvordan tiden disponeres i løpet av en dag. 

Avstanden og reisemulighetene mellom hjemmet, hverdagsaktiviteten (jobb, 
barnehage eller skole) og fritidsaktiviteter og andre tilbud påvirker hverdagen til 
innbyggerne - både på reisetid, valgmuligheter innen reisemiddel og opplevelse 
på veien. Et nabolag eller bydel kan organiseres på en slik måte at det er lett for 
innbyggerne å leve et liv som er tilrettelagt på en god måte. Det kan tilrettelegges 
for trivsel på vei til og fra aktiviteter, og det kan legges opp til at for eksempel 
matbutikker eller til og med barnehager ligger ved siden av kollektivstopp, slik at 
det blir et naturlig stopp på vei til eller fra jobb.

Kan barnehagen og arbeidsplassen ligge like ved en gate som er tilrettelagt 
for bår de gående og syklende og som også har en god kollektivdekning? Kan 
matbutikken ligge like ved busstoppet, slik at det blir naturlig å stoppe innom 
der på vei hjem? Har nabolaget de funksjonene man trenger til daglig innen 
rekkevidde? 

HJEM

JObb

24 timer

FRITID
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TRIVSEL

Opplevelse

At bydeler og nabolag har møteplasser er viktig for sosialt samhold og tilhørighet. 
I takt med at en- og topersonshusholdninger stiger, blir møtestedene utenfor 
hjemmet viktigere for å ivareta folks sosiale behov. Møteplasser i omgivelsene 
bidrar også til å gjøre omgivelsene tryggere, og fremmer sosial inkludering. 
Bilens kriterier for ‘trivsel’ er flyt, manglende hindringer og plass til parkering har 
på mange måter blitt førende kriterier for byutvikling. Når byen tilrettelegges for 
mennesker må menneskenes kriterier for trivsel legges til grunn for planleggingen. 
Da kommer de gamle ‘bil-trivsels-kriteriene’ flyt, manglende hindringer og plass 
til parkering, til kort. Mennesker beveger seg i en annen hastighet, er opptatt av 
opplevelser på veien og av trygghet. Mennesker trives også best der det er andre 
mennesker. 

Muligheter for rekreasjon i nærområdet fremmer livskvalitet, og det gjelder like 
mye for urban rekreasjon, torg, plasser, cafeer, som grøntarealer og nærhet til 
vann. Et områdes egenart er med på å skape tilhørighet. Et områdes særheter, 
karakter og identitet gjør området attraktivt. 

: )
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vErkTØYkaSSEn & kommunEnS mål

understrekes viktigheten av å lage gode offentlige rom. Når gode offentlige rom 
er lett tilgjengelige, og kan brukes av alle, fremmer de integrasjon og bidrar til 
å skape en inkluderende by for alle aldersgrupper. Når offentlige rom er nær 
boligområder og i nærheten av en variasjon av transporttyper, bidrar de til trygge
omgivelser. 

arealeffektivitet
Gjennom å samle lokale tilbud og funksjoner i sentrale deler av lokalsentrene, kan 
man gjøre daglige gjøremål uten å reise langt. Noe som hjelper på tidsklemma. 
Gjennom å fortette sentrale byområder skapes nærhet - både mellom funksjoner, 
mennesker og transportmuligheter. 

Forsterket kundegrunnlag for kollektiv, gange og sykkel i de sentrale 
byområdene
Flere folk i sentrale områder, med trivelige og sosiale omgivelser skaper økt 
kundegrunnlag for kollektiv, gange og sykkel. Det handler både om nærhet til 
målet, men også om valgmulighetene i forhold til hvordan man kommer dit man 
skal og god kvalitet på omgivelsene. Kollektiv, gange og sykkel må være det 
foretrukne valget - og det gjøres gjennom god byorganisering og tilrettelegging 
for folk i byen. 

Økt områdeattraktivitet
For at et byområde skal være attraktivt må det tilby det tilby det folk trenger i 
hverdagen. Gode boliger, tilgang til lokale tilbud og funksjoner, gode forbindelser, 
møtesteder og egenart bidrar til å gi god livskvalitet i et område. Ifølge Helge 
Hilnhutter er en by tilpasset gående en god by - derfor er det viktig å sette 
folk først. Tilgang til rekreative områder og fokus på trivsel bidrar til økt 
områdeattraktivitet.

Høy stedskvalitet
Når de hverdagslige tilbudene er i næheten av der du bor er det lett å gå 
til matbutiken. Det samme gjelder for mobilitet; når det er et busstopp i 
nærheten og det er trivelig å gå dit, velger du kanskje det i stedet for bilen. Når 
gåvennlighet og bruken av kollektivtransport blir noe du kan gjøre uten stor 
ulempe, kan effekten måles på flere nivåer. På et personlig plan, blir folk mer 
aktive, og dermed sunnere, og gjerne gladere. På et felles plan, kan nedgang i 
biltrafikk bidra til roligere og triveligere omgivelser. Dette har også positiv effekt 
på miljøet, støy og forurensning. Når offentlige rom, møtesteder og parker blir lett 
lett tilgjengeliger takket være god byorganisering og tilrettelegging, reflekteres 
dette i velvære hos innbyggerne, og øker områdets kvalitet. 

Gode leve- og oppvekstforhold
Gjennom å definere møteplasser og rekreasjon som verktøy i verktøykassen, 
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TETTHET

TETTHET

Organisering

“Tætte bystrukturer skaber mindre afstande og støtter dermed gang og 
cykeltraffik, og giver basis for effektive kollektive trafikksystemer frem for 
brugen af privatbil. Konsekvensen er mindre energiforbrug til transport. 
Men tæthed fremmer også kollektive og ressourcebesparende løsninger 
på andre felter, såsom varmeforsyning, affaldshåndtering og genbrug. 
Tæthed har effekter på sundhed og sikkerhed, med potentielt færre 
ulykker og mindre udslip af sundheds- og miljøskadelige gasser”

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/taethed_bog_til_nettethw.pdf

“Formålet med fortetting i byområder er å hindre byspredning (urban 
sprawl). Dette gjøres ved å redusere arealbruken i byer og tettsteder 
og å redusere transportbehovet for dermed å bidra til bærekraftig 
byutvikling. Sentralt beliggende boliger vurderes som attraktive blant 
mange boligkjøpere. Fortetting er samtidig et argument for å maksimere 
tomteutnyttelsen”

http://www.tiltakskatalog.no/a-1-8.htm
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Organisering

“Funksjonsblanding derimot, gir en tettere og mer livskraftig by. 
Blanding av bolig, handel og andre arbeidsplasser understøtter 
et sosialt liv gjennom hele dagen. Denne utvekslingen kan foregå 
mellom nabobygninger eller i samme bygning, f.eks. med butikker i 
sokkeletasjen mot gaten”

http://www.norskform.no/Gamle-nettsider/Byutvikling/Bylab/Sekkekontainer/Bak-
grunnsstoff/Motesteder-for-alle/

Urban sprawl contributes to the economic decline of the traditional city 
centre. Functional mix has always been a characteristic of city centres. 
In fragmenting living and working spaces and in pushing companies 
or research centres outside city centres, urban sprawl may negatively 
impact on the economic dynamics of city centres.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/
citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf

FuNKSjONSBLANDING

FUNkSJONSbLANDING
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Organisering

“Stigende tætheder betyder større andel af gang og cykeltraffik og øget 
anvendelse af offentlig transport. Og stigende afstand til et bycenter er 
sammenfaldendne med stigende rejselængder” 

Den Tætte By - Dansk Eksempler

“We are moving from location, location, location in terms of the most 
important factor to access, access, access” Shyam Kannan

http://ideas.time.com/2013/07/31/the-end-of-the-suburbs/

MuLTIMOBILITET

MULTIMObILITET
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“Cities are fundamentally about people, and where people go and where 
people meet are at the core of what makes a city work. So even more 
important than buildings in a city are the public spaces in between 
them. And today, some of the most transformative changes in cities are 
happening in these public spaces.” 

http://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work/

People form the core of cities; cities need to be designed for all citizens 
and not just for the elite, for the tourists, or for the investors. People 
should be regarded as the key city asset and not as a demographic or 
social problem.

Boraine, Andrew, Presentation of Cities of tomorrow, March 2011.

FOLK FøRST

FOLk FØRST
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MøTESTEDER

Opplevelse

“Gode møteplasser gir livskvalitet. Et sosialt byliv forutsetter steder der 
folk kan møtes og har lyst til å oppholde seg. Gode møteplasser betyr 
noe for menneskers mentale helse og øker tryggheten i det offentlige 
rom”

http://www.norskform.no/Gamle-nettsider/Byutvikling/Bylab/Sekkekontainer/Bak-
grunnsstoff/Motesteder-for-alle/

“Public space can change how you live in a city, how you feel about 
a city, whether you choose one city over another, and public space is 
one of the most important reasons why you stay in a city.”

http://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work/
transcript

MØTESTEDER
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Opplevelse

“Standing about looking at street life, sitting to rest, sitting for a while to 
enjoy the place, the scenery, the open air, the trees and flowers, sit-
ting on a sidewalk cafe, enjoying the street scenery and so on. These 
activities are entirely optional -no one is forced to engage in them, but 
whenever the circumstances are right -when the quality of the physical 
environment is fine, these urban recreational activities tend to occur in 
great numbers because many people find recreation in urban spaces 
with other people, especially attractive to engage in. 

These activities are to a large extent rather spontaneous -impulse activ-
ities- often occurring when you are actually just passing through the city 
involved in other purposes, and suddenly get the inspiration to stay for a 
while.”       
       Jan Gehl

REKREASJON

REkREASJON
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Opplevelse

Cities have to build on their past to prepare the future. Some cities build 
on their specific traditions of production, on their architectural or cultural 
heritage as well as on their local and regional knowledge base. The 
specific attractiveness of a given city has to be seen in the context of a 
forward-looking scenario as an element of a broader urban transition
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/

citiesoftomorrow_final.pdf

EGENART

EGENART
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LURA
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prioriTErTE bYuTviklingSområDE lura
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DELSTREkk MED ULIk kARAkTER

E39
Luravika

Stavangerveien 

Strandgata

E39

Stavangerveien

Luravika

Strandgata
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E39

- Lage en velkomst til Sandnes Nord, dette området er portal
- Potensiale for bli en forlengelse av Forus næringsområde, men en del som er 
  godt knyttet til omgivelsene 
- Næhet til bussveiens terminal og motorvei - lett tilgjengelig
- Potensiale for høy tetthet

Stavangerveien

- Veletablert boligområde
- Koblinger på tvers av Stavangerveien er viktige. 
- Fremtidig bussvei vil gi høyfrekventmobilitet, og det blir derfor viktig å knytte    
  traseen til de omkringliggende områdene
- Videreutvikle funksjonsblanding langs veien
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Luravika

- En hub av rekreative kvaliteter - bystrand, turvei, småbåthavn, 
- Betydelige arealer med transformasjonspotensialer
- Fjordutsikt
- Mulig fremtidig togstopp og overgang til bussvei 

Strandgata

- Rik industrihistorie
- Betydelig transformasjonspotensiale; transformasjon og fortetting som ivaretar 
  gatens historiske bygninger til å bli en aktiv, attraktiv og særegen gate. 
- Sublim plassering langs fjorden og nær sentrum
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EN INSTITUSJON
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LURAvIkA - who knEw? 
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STRANDGATA
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REkREASJON

Sandnes sentrum

Rundeskogen

Luravika

Strandgata

Gandsfjorden

Luravika og bystranden

Rundeskogen

Urban industrihistorisk kulturmiljø rekreasjon

KirkegårdLekeplasser Park

Lura har fantastiske rekreative områder. Topografien gir utsikt til fjorden og fjell 
fra skrenten. Rekreative steder må ikke være grøntområder, urbane miljøer av høy 
kvalitet fungerer også rekreativt. Promenade langs fjorden ville være ønskelig. 
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MØTESTEDER

Lura TuristheimBurger & Pizza Companiet

Nabolagets møtesteder er som sosiale vannhull, steder å møtes med venner eller 
gå alene. Slike møtesteder har en viktig funksjon i et lokalsamfunn.  
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EGENART, vARIASJON, væR DEG SELv HUS!
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SvAkE FORbINDELSER

Området mellom Postveien og Strandgata har svake ned mot fjorden, til tross for 
at området er veletablert. Det vil være viktig fremover å styrke forbindelsene til 
den nye bussveien, også for å addressere områdets levekårsutfordringer. Fjorden 
er det store landsskapsrommet i området, og det er viktig at alle har tilgang til 
den, særlig når Strandgata utvikles. 

Det er ikke lett å finne veien til Strandgata fra Postveien. 

Det bør arbeides med å styrke forbindelsene på tvers av skrenten, for å sikre adgang til bussveien og fjorden.
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bRA FORbINDELSE!
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FUNkSJONERSport BoligSpisetedBarnehage Skole KirkeKontor ParkHandelService

Få funksjoner ligger innenfor bussveien, men innen bussveiens influensområde er 
det en god blanding av funksjoner. Lura er allerede en 10 minutters by
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Havneområde
- Transformeres når og hvis 
havneaktiviteten flyttes 
- Høy tetthet

Fase 1
- medium-høy tetthet
- tyngdepunkt

Lura splash!

Fase 2
- lav-medium tetthet

Fase 1
- medium tetthet

Fase 1
- Lav-medium tetthet
- Aktivt gateløp
- Tilgang til fjorden
- Begrensede fotavtrykk

Fase 1
- Medium-høy tetthet
- aktivt gateløp
- tilgang til fjorden

Fase 2
- Medium tetthet

Ny forbindelse til Stavangerveien 

Fase 2
- medium-høy tetthet

Lura bydelssenter
- under utvikling

Fase 2
- Høy tetthet

Fase 3
- lav-medium tetthet

Vibemyr 
- vi anbefaler 
kommunen 
å undersøke 
dette områdets 
transformasjons 
-potensiale

Fase 4

TRANSFORMASJONSSTRATEGIFase 2 Fase 3 Fase 4Fase 1
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STRATEGI & vERkTØykASSE

Tetthet
Varierende tetthet gjennom området, for grundigere beskrivelse, se forrige side. 
Tetthet som er tilpasset omgivelsene er viktig for å oppnå kvalitet i bydelen. 
Max tetthet er ikke et universalmiddel - tetthet som konsentreres det det ikke 
ødelegger kvaliteter for de omkringliggende områder er viktig. 

Funksjonsblanding
Hovedmobilitetsårene må være steder hvor det er trivelig å oppholde seg - 
og bør ha aktive fasader mot gaten - med tilbud og aktiviteter. Dette bidrar 
til møteplasser og til et trygt gatemiljø fordi det er flere mennesker der. 
Funksjonsblandingen bør samles rundt / være lett tilgjengelig fra bussveien, 
dettes støtter opp om å bruke bussveien i hverdagen. 

Multimobilitet
Når folk skal reise kollektivt og går og sykle til hverdagens funksjoner er 
det viktig at disse ligger plassert i forbindelse med og med adkomst fra 
hovedmobilitetsårene. Dette bidrar til den aktive gaten og til at det er lett å løse 
tidsklemma - reduserer transportbehov og transporttid. Lura ligger godt an i 
så måte, plassert mellom sentrum og Forus og med flere gode alternativer for 
mobilitet. 

Folk først
Å bygge bygningene helt opp til gaten er viktig for å tilrettelegge for mennesker i 
byen. De store avstandene som oppstår i områder tilrettelagt for biler er direkte 
hemmende for gå-aktivitet i området. Folks behov i det offentlige rommet 
må prioriteres høyere enn i dag, for å gjøre bydelen attraktiv, og for å få ned 
bilbruken. Nettverkstankegang og sammenhenger er viktig for å koble hverdag til 
rekreasjon. 

Møtesteder
Det blir viktig å danne møtesteder, særlig langs bussveitraseen. Gjerne gjennom å 
beholde de tradisjonelle møtestedene i bydelen.  

Egenart
Behold historien som en del av den nye byen. Særlig Strandgata har mye 
kulturarv å by på, men også andre landemerker som Lura Turistheim og bygget 
syd for hoteller er verdt å innlemme i den nye byen. Fortetting som omfavner 
byens historie, heller enn å utradere den, gir et sammensatt bymiljø gir rike og 
unike opplevelser. Det handler ikke om å kopiere historien, men heller om å verne 
om byens fortid og den industrielle fortiden forteller om byen og dens innbyggere. 

LURA SpLASH!
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REkkEFØLGE

- Starte med Luravika, mobilitetsknutepunkt og 
  rekreativt hot-spot
- Sørlige del av Strandgata
- Midtre del av Strandgata 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

- densification around Luravika, and along 
Stavangerveien
- densification out towards E39 with high density
- continuation of the densification and transfor-
mation of Strandgata, excluding the currently 
functioning harbour

- the densification areas extend out in a star 
form to include all the potentialities of Lura. 
Each area should be reconnected to the main 
public transport routes through pedestrianisa-
tion and cycle networks.
- when the harbour is no longer in use, this area 
can also become optimal for transformation
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