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1 Beskrivelse av planprosess og kommuneplanforslaget 
 

 
1.1 Formål med planbeskrivelsen 
Planbeskrivelsen er et dokument som skal følge med høringsutkast til ny kommuneplan i henhold til 

plan- og bygningsloven. Formålet med planbeskrivelsen er å opplyse om hvilke endringer som er 

foreslått i kommuneplanforslaget til sammenligning med gjeldende kommuneplan, hvorfor disse 

endringene er foreslått og hvilke konsekvenser planens hovedgrep kan ha for miljø og 

samfunnsutvikling i Sandnes de neste 15 årene. 
 

1.2 Innhold i planbeskrivelsen 
Planbeskrivelsen beskriver kommuneplanens formål, hovedinnhold og virkninger. Den beskriver 

hvordan planbestillingen i planprogrammet er fulgt opp gjennom innhenting/utarbeiding av 

kunnskapsgrunnlag, faglige avveiinger, prosess for medvirkning og oppfølging av nasjonale og 

regionale føringer som har ført fram til den foreslåtte planen. Videre inneholder planbeskrivelsen en 

beskrivelse av hvilke konsekvenser planens hovedgrep vil kunne ha for miljø og samfunnsutvikling, til 

sammenligning med gjeldende kommuneplan. En mer detaljert konsekvensutredning og sårbarhets 

og risikovurdering for hvert av de nye utbyggingsområdene som er foreslått er vedlagt i et eget 

dokument som ligger ved kommuneplanforslaget når dette legges ut til offentlig høring og ettersyn. 
 

1.3 Hvilke deler av kommuneplanen som er på høring 
Sandnes kommune har vedtatt et kommuneplanforslag som skal gjennomgå offentlig høring og 

ettersyn.  Når kommuneplanen legges ut til høring inviteres berørte myndigheter og befolkningen 

for øvrig til å gi innspill om endringer i gjeldende kommuneplan. Forslag om endringer i 

kommuneplanens samfunnsdel fremgår av protokoll fra Bystyrebehandling 14.05.18. Endringer i 

kommuneplanens plankart fremgår av forslag til nytt plankart og arealregnskap som viser alle nye 

utbyggingsområder (vedlegg 1). Endringer i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er 

beskrevet i notat om nye og endrede bestemmelser som ligger ved kommuneplanforslaget. I tillegg 

til endringene som er beskrevet i notat om nye og endrede bestemmelser har bystyret foreslått 

ytterligere endringer i bestemmelser gjennom bystyrebehandlingen 14.05.18. Disse fremgår av 

protokoll fra Bystyret 14.05.18. 
 

1.4 Politisk behandling av kommuneplanforslaget 
Planbeskrivelsen beskriver og begrunner rådmannens forslag til ny kommuneplan slik dette ble lagt 

frem ved bystyrebehandling 14.0518. Når rådmannens forslag til hovedgrep er endret gjennom 

politiske vedtak i bystyrebehandlingen er dette opplyst i tekstbokser i de ulike underkapitlene. 

Rådmannens vurdering av vedtakenes innvirkning på de opprinnelige hovedgrepene i 

kommuneplanforslaget omtales kort i tekstbokser som er supplert i etterkant av bystyrebehandling, i 

ulike underkapitler. Videre utdypes rådmannens vurdering av konsekvenser ved de politiske 

vedtakene noe mer i oppsummeringen og vedlegg 2 (Endringsnotat). 
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1.5 Planbestilling 
 

 

Illustrasjon, planer – Sandnes kommune 2018 
 

Planbestillingen i vedtatt planstrategi og planprogram for ny kommuneplan har ligget til grunn for 
rådmannens utarbeidelse av ny kommuneplan 2019-2035. Nasjonale og regionale føringer og 
prosesskrav knyttet til PBL og Forskrift om konsekvensutredninger ligger til grunn for 
kommuneplanforslaget. Følgende tema har fått særlig prioritert i henhold til planbestillingen: 

 
Styringsrelevant kommuneplan. Det ble lagt til grunn i planstrategi og planprogram at ny 
kommuneplan skulle ha økt styringsrelevans for alle kommunens fag- og tjenesteområder. Rådmann 
har foreslått et enklere oppsett på kommuneplanens samfunnsdel, revisjon av kommuneplanens 
handlingsdel før vurdering av arealinnspill, tversektorielle mål og forslag til konkret oppfølging i 
kommuneplanens handlingsdel for å for å sikre en mer styringsrelevant kommuneplan. 

 
Befolkningsutvikling og boligbehov. Det ble forutsatt i planprogrammet at ny kommuneplan skal 
bygge på oppdaterte prognoser for befolkningsutvikling. Rådmannens forslag til ny kommuneplan 
sikrer at kommunen kan håndtere både middels befolkningsvekst (95 000 innbyggere i 2035) og høy 
befolkningsvekst (102 000 innbyggere i 2035) i planperioden 2019-2035. Kommunen er også sikret 
langsiktige utbyggingsarealer etter 2035 i Sandnes Øst fase 2 og 3. 

 
By- og områdeutvikling innenfor prioritert byutviklingsakse 
Det ble lagt til grunn i planprogram for ny kommuneplan at planarbeidet skulle vurdere muligheter 
for å styrke utviklingen innenfor prioritert byutviklingsakse, i – og ved sentrum, togstopp og bussvei. 
Rådmannen har fulgt opp bestillingen gjennom kartlegging av utviklingspotensialer, 
mulighetsstudier, oppfordring til private utbyggingsinitiativer innenfor aksen og prioritering av 
arealinnspill langs aksen. 

 
Folkehelse i planleggingen: Ny kommuneplan skal sikre mangfold og nærmiljøkvaliteter. Rådmannen 
har blant annet fulgt opp dette gjennom forslag om mer fokus på områdekvaliteter og varierte 
boligtyper. 

 
Næringsutvikling: Ny kommuneplan skal tilrettelegge best mulig for eksisterende og fremtidige 
næringer. Rådmannen har fulgt opp bestillingen gjennom målformuleringer, tiltak i handlingsdelen 
og tilrettelegging av nye næringsarealer. 
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Transport og mobilitet: Det ble forutsatt at ny kommuneplan skulle bygge på oppdaterte analyser 
og kunnskap om dagens situasjon og forbedringspotensialer i Sandnes kommune. Rådmannen har 
fulgt opp bestillingen gjennom utarbeidelse av Fagnotat Transport og mobilitet. Kartlegging og 
analyser i notatet har fungert som drøftingsgrunnlag og beslutningsgrunnlag i planprosessen. 

 
Grønne kvaliteter: Ny kommuneplan skal sikre befolkningens tilgang til sammenhengende grønne 
arealer. Rådmannen har blant annet fulgt opp bestillingen med forslag til sammenhengende 
gangforbindelser mellom eksiterende grøntområder og sikring av eksiterende grøntområder. 
Jordvern vektlegges særskilt i tråd med nasjonale jordvernmål. 

 
Klimatilpasning og overvannshåndtering: Planprogrammet fremhever klimatilpasning og 
overvannshåndtering som viktige tema for ny kommuneplan. Som oppfølging av dette har rådmann 
blant annet gjennomført kartlegging av flom og overvann. 

 
Senterstruktur: Det ble lagt til grunn for ny kommuneplan at Sandnes sentrum skal utvikles som 
kommunens viktigste knutepunkt for bolig, næring, handel, kultur og sosiale møter. Samtidig har 
bydelssentrene en viktig funksjon som knutepunkt for nærhandel og tjenesteyting i gang‐ og 
sykkelavstand fra nærliggende bolig‐ og næringsområder. Rådmann har fulgt om med 
utviklingsstrategier for Sandnes sentrum og lokalsentra. 

 
 

1.6 Kartlegging og utredninger 
 

 

 
Illustrasjon, kart over flomveianalyse og grøntstruktur – Sandnes kommune 2018 

 

Rådmannen har benyttet tilgjengelige analyser og kunnskapsgrunnlag i pågående arbeide med ny 

kommuneplan. Dette omfatter blant annet statistikk knyttet til befolkning, kartlegging av 

naturverdier og fagnotater som er utarbeidet i forbindelse med parallelle planprosesser,  

eksempelvis regionalplan Jæren, kommunedelplan for Sandnes Sentrum og interkommunal 

kommunedelplan for Forus. Øvrig grunnlagsmateriale som er benyttet er i stor grad lenket opp med 

hyperlenker i planbeskrivelsen. I tillegg har rådmannen utarbeidet og innhentet noe 

kunnskapsgrunnlag på tema som er prioritert særskilt i kommuneplanarbeidet. Analysene er gjort 

tilgjengelig på kommunens nettsider:  www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn.  Disse omfatter 

blant annet: 
 

- Lokal transport og mobilitet i Sandnes 

- Mulighetsstudie for byutvikling 

- Handelsanalyse 

- 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/fagnotat-lokal-transport-og-mobilitet.pdf
http://www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn
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- Mulighetsstudier, utvalgte lokalsentra - Flomutredning Storåna 
 

1.7 Koordinering med øvrige planprosesser 
 

 
Det er gjennomført dialog med regionale myndigheter og 

nabokommuner for å koordinere kommuneplanarbeidet med 

regionale prosesser og øvrige regionale/interkommunale 

planprosesser som har direkte berøring med ny kommuneplan. 

Rådmannen har vært særlig oppmerksom på koordinering og dialog 

knyttet til følgende pågående planprosesser: 
 

• Kommunedelplan for Sandnes Sentrum 
 

• Miljøplan for Sandnes 
 

• Interkommunal kommunedelplan for Forus. 
 

• Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 
 

• Kommuneplaner i storbyområdet: Stavanger, Sola, Randaberg 
 

• Byvekstavtale for Nord-Jæren 
 

• Byutredning for Nord-Jæren 
 

Illustrasjon - Rogaland fylkeskommune 2018 
 
 
 

1.8 Utfordringsbildet 
Utfordringsbildet som danner grunnlag for ny kommuneplan 2019-2035, er beskrevet i notat 

utfordringsbildet og folkehelsenotatet som fulgte med vedtatt planstrategi og planprogram for ny 

kommuneplan. Temaene befolkningsutvikling, transport og mobilitet, folkehelse, livskvalitet, 

økonomi, næringsliv, boligbygging og arealbruk er viet særlig oppmerksomhet i 

kommuneplanrevisjonen. Begrunnelse for dette fremgår av punktene nedfor. 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/hva-er-planstrategi/#heading-h2-3
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1.8.1 Befolkningsutvikling 
 

 

 
 

Illustrasjon, befolkning og bebyggelse –John Sirevåg, Sandnes kommune 2013 
 

Sandnes kommune har opplevd et stadig økende folketall, og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 

helt siden 1965 har veksten ligget på om lag 2 prosent i året. I toppåret 2012 hadde kommunen en 

økning i befolkningen på hele 3,2 prosent. Den store veksten har gjort at Sandnes nå er Norges 

syvende største by, men veksttempoet har også vært en utfordring for kommunen, blant annet fordi 

det har vært vanskeligere å tilrettelegge for nok boliger og riktig dimensjonering på tjenestetilbudet. 
 

Etter at den såkalte «oljekrisen» førte til en nedgang på arbeidsmarkedet gikk befolkningsøkningen 

ned til 1,6 prosent i 2015, og fortsatte nedover til 0,9 prosent i 2016, og steg noe til 1,1 prosent i 

2017. Kommunens egen befolkningsframskriving legger til grunn at veksten vil ta seg noe opp igjen, 

og i snitt ligge på 1,3 prosent i perioden fram mot 2035. Til tross for at man forventer at Sandnes vil 

fortsette å vokse, antar man altså at veksten vil ligge på et lavere nivå enn den har gjort de siste 15 

årene. Den forventede befolkningsveksten fram til 2035 ligger på om lag 20 000 personer, slik at 

kommunen antas å ha 95 000 innbyggere i 2035. 
 

Det at veksten forventes å være lavere vil ha noen positive effekter, for eksempel ved at kommunen 

får et mindre akutt behov for nye arealer til barnehager. Samtidig er endringen en utfordring fordi 

man i større grad vil måtte prioritere områder, slik at veksten kommer i de områdene der det er 

mest ønskelig med tanke på sosial og teknisk infrastruktur. Dette gir en utfordring i 

kommuneplanarbeidet ettersom Sandnes har en spredt utbyggingsstruktur. 
 

Befolkningsveksten vil ikke ligge på samme nivå i alle aldersgrupper, man forventer for eksempel en 

langt større økning i den eldre befolkningen enn i den yngre. Dette vil ha konsekvenser for 

kommunens tjenestetilbud blant annet ved at behovet for bo- og aktivitetssentre vil øke, og man vil 

kunne få økt etterspørsel etter boliger som egner seg for eldre. 

https://www.ssb.no/statbank/table/06913/tableViewLayout1/?rxid=1e05268d-b9c1-4bdf-a721-9b85c7b5db6b
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1.8.2 Transport og mobilitet 
 

 

 
 

Illustrasjon, tett by og høy sykkelandel– Sandnes kommune 2018 
 

Innbyggerne i Sandnes har i dag et relativt bilbasert reisemønster, og i 2013/2014 ble 72 prosent av 

personreisene i kommunen tatt som bilfører eller –passasjer. Som en del av byvekstavtalen har 

Sandnes forpliktet seg til målet om nullvekst i personbiltrafikken. Nullvekstmålet er definert ved at 

antall kjørte kilometer for personbilreiser på Nord-Jæren ikke skal økes fra nivået i 2016, selv om 

antall innbyggere i regionen øker. Sandnes kommune har forpliktet seg til å revidere kommuneplan i 

tråd med dette, og som del av arbeidet med revisjon av kommuneplanen skal areal- og 

transportstrategier gjennomgås med hensyn til nullvekstmålet. I henhold til byvekstavtalen skal det 

planlegges for en geografisk fordeling av nye boliger og arbeidsplasser basert på nærhet til bysenter, 

knutepunkt og stasjoner langs Bussveien som bidrar til avtalens målsetninger. 
 

Byutredning for Nord-Jæren viser at flere virkemidler må virke sammen for at regionen skal nå 

nullvekstmålet. I utredningen er det satt sammen virkemiddelpakker som sannsynligvis vil oppfylle 

nullvekstmålet, og disse innebærer variasjoner av at en større andel av veksten tas i det sentrale 

byområdet, endringer i parkering og satsning på sykkel og kollektiv. Det er ikke nødvendig med fullt 

trykk på alle virkemidlene, men manglende innsats på ett område vil mest sannsynlig måtte 

kompenseres av et annet. I teorien kan dette for eksempel innebære at man er mindre restriktiv 

med arealbruk, men benytter svært tunge parkeringsrestriksjoner. 
 

I Fagnotat om lokal transport og mobilitet i Sandnes (LTM) har Rådmannen gjort en grundig 

kartlegging av dette temaet, og gjort vurderinger av hvilke konsekvenser nullvekstmålet kan 

innebære for Sandnes kommune. Det er særlig to hovedgrep som trekkes fram som aktuelle i 

notatet: 
 

 Den bygde byen – LTM viser at man bør ha blikket rettet på tiltak i eksisterende, utbygde 

områder i kommunene, spesielt i de folkerike delene av kommunen 

 Vekst, byutvikling og fremtidig utbyggingsmønster – LTM viser hvordan ulike 

utbyggingsmønster kan ha direkte innflytelse på transportmuligheter og reisevaner 

https://www.regjeringen.no/contentassets/66644bf4b3e642acaf10bea324af42b8/byvekstavtale-nord-jaren-2017-2023.pdf
https://www.ntp.dep.no/By/Byutredninger/_attachment/2105871/binary/1225312?_ts=1606a2598a8
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/fagnotat-lokal-transport-og-mobilitet.pdf
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1.8.3 Folkehelse og livskvalitet 
 

 

 
 

Illustrasjon, grøntstruktur, Gandsfjorden og folkehelse i hverdagen – Sandnes kommune 2018 
 

Blant annet på grunn av at grøntstrukturer anses som en viktig faktor for innbyggernes helse og 

livskvalitet er dette et sentralt utredningsfelt i denne kommuneplanprosessen. 

Ungdataundersøkelsen viser at 15 prosent av ungdom i Sandnes er lite fysisk aktive, og for å 

tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv ønsker man at viktige grøntområder i og utenfor byen bevares 

og bygges opp. Kartlegging av grønstruktur og hovedforbindelser for gående i bebygde områder 

peker imidlertid på at det er en utfordring at grøntstrukturene i byområdet mangler sammenheng. 

Enkelte steder bør barrierer og «missing links» utbedres for å skape sammenheng og gode 

forbindelser. 
 

I henhold til overordnede målsetninger om mer kompakt utbygging og nullvekst i personbiltrafikken 

ønsker man mer fortetting i byutviklingsaksen. En utfordring er at fortettingen må skje med kvalitet, 

slik at utbygging ikke går på bekostning av folkehelse og livskvalitet i områdene som fortettes. I 

Sandnes har flere av de sentrale områdene i byutviklingsaksen også de største 

levekårsutfordringene, og det er en målsetning at fortettingsprosjekter skal bidra til å utjevne 

levekårsforskjeller heller enn å forverre dem. Utbygging bør derfor sees i sammenheng med positive 

kvaliteter som grøntstrukturer, og det bør legges opp til varierte bomiljø. 
 

1.8.4 Økonomi og næringsliv 
Data fra Virksomhets og foretaksregisteret per 1.1.2017 viser at bare 18 prosent av dem som har 

arbeidssted i Sandnes jobber i Sandnes sentrum. Nesten 40 prosent av disse jobber i stat- og 

kommuneforvaltning. I kommunen finnes det i tillegg en stor arbeidsplasskonsentrasjon på Forus, og 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1102&amp;sp=1&amp;PDFAar=2018
http://arcg.is/2guzzDq
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det er en utfordring at en relativt lav andel av arbeidsplassene i Sandnes befinner seg i 

sentrumsområdet. 
 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 53 prosent av de bosatte i Sandnes pendler ut av kommunen for 

å jobbe, men samtidig er om lag halvparten av de som jobber i Sandnes bosatt i andre kommuner. 

Dette er et uttrykk for at kommunen tilhører en felles bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med 

andre kommuner, men det er viktig å sikre nok arbeidsplasser i Sandnes slik at det ikke utvikler seg  

til en «soveby». 
 

 
 

Illustrasjon, byrom i Sandnes – Sandnes kommune 2018 
 

En handelsanalyse for Sandnes gjennomført av Vista Analyse viser at en stadig større andel av det 

private konsumet i Norge er tjenesterelatert, og at for første gang i moderne historie utgjør 

tjenestekonsumet en større andel enn varekonsumet. Tjenester som tilbud vil dermed være viktig  

for at folk skal bruke sentrum og lokalsentre. Sandnes kommune ønsker å satse på sentrum, men en 

utfordring er at dette ikke har samme attraksjon for yngre innbyggere som for eldre. I 

handelsanalysen anbefales det at en satsing på Sandnes sentrum også bør inkludere tilrettelegging 

for unge innbyggere ved utbygging av familieboliger og kontorarbeidsplasser i sentrum. Samtidig bør 

man satse på blågrønne akser som turveier fra boligområder og inn mot serveringssteder i sentrum. 

Det anbefales også at man ikke legger for mye handelsareal inn i lokalsentra i de tilfellene der dette 

konkurrerer med Sandnes sentrum. 
 

Det antas at det finnes kapasitet på flere av de avsatte næringsarealene i Sandnes, men 

behovsvurderinger knyttet til næringsareal er komplisert. Det vil være viktig for kommunen å tilby et 

mangfold av arealer for å være en attraktiv næringskommune, samtidig som man skal søke å unngå 

nedbygging av naturverdier. Per i dag er det en del mangler i matrikkelen for Sandnes kommune, 

som gjør at det er vanskelig å vite eksakt hvor mye næringsareal som er ledig, og hvor mye som er 

utbygget. I kommende kommuneplanperiode bør det derfor gjøres et kartleggingsarbeid. 

https://www.ssb.no/statbank/table/03321/?rxid=e1c72420-d82a-4950-8ef0-773bc2bc676c
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/va-rapp-2018_09-sandnes-kommune---handelsanalyse.-.pdf
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1.8.5 Boligbygging og langsiktig arealbruk 
Data fra den lokale matrikkelen per februar 2018 viser at i overkant av 700 boliger i Sandnes fikk 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i løpet av 2017. I samme periode fikk i underkant av 500 

boliger igangsettingstillatelse. 
 

Det er ønskelig at det bygges nok boliger til å dekke behovet som befolkningsøkningen medfører, 

men siden befolkningsveksten har avtatt er også boligbehovet lavere. Dersom man antar at hver nye 

bolig bosetter to nye innbyggere vil man ha behov for om lag 10 000 nye boliger fram til 2035. 
 

En utfordring er at man ønsker at en stor andel av boligbyggingen skal skje i den prioriterte 

byutviklingsaksen i kommuneplanen, mens dette i liten grad har vært tilfelle de siste årene. I 2016 

var omtrent en sjettedel av boligbyggingen i denne aksen, og siden 2012 har om lag en tredjedel av 

boligbyggingen skjedd innenfor aksen. Mye av fjorårets utbygging skjedde i områder i Austrått, 

Bogafjell og Ganddal bydeler utenfor prioritert byutviklingsakse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjon, utsnitt fra kart over boligreserve – Sandnes kommune 2018 
 

Sandnes kommune har en stor boligreserve, med om lag 4500 detaljregulerte boliger, 1500 boliger i 

områdeplaner og nesten 15 000 boliger i kommuneplanen1. Av disse ligger henholdsvis 800, 1 200 og 

2 700 innenfor den prioriterte byutviklingsaksen. Det vil si at en forholdvis stor andel av reserven er 

utenfor aksen, noe som kan føre til at utviklingen i Sandnes i større grad skjer utenfor aksen enn det 

som er ønskelig. Ettersom boligreserven allerede er større enn behovet på kort sikt, bør eventuelle 

nye områder legges innenfor byutviklingsaksen. 
 

Sandnes er Rogalands største hyttekommune, med om lag 2 300 registrerte fritidsboliger. Dette kan 

skape utfordringer når det å være en imøtekommende hyttekommune skal veies opp mot hensynet 

til naturverdier og allmenn ferdsel. 
 
 
 
 

1 Det er store boligreserver i Ganddal og Austrått, og det finnes reserve i alle bydeler. Sandnes Øst fase 2 og 3 
har et estimert potensial for 9 500 boliger, men skal tidligst bygges ut i 2035. 

http://arcg.is/2jWULmX
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Mens data fra folkeregisteret viser at over 60 prosent av innbyggerne i Sandnes bor innenfor en 

radius på 3 km fra Ruten, er Sandnes også en stor landbrukskommune med over 76 000 dekar 

jordbruksareal i drift i 2016. Det vil være viktig å ivareta balansen mellom det urbane og det rurale 

også i framtiden. 
 
 
 

1.8.6 Klimagassutslipp 
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Figur 1: Beregnet klimagassutslipp, Sandnes. 2015 
 

Gjeldende planretningslinje for klima og energiplanlegging ble vedtatt i 2009. Intensjonen var å sikre 
at kommunene og fylkeskommunene går foran i arbeidet og bruker et bredt spekter av sine roller og 
virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Planretningslinjen fastsetter at kommunen 
skal følge opp arbeidet med handlingsdel. Revisjon av planer som behandler klima- og 
energispørsmål skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år. Retningslinjen legger opp til at 
arbeidet skal bygge på kunnskap om utslipp og energibruk. Kommunene oppfordres til å sette 
ambisiøse mål for energi og klimaarbeidet og å konkretisere tiltak og virkemidler. 

 
Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg på utslippsreduksjon. Kommuneplanen legger til 

grunn at Sandnes skal bidra til å nå dette nasjonale klimamålet om 30% reduksjon av 

klimagassutslipp i forhold til utslippsnivået i 1990.Dette er et ambisiøst mål som forutsetter innsats 

på flere nivå. 
 

Fordeling av klimautslipp CO2-ekvivalenter) fordeler seg som vist i figur 1. Dette er ikke spesifikke tall 
for Sandnes, men en beregning ut fra norske tall. Og det er tall som angir de direkte utslippene. 

 

Studier viser at i kommunal tjenesteproduksjon utgjør de indirekte utslippene 80% av de totale 
utslippene, Dette er utslipp som kommer fra produksjon og transport av varer og tjenester som 
kommunen kjøper. Når kommunen skal velge sine strategier for å redusere klimagassutslipp, er det 
viktig at også dette er med i betraktningen. 

 

Tallene viser at utslippene har økt siden 2009. 

https://www.ssb.no/statbank/table/06140/?rxid=fd8cd01c-1dc8-4d02-9655-57fd6833fb3b


14 
 

 

Transport utgjør nesten halvparten av utslippene i Sandnes, og lette kjøretøy, altså persontrafikk, 37 
%. Transport utgjør slik et stort potensiale for utslippskutt for Sandnes kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Utslipp forbundet med transport i Norge. 2015 
 

I forslag til «Lokal transport og mobilitetsplan for Sandnes» er reisevaneundersøkelse for 
Stavangerregionen fra 2012 utarbeidet av SINTEF benyttet som grunnlag. Korte reiser, hvor en har 
mulighet for å velge alternative reisemidler, har en høy personbilandel. Av alle reiser som 
innbyggerne i Sandnes gjorde i 2012, var tre fjerdedeler med bil (sjåfør eller passasjer). I de 
sentrumsnære bydelene er opp mot 45 % korte reiser under 3 km, og vi kan derfor anta at mange av 
bilturene også er under tre km. Potensialet for forbedring er derfor tydelig. 

 

 
 

2 Planprosess og medvirkning 
 

 
2.1 Planprosess 
Utkastet til revidert kommuneplan for perioden 2015-2030 er resultat av en planprosess basert på 

kunnskap og analyser, medvirkning, politisk dialog med kommuneplankomiteen og øvrig dialog med 

administrasjonen og regionale myndigheter. Planutkastet inneholder utviklingsstrategier og forslag 

om hovedgrep som skal bidra til god folkehelse, samordnede areal- og transportløsninger, energi- og 

klimaspørsmål, jordvern og vern av strandsonen i henhold til planbestillingen. 
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2.2 Medvirkningsopplegg 

 
 

Illustrasjon, ordsky fra nettundersøkelse om lokalsentre – Sandnes kommune 2017 
 
 
 

Rådmannen har i arbeidet med forslag til ny kommuneplan gjennomført ulike medvirkningsopplegg. 

Det ble arrangert opplegg for medvirkning i forbindelse med utarbeiding av samfunnsdel samt i 

senere faser, ved arbeidet med arealdelen og handlingsdelen. 
 

Det er planlagt ytterligere aktiviteter i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planen. Under 

følger en oversikt av de 5 satsningene på informasjon og medvirkning i arbeidet med ny 

kommuneplan. 
 
 
 

2.2.1 Medvirkning med utvalgte grupper i tidlig fase 
Walking, sensing, belonging 

 

 
Illustrasjon, fra rapport om medvirking – Sandnes kommune 2017 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/rapport-medvirkning-walking--sensing---belonging.pdf
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Ved oppstart av arbeidet med ny samfunnsdel (tidlig fase av kommuneplanarbeidet) ble det 

gjennomført et medvirkningsopplegg for Sandnes unge bystyre, Eldrerådet, Innvandrerrådet og 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Drøfting i møtet var særlig knyttet til Folkehelse i 

Sandnes- Helsetilstand og påvirkningsfaktorer. I denne fasen var det dessuten viktig å få innspill om 

sentrale tema, mål og strategier for ny samfunnsdel. 
 

Opplegget ble gjennomført med bistand fra innleid konsulent. I tillegg til konkrete innspill til 

planarbeidet, var demokratiopplæring også et sentralt element i det som ble gjennomført. 
 

Oppsummering av innspill: 
 

 Gode fellesarenaer og møteplasser der det kan dannes fellesskap og tilhørighet. 
 

 Gode grunntjenester fra det offentlige, som kollektivtilbud, skole og offentlige rom 
 

 Gode botilbud og arbeidsplasser er viktig for at Sandnes skal være en attraktiv kommune 
 

 God informasjon og kommunikasjon er premissgivende for deltakelse 

Hvordan brukes innspillene videre? 

 Rådmannen har fulgt opp innspillene i arbeidet med langsiktige mål og strategier for 
Sandnes kommune, gjennom strategi for by og stedsutvikling og gjennom fokus på 

lokalsenter/møtesteder og gode bo og oppvekstvillkår i arealdelen. 
 
 
 
2.2.2 Midlertidig lyttepost i sentrum 
Utstilling og spørreundersøkelse i sentrum, Pop-up i Langgata 

 

 
Illustrasjon fra rapport om midlertidig lyttepost i sentrum – Sandnes kommune 2018 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/rapport-fra-kommuneplan-og-pop-up.pdf
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Det ble gjennomført 3 midlertidige kontordager i Langgata mellom 31. august og 2. september 2017. 

Bakgrunnen for dette var ønsket om å komme ut blant folk for å oppnå dialog og synliggjøre at 

kommuneplanen er under revisjon. 
 

Besøkende ved kontorlokalet kunne snakke med kommuneplanleggere, svare på utlagte 

spørreskjema og ellers sette seg inn i pågående kommuneplanarbeid. Det var også mulig å gi innspill 

til arbeid med sentrumsplanen. Foruten gode samtaler og diskusjoner, valgte over 40 personer å 

fylle ut skjema med spørsmål som omhandlet kommuneplantema. Svarene gir kvalitative innspill på 

hva folk mener er viktig når kommuneplanen nå rulleres. 
 
 
 

Oppsummering av innspill: 
 

 Sentrum i Sandnes er for mye preget av biltrafikk. Dette går på bekostning av attraktive 

gangforbindelser og byromskvaliteter 
 

 Langgata er fin og sidegatene burde opparbeides til samme standard. 
 

 Atkomst til havna og Gandsfjorden er viktig. 
 

 Viktig å tenke på barn og ungdommer i sentrum. Koblingen til grøntområder 

(Sandvedparken) og antallet tilgjengelige lekeplasser er ikke bra. 
 

 Utbyggingen av nye bygg i bysentrum har ikke tilført byrommet kvaliteteter 
 
 
 

Hvordan brukes innspillene videre? 
 

 Rådmannen har i denne kommuneplanen bl.a. hatt fokus på (se planprogrammet her) en 

mer kompakt arealutvikling og har i samfunnsdelen foreslått ulike strategier som skal støtte 
sentrumsutvikling. 

 

 Fokus på nære friområder og områdekvaliteter 
 

 Fokus på økte andeler gange og sykkelreiser 
 

 Innspill om sentrumsutvikling fra den midlertidige lytteposten er også tatt videre av 

prosjektgruppen som jobber med ny kommunedelplan for Sandnes sentrum. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/planprogramkommuneplan2019_2035.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/kommunedelplan-for-sentrum/revidering-av-sentrumsplanen/
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2.2.3 Registrering av kvaliteter i nærområder og skoleveier med barn 
Pilotprosjekt, barnetråkk inn i Sandnesskolen 

 

 
 

Illustrasjon, barn i Sandnesskolen – Anne Lise Norheim, Sandnes kommune 2014 
 
 
 

Foreliggende barnetråkkregistrering i Sandnes kommune er fra tidlig 2000-tallet. Disse 

registreringene er utdaterte grunnet stedsutvikling og endret behov, og er ikke lengre egnet som 

planleggingsverktøy. Rådmannen har igangsatt tiltak for å involvere byens skoler og starte opp nye 

Barnetråkkregistreringer i hele byen i løpet av skoleåret 2018-2019. 
 

For å innpasse opplegg med barnetråkkregistrering på en best mulig måte, ble det arrangert et 

pilotprosjekt med barneskolene Lura, Trones og Hana der rundt 200 elever tegnet inn sitt nærmiljø 

og skolevei i nettbasert kart på www.barnetrakk.no 
 

 
 

Oppsummering av innspill: 
 

 Viktig med god oppfølging av registreringene og oppfølging av disse i etterkant i 

klasserommene. Forutsetter koordinering mellom skole og plan/teknisk avdeling i 

kommunen. 
 

 Registrering av barnetråkk gir læringsutbytte i mange ulike fag. 
 

 Kommunen bør bruke barnetråkk et eksempel på medborgerskap og demokrati i kommende 

læringsplan for grunnskolen. 

http://www.barnetrakk.no/
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Hvordan brukes innspillene videre? 
 

 Rådmannen planlegger at barnetråkkregistreringer skal bli jevnlig oppdatert og supplere 

planprosessene 
 

 Det planlegges barnetråkk ved flere av byens barneskoler høsten 2018. 
 
 
 

2.2.4 Arealinnspill til kommuneplanen 
Arealvindu, innspill til arealdelen av ny Kommuneplan 

 

 
 

Illustrasjon, kart over private arealinnspill – John Sirevåg, Sandnes kommune 2018 
 

Rådmannen inviterte til private arealinnspill den 1.6.17. Dette var i tråd med planprogrammet og det 

ble satt en frist for innspill 1.11.17. Det kom inn over 170 innspill til ny arealbruk eller justeringer på 

arealformål i gjeldende kommuneplan. 
 

I dette arealvinduet ble det mottatt arealinnspill som lå både ved prioritert byutviklingsakse i 

gjeldende kommuneplan, samt steder som ikke er tilknyttet byutviklingsaksen. Rådmannen foreslår 

at arealinnspillene som er plassert i tråd med prioritert byutviklingsakse blir tatt inn i ny 

kommuneplan. Rådmannen har også hatt fortløpende kontakt med flere forslagsstillere om forslag 

som de vurderer å sende inn. Alle forslagene vil etter hvert bli behandlet administrativt og vurdert ut 

fra behov og strategiske mål for arealutviklingen i kommunen. 
 
 
 

Oppsummering av innspill 
 

 I arealvinduet har det hovedsakelig kommet inn forslag om arealer til utbygging 
 

 Det har kommet noen innspill om trafikkutfordringer i sentrumsnære områder og andre 

innspill som ikke håndteres direkte i kommuneplanforslaget. 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=206ab038e1d4471d87bce6b7889afa03&amp;extent=5.5276%2C58.7454%2C6.3044%2C59.0254
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Hvordan brukes innspillene videre 
 

 Arealinnspill har blitt vurdert administrativt og legges frem til politisk behandling med 

fraråding eller tilrådning 
 

 Innkomne forslag er presentert i et interaktivt kart som ligger på denne adressen. 
 

Innspill om trafikkutfordringer og øvrige tema som ikke håndteres i kommuneplanen videreformidles 

til relevante fagavdelinger i kommunen. 
 
 
 

2.2.5 Møter med lokalt næringsliv 
 

 

 
 

Illustrasjon, Treffpunkt Sandnes – Anne Woie, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, 2018 
 
 
 

Rådmannen har gjennomført 3 møter med ressursgruppe Sandnes i Næringsforeningen for 

Stavanger-regionen og en større workshop om Kommuneplan og Sentrumsplan i forbindelse med 

treffpunkt Sandnes. I møter med næringsforeningens ressursgruppe for Sandnes, i juni og november 

2017 samt februar 2018 informerte rådmann om foreløpige vurderinger i pågående arbeid med 

kommuneplanen og fikk noen tilbakemeldinger fra ressursgruppa. Treffpunkt Sandnes den 

19.september hadde kommuneplan og kommunedelplan for Sandnes sentrum på agendaen. I et 

halvdagsmøte, som inkluderte workshop, gav næringsforeningen innspill til det pågående 

planarbeidet. Møtet ble gjennomført med ca. 75 deltakere. 
 

Innspillene fra ressursgruppa har hatt innflytelse på innretning og prioriteringer i planprosessen. I 

den videre prosessen gjennomføres videre arbeidsmøter med ressursgruppe Sandnes, med 

oppdatert informasjon om planarbeidene og påfølgende drøfting. 
 
 
 

Oppsummering av noen innspill: 
 

 Næringsforeningen og ressursgruppe Sandnes har vært opptatt av hvordan kommunen vil 

bidra til gjennomføring av mål og strategier i kommuneplanforslaget, eksempelvis 
sentrumsutvikling, fortetting og transformasjon. 

 

 Ressursgruppa har etterlyst mer fokus på strategier enn detaljer i kommuneplanen. 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=206ab038e1d4471d87bce6b7889afa03&amp;extent=5.5276%2C58.7454%2C6.3044%2C59.0254
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 Det er formidlet ønske om at initiativer og investering i sentrum bør prioriteres og innby til 

rask saksbehandling. 
 

 Fremhever betydning av å gjøre sentrum mer attraktivt for dagens og nye 
næringsvirksomheter. Tilrettelegging av mangfold i funksjoner, kvalitet i byrom, og 
opplevelse er en viktig del av dette. 

 

 Tidlig involvering er viktig for å lykkes med et godt samarbeid med næringsliv og private. 
Vektlegger deling av kunnskapsgrunnlag og foreløpige vurderinger i pågående planprosesser. 

 

 Oppfordring om å vektlegge boligpreferanseundersøkeløser i vurderinger om nye 

boligkonsepter i sentrale byområder. 
 

 Alle regioner og byer konkurrerer om å være best på næring og byutvikling. Det er viktig å få 

kunnskap om hva som er viktig for Sandnes og hva som medvirker til at Sandnes lykkes. 
 

 Togstopp, kollektiv, gange og sykkel er viktig. Gangforbindelsene bør styrkes i sentrum. 
 

 Adkomst, bompenger og parkering betyr mye for innbyggere og næringslivet, viktig å ta 

hensyn til dette i planleggingen. 
 
 
 

Hvordan brukes innspillene videre 
 

 Forslag om tydeligere fokus på gjennomføring har blant annet resultert i en mer konkret 

handlingsdel. Denne omfatter blant annet forslag om kartlegging av ledige næringsareal i 

kommunen og forslag om å styrke kommunens rolle som tilrettelegging- og 

gjennomføringsorgan for fortetting og transformasjon i sentrale byområder gjennom dialog 

med næringsliv, grunneiere og eiendomsutviklere 
 

 Kunnskap, analyser og mulighetsstudier som er innhentet i planprosessen gjøres offentlig 

tilgjengelig som et bidrag til dialog og samarbeid: www.sandnes.kommune.no/kp-kdp- 
bakgrunn. 

 

 Kommuneplanforslaget inneholder mål og prioriteringer som skal få mer aktivitet, mer 

boliger og mer arbeidsplasser til Sandnes sentrum. Satsningen på Sandnes sentrum løftes 

frem i ny kommuneplan, ytterligere detaljering skjer i ny kommunedelplan for Sandnes 

sentrum, som er under arbeid. 
 

 Gangforbindelser og opplevelse/møteplasser i Sandnes sentrum er særlig fremhevet i ny 

kommuneplan. 
 

 Mange av innspillene, eks innspill om parkering, bedre sammenkobling av ulike 

sentrumsområder, og mer felles uterom i sentrum, er relevante for videre arbeid med KDP 
Sentrum, og løftes inn i dette planarbeidet. 

http://www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn
http://www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/kommunedelplan-for-sentrum/revidering-av-sentrumsplanen/
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/kommunedelplan-for-sentrum/revidering-av-sentrumsplanen/
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2.2.6 Møter og nettundersøkelse i 4 lokalsentre 
Medvirkningsverksted og nettundersøkelse om lokalsentre i Sandnes 

 

 
 

Illustrasjon, medvirkningsverksted i 4 lokalsentre - Sandnes kommune 2017 
 

Det ble vurdert et behov for å gå gjennom og vurdere senterstrukturen i Sandnes kommune, samt 

utrede hvilke funksjoner de ulike sentrene bør ha (jf. planprogram). For å sikre en grundigere 

oppfølging av problemstillingen valgte rådmannen å fokusere på Sandnes sentrum og 4 

lokalsenterområder med særlige utfordringer, potensialer eller avklaringsbehov i denne 

kommuneplanrevisjonen. Disse omfatter Figgjo lokalsenter, Ganddal lokalsenter, Hana lokalsenter 

og Hommersåk lokalsenter. 
 

For å komme i kontakt med folk flest i de 4 bydelene som ble viet særlig oppmerksomhet knyttet til 

lokalsenter valgte rådmannen å både lage en nettbasert spørreundersøkelse og arrangere 

medvirkningsverksted i bydelenes offentlige bygg (Ganddal, Hommersåk, Hana og Figgjo). 
 

På medvirkningskveldene møtte mellom 8-27 personer. Møtene ble gjennomført med et todelt 

opplegg. Det ble først gjennomført en innledning om gjeldende kommuneplan og situasjon. Videre 

ble det gjennomført et arbeidsopplegg hvor de lokale innbyggerne verdsatte kvaliteter i bydelen sin. 
 

Nettundersøkelsen resulterte i hele 1245 svar og en bred gruppe lokale innbyggere svarte. 

Tilsammen har medvirkningskveldene og nettundersøkelsen dannet et viktig grunnlag for arbeidet 

med lokalsenter. 
 

Oppsummering av innspill: 
 

 Tilrettelegge for trygge gangforbindelser/skoleveier 
 

 Aktiviteter for barn og ungdom samt treffsteder for befolkningen som ikke er knytta til klubb 

eller organisasjon. 
 

 Flere butikker og flere offentlige tjenester til lokalsentrene 
 

 Bedre kollektivtrafikk, hyppigere avganger og tilpassa ulike arbeidsskift. 
 
 
 

Hvordan brukes innspillene videre 



23 
 

 Innspillene er ivaretatt i rådmannens forslag til samfunnsdel (bl.a. under 

"Utviklingsstrategier for lokalsentra" og "Strategier for å styrke grønne kvaliteter"). Se også 
forslaget til kommuneplanens handlingsdel. 

 

 En rapport fra medvirkningsverkstedene og nettundersøkelsen er tilgjengelig fra 

kommunens hjemmesider her. 

http://www.sandnes.kommune.no/kp-kdp-bakgrunn
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3 Forslag til samfunnsdel 

3.1 Hovedgrepet 
Samfunnsdelen inneholder tre overordnende mål og 13 strategier som skal bidra til at Sandnes 

kommune når de overordnede målsetningene. Folkehelse og bærekraftig utvikling er underliggende 

verdier som skal danne et fundament i kommuneplanen. Disse verdiene skal ligge til grunn for all 

planlegging og tjenesteutøving i Sandnes kommune 
 

De tre overordnede målene i 

Samfunnsdelen er alle forankret i 

kommunens overordnede visjon; Sandnes 

i sentrum for fremtiden. Romslig, modig 

og sunn. I tillegg inneholder 

Samfunnsdelen en strategi for by- og 

områdeutvikling, med en utdypende 

beskrivelse av hvordan transport- og 

arealplanlegging i Sandnes skal bidra til å 

realisere mål og strategier. 

Samfunnsdelen inneholder også en 

handlingsdel, som viser hvordan 

oppfølging i tjenesteområdene kan bidra 

til å nå målene i kommuneplanen. 
 

For å få en mer styringsrelevant 

kommuneplan er strukturen i 

Samfunnsdelen endret siden forrige 

kommuneplanrevisjon. Et viktig grep har 

vært å definere færre hovedmål og 

strategier enn tidligere for å fremheve de 

prioriterte satsningsområdene tydeligere. 
 

 
 

Illustrasjon, by og land i Sandnes kommune – 
Sandnes kommune 2018 

s 
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3.2 Hovedmål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn 
 

 
Illustrasjon, byrom og sammensatt befolkning – Sandnes kommune 2018 

 

Hovedmålet bygger på kommunens visjon om å være romslig, et samfunn som har plass til alle. For å 

nå denne målsetningen er det utformet tre strategier som skal bidra til at samfunnsutviklingen går i 

den ønskede retningen. Den første strategien, Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for 

alle, innebærer at kommunen skal jobbe for å utjevne levekårsforskjeller. Det er et mål at alle 

innbyggerne skal ha like muligheter for gode livsvilkår, uavhengig av sosial bakgrunn, bosted, alder, 

økonomi og funksjonsevne. Det viktigste kommunen kan bidra med for å nå denne målsetningen er 

gjennom å tilby gode grunnleggende tjenester for alle innbyggerne, og legge til rette for variert 

boligmasse av god kvalitet og gode bomiljø. Levekårsundersøken viser at det er variasjon mellom 

ulike områder i byen, og det er dermed viktig at man tar hensyn til dette når nye boligprosjekter 

planlegges slik at man unngår opphopning av dårlige levekår. I arbeidet med å framskaffe boliger til 

vanskeligstilte grupper i befolkingen, skal Boligsosial handlingsplan følges opp. Kommunen har 

vedtatt Plan for likestilling og mangfold, Plan mot barnefattigdom, Plan for psykisk helsearbeid, 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan, Ungdomsstrategi, Kvalitetsplan for Barnehage, Kvalitetsplan for 

Sandnesskolen og Kommunedelplan kultur. Når kommunen utformer sitt tjenestetilbud skal planer 

knyttet til utsatte grupper brukes aktivt. 
 

Byens befolkning skal ha tilgang til ulike møteplasser, kultur- og naturopplevelser, og infrastrukturen 

skal bygge opp om helsefremmende aktivitet, sosialt byliv og livskvalitet for alle. I kommuneplanen 

er det derfor lagt spesiell vekt på grøntstrukturer og gangnett. Målet har vært å etablere 

sammenhengende grøntkorridorer som er tilgjengelige for hele befolkningen. 
 

Sandnes har en befolkning med variert bakgrunn. Den store befolkningsveksten kommunen har 

opplevd de siste tiårene kommer i stor grad av innflytting, og rundt 21 prosent av innbyggerne har 

http://arcg.is/2guzzDq
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/boligsosial-handlingsplan/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/strategi-for-likestilling-inkludering-og-mangfold-i-sandnes/
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/plan-mot-barnefattigdom-2017-2025/
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/plan-psykisk-helsearbeid/
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/rusmiddelpolitisk-handlingsplan/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/barnehageskole/barnehage/kvalitetsplan-for-barnehager-i-sandnes.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/barnehageskole/skole/kvalitetsplan-for-sandnesskolen.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/barnehageskole/skole/kvalitetsplan-for-sandnesskolen.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/kommunedelplan-kultur2/
https://www.ssb.no/statbank/table/09817/?rxid=02c3c757-7cc9-4a35-9cc2-e9341c398f24
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innvandrerbakgrunn. Den andre strategien, Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige 

engasjementet i befolkningen som en ressurs, gjenspeiler dette. Kommunen skal tilrettelegge for at 

befolkningen kan delta i frivillig arbeid gjennom å følge opp Strategi for frivillighet. 
 

Den tredje strategien, Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere, innebærer at kommunen skal 

arbeide for at innbyggerne kan delta aktivt i dialog med kommunen. I saksbehandling og kommunale 

dokumenter betyr dette at man skal ha fokus på klart og tydelig språk. Kommunens nettsider skal 

være lett tilgjengelige og utformet på en slik måte at de når flest mulig brukere, og kommunen skal 

følge opp Digital strategi. Innbyggerne skal høres gjennom medvirkning og innbyggerinvolvering, 

både digitalt og gjennom møter med befolkningen. 
 
 
 

3.3 Hovedmål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune 
 

 

 
 

Illustrasjon, byrom og fjord – Sandnes kommune 2018 
 
 
 

Hovedmålet bygger på kommunes visjon om å være romslig, modig og sunn, og skal nås gjennom 

fem strategier. Den første, Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter, tar utgangspunkt i 

Sandnes kommunes status som Norges syvende største by. Historisk sett har Sandnes vært en 

mindre kommune, men per i dag har kommunen 76 328 innbyggere. 94 prosent av kommunens 

innbyggere bor i tettbygde strøk, og om lag 60 prosent bor innenfor en tre kilometers radius fra 

Ruten. Utvikling av byen Sandnes er et fokusområde i denne kommuneplanen, og i by- og 

områdeutviklingsstrategien beskrevet i kapittel 4.5 er senter- og knutepunktutvikling prioritert. 

Sandnes sentrum skal utvikles som destinasjon, med arbeidsplasser, handel og bolig. 

Kommunedelplan for Sandnes sentrum er under revisjon for å ivareta dette. Innsats skal rettes mot 

prioritert byutviklingsakse, der man ønsker utbygging. Prioriteringen av disse områdene vil skape 

mer byliv og gjøre byen mer attraktiv for innbyggerne, gi mulighet for å skape sentrale, gode 

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/strategi-for-frivillighet/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenterplaner/digital_strategi_sandnes_kommune.pdf
https://www.ssb.no/statbank/table/07459/?rxid=91ceac4a-d7a5-4fab-9681-81de2fce72e9
https://www.ssb.no/statbank/table/05212/?rxid=acfd425a-84b0-4541-a552-f3be741e48ae
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/kommunedelplan-for-sentrum/revidering-av-sentrumsplanen/
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boligområder med bymessige kvaliteter, samt gjøre det lettere å nå målsetningen om nullvekst i 

personbiltrafikken. 
 

Samtidig som Sandnes skal videreutvikles langs bussveiaksen, er det viktig å ta vare på de 

eksisterende nabolagene i kommunen. Den andre strategien, Sandnes skal sikre gode leve- og 

oppvekstsvilkår i alle bydeler, gjenspeiler at Sandnes er en sammensatt kommune med både 

sentrumsområder, tettsteder og mer rurale områder. De to sistnevnte områdetypene skal også 

ivaretas, men ikke nødvendigvis gjennom økt satsning på boligbygging. Varierte boligtyper lokalisert 

innenfor eller tett inntil senterområdet, vil gi muligheter for ulike aldersgrupper å bo i lokalsenteret 

gjennom hele livsløpet. Kommunen skal legge til rette for et godt offentlig tjenestetilbud, for 

eksempel gjennom å avsette nok areal. Noen områder utenom sentrum og bussveiaksen har store 

befolkningskonsentrasjoner, og dersom man skal nå nullvekstmålet vil det være viktig at disse har et 

tilbud som gjør det mulig å velge kollektive transportløsninger, samt mulighet til å gå og sykle internt 

i nærmiljøet. Mulighetsstudier og medvirkningsverksteder viser at noen lokalsentre mangler 

møteplasser, og kommunen anbefaler derfor å legge til rette for dette. 
 

Den tredje strategien angir at Sandnes skal ivareta og videreutvikle naturgitte kvaliteter. Sandnes er 

en av regionens største landbrukskommuner, og har over 76 000 dekar jordbruksareal i drift. Dette 

er en kvalitet som skal ivaretas gjennom aktivt jordvern og gode vilkår for bynært jordbruk, i tråd 

med Kommunedelplan for Landbruk. Sandnes har også store friareal med et særpreget 

naturlandskap. Sandnesmarka gir gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon, og skal ivaretas. I 

denne kommuneplanen ligger det en revisjon av markagrensen, og det er også lagt inn 

sammenhengende gangforbindelser med kobling til de største friområdene i kommunen. Tilgang til 

grønne kvaliteter skal sikres for alle kommunens innbyggere. Kommunen har også en rekke 

kulturminner som skal ivaretas og gjøres tilgjengelige for befolkningen, gjennom å følge opp 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. 
 

Sandnes kommune har som en del av byvekstavtalen forpliktet seg til målet om nullvekst i 

personbiltrafikken. Det vil si at all økning i persontransport, også som følge av økt befolkning, skal  

tas med kollektiv, sykkel og gange. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med innsats fra 

kommunens side, og den fjerde strategien er derfor at Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for 

sunn mobilitet. I dette ligger det at kommunen skal tilrettelegge infrastruktur for gange- og sykling, 

og jobbe for at kollektivtilbudet styrkes i folkerike områder som ligger utenfor influensområdet til 

bussveien. I henhold til Fagnotat om lokal transport og mobilitet i Sandnes bør kommunen benytte 

flere ulike typer virkemidler for å nå målet om nullvekst. Blant annet kan positive tiltak knyttet til 

infrastruktur og motivasjon ha effekt, og det kan også arealutvikling som gjør at befolkningsveksten 

skjer innenfor de sentrale områdene med god kollektivdekning. Det sistnevnte innebærer at 

utbygging av bolig bør konsentreres om disse områdene. Restriktive tiltak som bompenger og 

parkeringsrestriksjoner har også effekt. Kommunen skal legge til rette for at befolkningen kan være 

aktive gjennom å følge opp Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (Aktive Sandnes). 
 

Den femte strategien, Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk, gjenspeiler at Sandnes er en stor 

hytte- og friluftskommune. Dette betyr at kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for hytter, 

samtidig som man ivaretar ferdsel for den allmenne befolkningen. I henhold til vedtatt Strategi for 

fritidsbebyggelse i Sandnes skal ny utbygging av hytter skje innenfor avsatte områder, og regelverket 

skal være tydelig for å skape forutsigbarhet. Sandnes skal være en positiv hyttekommune, men ikke 

på bekostning av natur- og kulturverdier som kommer allmennheten til gode. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/landbruk/kommunedelplan-landbruk-2015---2030.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/kulturminner-tillatelse-til-inngrep/kommunedelplan-for-kulturminner-og-kulturmiljoer/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/fagnotat-for-lokal-transport-og-mobilitet.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/idrett/aktive-sandnes/
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/hva-er-planstrategi/hyttestrategi/
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/hva-er-planstrategi/hyttestrategi/
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Det er også vedtatt en Strategi for småbåthavner i Sandnes, som inneholder forvaltningsprinsipper 

knyttet til dette temaet, og som vil være retningsgivende i plan- og byggesaker som gjelder 

småbåthavner. 
 
 
 

3.4 Hovedmål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv 

samfunnsutvikler 
 

 

Illustrasjon, byrom og aktivitet – Sandnes kommune 2018 
 

Målet bygger på kommunens visjon om å være modig og sunn, og inneholder fem strategier. Den 

første strategien, Sandnes kommune skal kartlegge og møte framtidens behov, gjenspeiler at 

kommunen må jobbe kunnskapsbasert for å kunne være en aktiv samfunnsutvikler som bidrar til 

bærekraftig utvikling. Forutsetningene som kommunen må forholde seg til er i stadig endring, og 

forandringer i blant annet næringsliv, befolkningsvekst og –sammensetning og fysiske omgivelser gir 

konsekvenser for kommunens prioriteringer. For å kunne møte utfordringene må kommunen sette 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/hva-er-planstrategi/strategi-for-smabathavner-i-sandnes/
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av ressurser til kartlegging, og dette kunnskapsgrunnlaget må brukes aktivt i planer og beslutninger. I 

prinsippet gjelder dette alle områder i kommunen, men det er spesielt viktig at kommunen har gode 

data om befolkningsutvikling, næringsliv, boligbygging, reisevaner og klimaendringer, samt data som 

gjelder egen organisasjon og tjenesteproduksjon. Befolkningsframskrivinger bør brukes aktivt når 

man planlegger kommunens tjenestetilbud, og disse viser at kommunen vil få mindre press på 

barnehagesektoren i framtiden. Dette er et område der etterspørselen har økt i et tempo som har 

vært utfordrende, og veksten i målgruppen forventes å være mer håndterbar framover. I 

skolesektoren må veksten forventes å utløse behov for mer kapasitet i framtiden. Imidlertid er andel 

eldre det området der veksten vil være være sterkest. Dette utløser behov for mer kapasitet og 

kanskje et annet tjenestetilbud til eldre, og kommunen skal følge opp Omsorgsplanen for å møte 

behovet. 
 

Kommunen skal også være i forkant når det gjelder risiko og beredskap, og følge opp Overordnet 

beredskapsplan for Sandnes kommune. En del av risikobildet for Sandnes i framtiden er havstigning, 

og klimatilpasning vil dermed være et viktig tema. 
 

Sandnes kommune skal være et forbilde innen samfunnsansvar, både som arbeidsgiver og 

tjenesteleverandør. Kommunen skal holde en høy standard for miljøkrav når det gjelder innkjøp og 

drift, blant annet gjennom prosjekter som miljøfyrtårn. De ansatte er en viktig ressurs i den 

kommunale virksomheten, og kommunen skal følge opp sin arbeidsgiverstrategi for å være en 

attraktiv og inkluderende arbeidsplass. Plan for likestilling, inkludering og mangfold legger føringer 

for hvordan kommunen skal opptre som arbeidsgiver. 
 

Den tredje strategien, Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket, 

innebærer at Sandnes kommune har som målsetning at klimagassutslippene i 2030 skal reduseres 

med 30 prosent fra 1990-nivå. I henhold til Fagnotat Energi og klimaplanlegging i Sandnes kommune 

fokuseres det på tre satsningsområder: klimavennlig samfunnsutvikling, miljøvennlig drift av  

Sandnes kommune og klimatilpasningstiltak. Førstnevnte punkt er særlig knyttet til 

transportsektoren, som står for en stor andel av de lokale klimagassutslippene. Virkemidlene som  

tas i bruk for å få mer transport over på kollektiv, sykkel og gåing (for å oppnå nullvekstmålet) vil 

også bidra til å redusere klimagassutslipp fra transport. Sandnes kommunes egne utslipp er en 

mindre andel av det totale klimagassutslippet, men det er et område der kommunen har stor direkte 

innflytelse. 
 

Sandnes kommune skal styrke kommunens kultur og idrettsliv er den fjerde strategien, noe som 

betyr at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for kunst-, kultur og idrettsliv i byen. 

Dette innebærer at kommunen skal følge opp Kommunedelplan for kultur, Kulturarenaplan for 

Sandnes og Aktive Sandnes. Sandnes kommune skal også forvalte kulturminner og kulturmiljø på en 

bærekraftig måte, i henhold til Kommunedelplan for kulturminner. 
 

Nærings- og arbeidsliv er en sentral del av et samfunn, og den femte strategien innebærer at 

Sandnes kommune skal tilrettelegge for fremtidens næringer og nye arbeidsplasser. Sandnes skal 

derfor ha en god dialog med næringslivet og akademia, og være en samarbeidspartner for 

innovasjon på flere områder. Et område som egner seg for kommunale innovasjonsprosjekter er 

velferd, og kommunen skal følge opp Strategi for velferdsteknologi. 
 

Kommunen har stor inn- og utpendling på arbeidsreiser, og Sandnes sentrum er en langt mindre 

arbeidsplassdestinasjon enn Stavanger sentrum og Forus. Det er dermed en utfordring å unngå at 

Sandnes blir en «soveby», og i denne kommuneplanen legges det særlig føringer for en satsning på 

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/omsorgsplan/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/planer-a-a/overordnet-beredskapsplan/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/planer-a-a/overordnet-beredskapsplan/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/arbeidsgiverstrategi/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/strategi-for-likestilling-inkludering-og-mangfold-i-sandnes/
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/kommunedelplan-kultur2/
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/kulturarena-plan/
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/kulturarena-plan/
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/idrett/aktive-sandnes/
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/kulturminner-tillatelse-til-inngrep/kommunedelplan-for-kulturminner-og-kulturmiljoer/
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/strategi-for-velferdsteknologi/
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Sandnes sentrum med næringsutvikling i form av handel og kontorarbeidsplasser. Handelsanalysen 

viser også at opplevelser blir en stadig viktigere del av tilbudet. 
 

Reiseliv kan være en av fremtidens næringer i regionen og når Sandnes og Forsand slår seg sammen 

blir dette temaet enda mer relevant siden den nye kommunen vil inneholde et av fylkets største 

turistmål, Preikestolen. 
 

3.5 Strategi for by- og områdeutvikling 
Strategi for by- og områdeutvikling utdyper hvordan Sandnes kommune vil realisere langsiktige mål 

og strategier gjennom samordnet transport- og arealplanlegging i planperioden. Frem til 2035 vil 

Sandnes kommune særlig prioritere planlegging, områdeutvikling og utbygging innenfor 

byutviklingsaksen, med spesielt fokus på enkelte områder. 
 

 
 

Figur 3: Prioriterte byutviklingsområder 
 

Kommunen har en målsetning om at en stor andel av den framtidige befolkningsveksten skal komme 

i byutviklingsaksen. Kommunens satsning på prioritert byutviklingsakse bidrar til å innfri lokale, 

regionale og nasjonale mål og forpliktelser, og det er også et ønske om å bygge opp under  

byutvikling og transformasjon som bidrar til mer urbanitet. Prioriteringen kommuniserer tydelig hvor 

Sandnes kommune vil oppfordre til utbyggingsinitiativer og prioritere ressurser til byutvikling og 

tjenesteutvikling de neste 15 årene2. Strategien gir retning, prioritering og forutsigbarhet for 

boligbygging i Sandnes kommune. Byutviklingsaksen omfatter prioriterte områder i og i tilknytning til 

Bussveien frem til fase 1 Vatnekrossen, Sandnes sentrum og togstoppene Sentrum, Skeiane og 

Ganddal3. Langs den fremtidige Bussveien er de prioriterte områdene Kvadrat, Lura bydelssenter og 

Vatnekrossen. Langs jernbanen er Sandnes sentrum, Skeiane, Ganddal stasjon og fremtidig Lura 
 

 
 

2 Etter de neste 15 årene har Sandnes kommune også betydelige reserver i Sandnes Øst fase 2 og 3, og Dale. 
3 Sandnes Øst fase 2 og 3 i forlengelse av Vatnekrossen avventes til neste kommuneplanperiode. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/va-rapp-2018_09-sandnes-kommune---handelsanalyse.-.pdf
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togstopp prioritert. Sandnes sentrum og fremtidig Lura togstopp er spesielt viktige fordi bussveien 

og jernbanen møtes her. 
 

3.5.1 Delområde Sandnes sentrum og Skeiane 
 

 
 

Illustrasjon, Langgata – Sandnes kommune og Alexandria Aalgard arkitekter 2017 
 

Sandnes sentrum skal styrkes som Sandnes kommunes hovedsenter og et av regionens to regionale 

hovedsenter. Sentrum skal ha allsidige funksjoner og et bredt tilbud av boliger, arbeidsplasser, 

møtesteder, tjenestetilbud, opplevelser og handel. Sentrum skal utvikles både for sentrums og 

kommunens øvrige innbyggere. Sentrum skal styrkes som det viktigste kollektivknutepunktet i 

kommunen, og være godt tilrettelagt for gående og syklende. Området rundt Skeiane stasjon skal 

videreutvikles med utgangspunkt i togstoppet. Utviklingen i området skal sikre effektive og 

attraktive forbindelser til Sentrum, Sandvedparken og pågående byutviklingsprosjekter sør for 

stasjonen 
 

3.5.2 Delområde Lura Vest 
 

 
 

Illustrasjon, mulig bebyggelse på Lura Vest – Sandnes kommune, Lala arkitekter og Studio Løkeland 2017 
 

Lura Vest utvikles med et nytt kjerneområde på Forussletta, som videreutvikles og styrkes som et 

mangfoldig næringsområde i tråd med føringer i IKDP Forus. Området utvikles med nye 

tjenestetilbud, møtesteder og gange- og sykkelforbindelser til nærliggende boligområder og 

høyverdig kollektivinfrastruktur. Kvadrat består som viktig regionalt kjøpesenter. 
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3.5.3 Delområde Lura Sør 
 

 
 

Illustrasjon, Luravika og ulike reisemidler– Sandnes kommune og Alexandria Aalgard arkitekter 2017 
 

Lura Sør planlegges for togstopp, fordi området har utviklingspotensialer som følge av tilknytning til 

bussvei, fremtidig togstopp og nærhet Sandnes sentrum. I tillegg kjennetegnes området med 

områdekvaliteter og historie som gjør det attraktivt for boligutvikling. En eventuell utvikling i 

området må håndtere grøntdrag, bystrand, kobling til sjø og Sandnes havn. Det vil være et premiss i 

mulighetsstudiene for Luraområdet at by og stedsutvikling i tilknytning til fremtidig togstopp ikke 

skal komme til hinder for drift av havna. For utdypende informasjon, se kapittel 5.9.2.Delområde 

Skippergata og Vatnekrossen 
 

3.5.4 Delområde Ganddal 
 

 
 

Illustrasjon, Ganddal og Stokkelandsvannet – Sandnes kommune og Alexandria Aalgard arkitekter 2017 
 

Ganddal utvikles med utgangspunkt i lokalsenter og togstopp, og utvikles med boliger, møteplasser 

og nærhandel i tilknytning til Jærbanens holdeplass. Planer og utbyggingsprosjekter skal bygge opp 

om potensialet i det historiske sentrumsområdet, og handel prioriteres i aksene Kvernelandsveien og 

Lundegeilen. 
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Bystyret vedtok 14.5.18 at rådmannen skal prioritere kartlegging og dialog om muligheter for 

«park & ride» i Ganddal - området. 
 

«Park & ride» beskrives som en mulighet i kommuneplanens samfunnsdel under 

utviklingsstrategi for Ganddal, og som oppfølgingspunkt i kommuneplanens handlingsdel. 

Rådmannen vil blant annet følge opp satsingen gjennom dialog med sentrale samarbeidsaktører, 

herunder RFK, SVV, Jernbaneverket og Bane Nor. Forslaget innebærer en styrket satsing på «park 

& ride». 
 
 
 
 

3.5.5 Strategi for gode leve- og oppvekstvilkår i alle bydeler 
 

 

 
 

Illustrasjon, gode boligområder – Sandnes kommune 2018 
 

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 legger til grunn at fremtidig boligutbygging i hovedsak 

prioriteres til de sentrale byområdene i byutviklingsaksen. Samtidig skal Sandnes kommune sikre 

gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydelene. Det legges til grunn at alle bydelene skal utvikles med 

attraktive møtesteder og lokale tjenestetilbud. Ny boligbygging prioriteres som fortettingsprosjekter 

i og i tilknytning til lokalsenterområdene. 
 

3.5.6 Styrking av grønne kvaliteter 
 

 

Illustrasjon, Sandvedparken – Sandnes kommune og Rambøll 2017 
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Grøntstruktur er et positivt element som skaper kvaliteter for byen og tettstedene, og bidrar til 

identitet, områdekarakter og historisk forankring. For å styrke de grønne kvalitetene ytterligere 

legges temakart for grøntstruktur og hovedforbindelser for gående til grunn i kommunens by- og 

stedsutvikling. Kartet viser eksisterende og fremtidige gangforbindelser som knytter sammen 

kommunens grøntområder. Kartet skal legges til grunn for nye planer og utbyggingsprosjekter. I 

tillegg skal det legges til grunn for kommunens prioritering. Det legges også til grunn at Det legges til 

grunn i kommuneplanen at Sandnesmarka skal bevares og styrkes som en viktig ressurs i Sandnes 

kommune. Kommunen vil tilrettelegge for ulike former for urban dyrking og kolonihager. 
 

3.5.7 Jordvern 

 
 

Illustrasjon, steingarder – Sandnes kommune og Rambøll 2017 
 

Sandnes kommune skal praktisere et strengt jordvern. Behovet for omdisponering av landbruksareal 

skal reduseres ved å prioritere ny utbygging til byutviklingsakse /transformasjon og ved å stille 

strenge krav til arealutnyttelse. Landbruksnæringen skal gis forutsigbare vilkår ved å opprettholde 

langsiktig grense for landbruk og kjerneområde landbruk, disse arealene skal ha et svært høyt 

jordvern. Strategiene er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel og lagt til grunn i arbeidet med 

ny arealdel. 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 å omdisponere flere nye utbyggingsområder som muliggjør nedbygging av 

landbruksareal. Dette fremgår av vedlagt arealregnskap (vedlegg 1). 
 
 
 

3.5.8 Klimatilpassing 
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Illustrasjon, regnbed og klimatilpasning i byrom – Sandnes kommune, Rambøll m.fl. 2017 

Når man skal forutse hvordan situasjonen er for klima om 100 år er det en del usikkerhet. 

Klimaservicesenteret er et offentlig senter som arbeider med å innhente kunnskap om 
klimaendringer. Beregninger fra dette senteret vurderes som det mest pålitelige og objektive 
kunnskapsgrunnlaget. Klimaservicesenteret har utarbeidet Rapporten «Klima i Norge 2100» 
Rapporten er skrevet av forskere ved Meteorologisk institutt, NVE og UNIU Research på oppdrag av 
Miljødirektoratet. 

 

I hovedtrekk fastslår rapporten at klimaendringene reduseres dersom klimagassutslippene 
reduseres. Rapporten understreker imidlertid at klimaendringene allerede er her, og at tilpassing til 
endret klima uansett blir nødvendig. 

 

3.5.8.1 Strategi  

I kommuneplanen har en lagt til grunn følgende strategi for klimatilpassing: 
Kommunen skal jobbe systematisk og være i forkant for å kunne handtere fremtidige klimasituasjon. 
Dette innebærer: 

 
 Samfunnssikkerhet, beredskap og klimatilpassingstiltak skal ligge til grunn for fysisk 

planlegging og ressursbruk. 

 Planleggingen skal ta høyde for fremtidens situasjon og legge til grunn ny kunnskap om 
fremtidig klima. 

 Kommunen skal skaffe informasjon om sårbarhets- og risikoforhold på et tidlig tidspunkt. 
 Klimatilpassingsarbeidet bør i hovedsak rettes mot områder der utfordringene er størst og 

areal som er mest utsatt. 

 Tiltak bør prioriteres der de samfunnsmessige verdiene er størst. 
 Ved valg av tiltak prioriteres forebygging av skade. Dernest vektlegges arbeid med å 

begrense skader og reparere skade. 

 Det vektlegges helhetlige løsninger og tiltak som kan gi merverdier i form av økt 
opplevelseskvalitet. 

 

 
3.5.8.2 Satsingsområder  

 
På grunnlag av nasjonale beregninger av klimaendringer er følgende satsingsområder prioritert i 
denne kommuneplanen: 

 
Håndtering av flomproblematikk i sentrale vassdrag 
Det er utarbeidet helhetlig tiltaksplan for Storånavassdraget. I denne rapporten har en vurdert 

flomkapasitet og flomsoner for hele vassdraget. For øvrige vassdrag i kommunen foreligger det ikke 

tilsvarende utredninger. Her legges aktsomhetskartene til NVE til grunn. I disse kartene er det lagt 

inn 
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klimapåslag og dermed tatt høyde for økte nedbørmengder. Kartene er imidlertid lite detaljerte, og 

det kan være areal i hensynssonen som ikke er reelt flomareal. 
 

Illustrasjon, klimatilpasning i byrom – Sandnes kommune, Rambøll m.fl. 2017 
 

Håndtering av overvann 

 
Økt nedbørsmengder og nedbørintensitet innebærer at det tradisjonelle overvannsystemet med 
lukkede rør ikke vil klare å ta unna vannmengdene. Økning av rørkapasitet vil være svært komplisert 
og kostbart. Prinsippet om lokal overvannshåndtering der intensjonen er å holde tilbake vann 
innenfor byggeområder har og vil være svært viktig fremover. Det er gitt bestemmelser i 
kommuneplan som ivaretar dette hensynet. 

 
Havnivåstiging og stormflo 

 

 
 

Illustrasjon, flom – Tore Meek, Scanpix – Klimatilpasning.no 
 

Estimat om havnivåstiging og stormflo tilsier at bebyggelsen må legges på ca kote + 2 for ikke å bli 
oversvømt. Det er behov for å ivareta dette i plan og byggesaker, og det er gitt bestemmelser om 
dette i kommuneplanen. Problemstillingen med byggehøyder relatert til havnivå berører i særlig 
grad sentrumsområder, Detaljerte løsninger for byggehøyder og tiltak innenfor sentrum vil avklares i 
sentrumsplan. 

 
Håndtering av ras og skred 

 

 
Illustrasjon, skred – Paal Audestad, NTB Scanpix – Klimatilpasning.no 
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Områder som er avdekket som fareområder for ras og skred er lagt inn som hensynssoner i 
kommuneplanen. Deler av den tettest bebygde delen av kommunen ligger på leirholdige masser. 
Dersom disse i tillegg har bratt helling, er det potensiell fare for ras. Det er tidligere registrert 
hendelser med utglidinger. Økte nedbørsmengder bidrar til økt fare for ras og utglidinger. 
Klimaprognosene tilsier at denne problematikken må få økt fokus. Disse områdene er også lagt inn 
med hensynssoner i plankartet. Det er i tillegg gitt bestemmelser som krever avklaring av 
rasproblemstikk før det kan tillates utbygging. 

 
 
3.6 Handlingsdelen 
Kommuneplanens mål og strategier gir retning til kommunens forvaltning og prioriteringer. 

Kommunens ulike virksomheter følger opp vedtatte mål og strategier gjennom måten de innretter 

sine tjenester og daglige drift. Utover denne oppfølgingen fremheves noen konkrete 

oppfølgingspunkt i kommuneplanens handlingsdel. Punktene i handlingsdelen er prioritert rundt 

særskilte satsninger og nye tiltak som må prioriteres for å nå målene som er satt. 

Oppfølgingspunktene er sortert under de tre hovedmålene. Det er også pekt på hvilke deler av 

organisasjonen som har ansvar for oppfølgingen. Eksempel på oppfølgingspunkt er: 
 

 Utvide tilbud om lavterskel og allment tilgjengelige tjenester. 

 Jobbe aktivt for etablering av nytt togstopp på Lura. 
 

Handlingsdelen vil være et viktig grunnlag for prioriteringer i økonomiplanen og kommuneplanens 

handlingsdel revideres hvert år i forkant av økonomiplanbehandlingen. Kommuneplanens 

handlingsdel styrker kommuneplanen som overordnet styringsdokument ved å vise hvordan viktige 

satsingsområder følges opp gjennom tjenestetilbud og samfunnsutvikling. Handlingsdelen sikrer at 

prioriteringer i økonomiplanen og innretningen av tjenestetilbud og drift skjer i tråd med 

kommunens overordnede mål for samfunnsutviklingen. 
 

4 Forslag til arealdel 

4.1 Beskrivelse av hovedgrepet 
I dette kapittelet beskrives den overordnede intensjonen i rådmannens samlede forslag til nytt 

plankart og bestemmelser. Primært har rådmannen foreslått arealbruk og bestemmelser som svarer 

ut nasjonale/ regionale forventinger, sikrer viktige naturinteresser og sikrer måloppnåelse for 

kommunens mål/strategier i samfunnsdelen. 
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4.2 Sandnes sentrum og lokalsentra 

4.2.1 Sandnes sentrum 
 

 

 
Illustrasjon, Vågen og bebyggelse – Sandnes kommune og Alexandria Aalgard arkitekter 2017 

 

Sandnes sentrum er en hovedsatsing i kommuneplan 2019-2035, og er sentral for å se på 

sammenhenger og helhet for kommunens utvikling i planperioden. Utvikling av et sterkt sentrum er 

viktig for kommunens og regionens attraktivitet og konkurranseevne. Et attraktivt bomiljø, et 

relevant arbeidsmarked, godt tjenestetilbud og handel i sentrum er sterke virkemidler for utvikling 

av hele kommunen. Sandnes sentrum som kulturarena og en sosial møteplass der stedsidentitet og 

tilhørighet forankres og forsterkes, er også sentrale drivere for byutvikling. Kommuneplanen 

formidler at tilrettelegging av varierte boligtyper i sentrum er viktig for å sikre et inkluderende 

bysentrum med variasjon og mangfold i beboergrupper. 
 

Et sterkt og konkurransedyktig sentrum har en nøkkelrolle i et miljøperspektiv. Kommuneplanen 

formidler at Sandnes sentrum skal være det viktigste knutepunktet i kommunene hva angår 

kollektivbetjening. Dette gir mindre transportbehov og en mer effektiv arealbruk, og gir et godt 

grunnlag for utvikling og tilrettelegging for mer gange og sykling. 
 

Rådmannen har utarbeidet forslag til utviklingsstrategier og arealbruk i kommuneplanen som skal 

sikre best mulige rammebetingelser og forutsigbarhet for Sandnes sentrum som funksjonelt 

kommunesenter for beboere, næringsaktører og andre bruker. Intensjonen er at utviklingsstrategier 

og arealbruk skal underbygge og styrke Sandnes sentrum som kommunens hovedsenter og et av 

regionens to regionale hovedsenter. 
 

Følgende grep er foreslått i kommuneplanen for å styrke Sandnes sentrum: 
 

Utbygging av bolig prioriteres innenfor sentrale byområder langs bussvei, i sentrum og ved 

eksisterende og fremtidig togstopp. Alle beboere i disse områdene vil ha kort vei og høyverdig 

kollektivtransporttilbud til Sandnes sentrum. 
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Illustrasjon, Ruten og midlertidig park – John Sirevåg, Sandnes kommune 2018 
 
 

For å sikre bokvalitet og attraktive nærmiljø er det i kommuneplanen et særlig fokus på møteplasser, 

grøntområder, gang- og sykkelforbindelser, kvalitet og områdetilpasning for nye plan- og nye 

utbyggingsprosjekter. Rådmannen har kartlagt gangforbindelser og sikret grøntarealer som skal  

gjøre sentrum attraktiv og gi enkle, miljøvennlige hverdagsreiser i og til sentrum. 
 

Kommuneplanen formidler viktig hensyn som skal legges til grunn for attraktive bomiljø i sentrale 

byområder, og har mål om variert boligsammensetning. Dette er ikke en motsetning til 

kommuneplanens mål om høy utnyttelse, men skal sikre mangfold og attraktivitet for alle. 
 

Kontorarbeidsplasser prioriteres til Sandnes sentrum. Det skal tilrettelegges og sikres arealer for en 

langsiktig og bærekraftig næringsutvikling i sentrum, både for kjente, men også nye næringer. 
 

Sentrum er kommunens viktigste kollektiv- og mobilitetspunkt, og sentrumsområdet skal 

tilrettelegges for enkel overgang mellom reisemidler og fungere som destinasjon for reiser. 
 

Utvikling i Sandnes sentrum blir fulgt opp av utviklingsstrategier i egen kommunedelplan for 

sentrum. 
 

4.2.2 Lokalsenter 
Rådmannen har gjennomført en kartlegging av lokalsenterstrukturen og avdekket at det særlig er 4 

lokalsenter som har behov for avklaringer og utviklingsgrep i denne kommuneplanrevisjonen. 
 

Det er Ganddal, Hommersåk, Figgjo og Hana lokalsenter som er valgt. De fire lokalsentrene er valgt 

av ulike grunner: 
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Ganddal er valgt fordi det kan komme relativt store endringer i dette området på grunn av 

vendesporet til jernbanen og mulig fremtidig dobbeltspor, samt ønske om utvikling av  

senterområdet inn mot jernbanestasjonen. Det er også et viktig da lokalsenteret på Ganddal ligger 

innenfor prioritert byutviklingsakse i gjeldende kommuneplan. Tverrforbindelsen som kommer fra 

Godsterminalen via Vagle til Foss-Eikeland og videre til E39 Bråstein vil føre til endret trafikkmønster, 

og dette kan gi muligheter for utvikling av Ganddal sentrum til et mer fotgjengervennlig og samlet 

lokalsenter 
 

Hommersåk. Med bakgrunn i det arbeidet som er gjort i forbindelse med tidligere 

sentrumsplanarbeid (Sak 20/16 i UBU 9.3.16) foreslår rådmannen rammer for langsiktig utvikling av 

Hommersåk på et overordnet nivå gjennom kommuneplanarbeidet. Viktige problemstillinger er 

avgrensning av sentrum, handel, utbyggingsmuligheter og utvikling av gode stedskvaliteter i uterom 

og møteplasser, samt attraktive forbindelser for gående og syklende. 
 

Figgjo sentrum er i endring ved at ny skole bygges ved Figgjohallen. Skoletomten for ny skole utgjør 

en stor del av lokalsenterområde i gjeldende kommuneplan, og dette arealet blir rettet opp i  

samsvar med reguleringsplan til offentlig tjenesteyting og grøntstruktur i kommende kommuneplan. 

Eksisterende skoletomt langs elven blir frigjort, og dette gir nye muligheter for å utvikle møtesteder, 

uteoppholdsarealer langs Figgjoelven eller nytte området til andre formål. Rådmannen vil blant 

annet vurdere alternativ lokalisering eller utvidelse av dagens sentrumsområde, utvikling av området 

langs elven og ned mot det historiske industrimiljøet ved den tidligere bikinifabrikken. 
 

Hana er første endepunkt for bussvei linje A. Utvikling av et helt nytt lokalsenter her gir muligheter 

og utfordringer som bør vurderes på overordnet nivå og i et langsiktig perspektiv i kommuneplanen, 

før dette reguleres gjennom områdeplan og detaljregulering. Rådmannen vil blant annet vurdere og 

gi anbefalinger om størrelse på senterområdet, behov/omfang av handel og funksjoner/kvaliteter 

som kan bidra til å få et trivelig lokalsenter her. 
 

Det er satt nye bestemmelser om maksgrenser for handel i alle de fire lokalsentrene. Dette er basert 

på en handelsanalyse gjennomført av Vista Analyse, og en beregningsmetode avklart med 

konsulenten i etterkant. 
 

I gjennomsnitt beregner man 2 m2 handelsareal per innbygger, men det gjelder for all varehandel 

med unntak av motorkjøretøy og drivstoff. Når man trekker fra 25% for folk som bør handle en del i 

sentrum (basert på beregninger fra Oslo kommune), og kapitalvarer som kun er aktuelt for 

handelsarealer som skal dekke en befolkning på minst 10 000 innbyggere, vil 1 m2 per innbygger gir 

et godt tilbud. 
 

I handelsanalysen er det oppgitt at man bør begrense handel på Hana og i Figgjo, mens handel i 

Ganddal og Hommersåk bør være begrenset av at kommersielle aktører får det til å gå rundt. 

Ettersom kommunen må sette en maksgrense er det derfor lagt opp til 1 kvm per fremtidig 

innbygger på Ganddal (10 000 kvm) og på Hommersåk (8 000 kvm). 
 

På Figgjo anbefales bare dagligvarehandel, og i en avklaring per e-post oppgir konsulenten 3000 m2 

som grense dersom tilbudet skal være kun dagligvare. Et viktig argument for å begrense handel i 

Figgjo er at Ålgård ligger tett på med et større tilgjengelig vareutvalg, noe som gjør at det er lite 

marked for å etablere handle utover dagligvarer på Figgjo. 
 

På Hana anbefales et noe større tilbud enn dagligvare, men samtidig anbefales det at innbyggerne 

her bør benytte Sandnes sentrum framfor å skape et stort konkurrerende tilbud i bydelen. Det er 

derfor satt 4000 m2 som grense (noe som utgjør ca. 0,5 m2 per innbygger i dagens bydel). Det er 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/bakgrunn-for-kp/va-rapp-2018_09-sandnes-kommune---handelsanalyse.-.pdf
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tenkt at folketallet i lokalsenteret vil øke en god del, men samtidig er det ikke en naturlig retning å 

dra for å handle for store deler av befolkingen i Hana bydel som heller foretrekker å handle på Maxi 

eller Havanna. Man frarådes derfor å etablere handel som skal dekke hele Hana bydel. Det tenkt at 

handel skal ligge innenfor senterområdet, og det er dermed ikke lagt opp til et stort nytt 

handelstilbud utover dette arealet som utkonkurrerer Sandnes sentrum. 
 

Følgende øvrige endringer er foreslått i lokalsenterområdene: 
 

4.2.2.1 Hana lokalsenter   
 

 

 
 

Illustrasjon, faser i utvikling – Sandnes kommune og Alexandria Aalgard arkitekter 2017 
 
 

Senterområdet i Hana endres for å sikre en kompakt og tydelig senteravgrensning med konsentrert, 

bymessig og tett utbygging.  Områdeplan der senteret inngår, skal utarbeides. 
 

Senterområdet i Hana bydel er oppstart av første fase Vatnekrossen-Sandnes øst. Bussvei, 

mulighetsstudier og handelsanalyse, samt medvirkning har gitt føringer for at området må utvikles 

med tydelig lokalisering, konsentrert utbygging og uformelle sosiale møteplasser. Arealene må 

utredes i fht problemstillinger knyttet VA, grunnforhold og avrenning. 
 

Hana lokalsenter bygges ut før øvrige deler av fase 1 Sandes øst kan påbegynnes. Arealene øst for 

RV13 endres til kombinert bebyggelse og anlegg. 
 

4.2.2.2 Hommersåk   
 

 

Illustrasjon, fortetting ved Vågen – Sandnes kommune og Alexandria Aalgard arkitekter 2017 

 
Senterområdet for Hommersåk endres og utvides ved å legge til arealene til Riska sveis i nord og 

trekke senterområdet sørover til området vest for Stemmen inn i senterområdet. 
 

Boligområdene øst for Vågen og sør for Bersagelveien reguleres til boligformål, og utgår fra 

senterområdet. 
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Senterområdet endres for å komme mer i samsvar med reelle formål og i tråd med innspill fra 

bydelens befolkning. Videre legges det til rette for å utvikle Hommersåk med nye arealer langs sjøen 

og ved å bygge opp om kulturmiljøet ved Stemmen/Krossen. Hommersåk anbefales å inngå i 

kommunens reiselivssatsing og som pilot for utprøving av miljøvennlig mobilitet. 
 

 
 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 å ta inn område langs Bjellandsletta inn mot Hommersåk til handel. 
 

Handel i dette området er i strid med retningslinjer for handel i Regionalplan Jæren og strategier 

om å styrke Hommersåk lokalsenter i kommuneplanens samfunnsdel. Det er sannsynlig at handel 

i dette området vil være bilbasert og bidra til handelslekkasje fra sentrumsområdene. 
 

 
 
 

4.2.2.3 Ganddal   
 

 
 

Illustrasjon, faser i utvikling – Sandnes kommune og Alexandria Aalgard arkitekter 2017 
 
 

Ganddal sentrum endres ved å utvide senterområdet ved togstopp og konsentrere 

senterfunksjonene ved krysset Hovedveien, Kvernelandsveien og Lundegeilen. Senterområdet langs 

Jærveien endres til kombinert formål. 
 

To senterområder har gitt et utydelig sentrum i Ganddal, og Kvernelandsveien som går mellom de to 

områdene er i dag svært trafikkbelastet. Mulighetsstudier, handelsanalyse og medvirkning har gitt 

føringer for at sentrum legges i den historiske delen av Ganddal ved togstopp og der veier møtes. De 

trafikale utfordringene må løses når ny tverrforbindelse er på plass. Utvikling av et lokalsenter for 

myke trafikanter og med en kompakt og tydelig avgrensning, god forbindelse mellom 

Stokkelandsvannet og Sandvedparken og sosiale møteplasser, er hovedgrepene i forslaget. 
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4.2.2.4 Figgjo  
 

 
 

Illustrasjon, mulig ny bebyggelse Figgenveien Figgjo– Sandnes kommune og Alexandria Aalgard arkitekter 2017 
 

Senterområdet i Figgjo endres ved å regulere ny skoletomt til offentlig formål, og legge «tunga» ved 

siden som grøntstruktur. Videre reguleres Figgjo AS som næring. Nytt senterområde legges mellom 

Elven og Figgenveien. 
 

Senterområdet på Figgjo er endret i tråd med nye formål. Mulighetsstudier og medvirkning har gitt 

føringer for at nytt senterområde legges langs Figgenveien, ned mot elven og området ved butikken, 

samtidig som Figgenhallen skal ivaretas som et viktig møtested i bydelen. Bikinifabrikken reguleres til 

bolig med krav om bro over Figgjoelva til området ved butikken. 
 

4.3 Boligutvikling 
Rådmannens anbefaling om omfang og lokalisering av boliger er basert på befolkningsprognoser, 

kjennskap til boligreserver og strategier i samfunnsdelen. 
 

Kommuneplanens hovedmål for bolig er å sikre at kommunen har nok boliger, en variert boligmasse 

med god kvalitet, og at kommunen når målene man har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen. 

Utbygging innenfor prioritert byutviklingsakse svarer ut disse målsetningene. Det har derfor vært en 

viktig innsats i denne kommuneplanen å oppnå økt aktivitet og økte andeler boligbygging i 

byutviklingsaksen, jfr vedtatt prioritering i planprogram og strategier i samfunnsdelen. Kartlegging 

viser at kun 29 prosent av boligutbyggingen i Sandnes kommune har skjedd innenfor prioritert 

byutviklingsakse, herunder områder langs bussvei (inkludert Sandnes sentrum) de siste 5 årene. For  

å øke andelen utbygging er det satt et mål om at en stor andel av boligutbyggingen skal skje innenfor 

byutviklingsaksen de neste 15 årene i kommuneplanens samfunnsdel, og rådmannen har prioritert 

nye utbyggingsområder langs bussveiaksen. 
 

Ettersom befolkningsveksten forventes å være lavere enn den har vært de siste tiårene, vil 

konsentrert innsats i enkelte områder gi større byutviklingseffekt enn å spre veksten på hele 

kommunen. 
 

4.3.1 Boligbehov 
Den forventede befolkningsveksten fram til 2035 er om lag 20 000 nye innbyggere, og med en 

antakelse om at hver nye innbygger utløser et behov for 0,5 bolig innebærer dette et boligbehov på 

10 000 boliger. Som vist i figur 4 inneholder gjeldende kommuneplan allerede nok boligreserver til å 

dekke det forventede behovet fram til 2035. De siste årene har det i tillegg vært slik at om lag 20 
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prosent av boligene som er bygget har kommet utenfor boligreserven, for eksempel som konsekvens 

av eplehagefortetting, bygging i restarealer og lignende.  I dagens boligreserve er det tilgjengelige 

arealer som gir mulighet for moderat boligbygging i alle bydeler. 
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Figur 4: Boligreserve per 1.1.2018 og forventet behov fram til 2035 
 

Med arealene som allerede er regulert ligger om lag 60 prosent av boligreserve utenfor aksen. I 

denne kommuneplanen legges det derfor opp til å øke andelen som ligger innenfor prioritert 

byutviklingsakse 
 
 
 

4.3.2 Boligbygging innenfor prioritert byutviklingsakse 
Dagens arealreserve er stor nok til å dekke boligbehovet for de kommende årene, men en relativt 

stor andel ligger utenfor prioritert byutviklingsakse. Frigiving av nytt areal til boligformål i denne 

kommuneplanen prioriteres derfor i byutviklingsaksen, hvor det er vist gjennom mulighetsstudier at 

områdene har eksisterende infrastruktur og stedskvaliteter som gjør dem godt egnet til 

boligbygging. Innsatsen på de sentrale byområdene gjør at Sandnes kommune kan tilby varierte 

boligtyper for alle aldersgrupper i sentrumsnære områder. Sandnes har attraktive arealer nær 

fjorden, med utsikt, gode solforhold og mulighet for aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet. Boliger nær 

knyttet til sentrum, togstopp og bussveien vil gi mange flere innbyggere kort vei til Sandnes sentrum 

med arbeidsplasser og allsidige tilbud og til andre viktige destinasjoner. 
 

Dette vil i tillegg bidra til å oppnå målsetninger knyttet til fortetting og nullvekst i personbiltransport. 

Intensjonen med dette er å tilrettelegge boligbygging i sentrale områder som er tilrettelagt for gåing 

og sykling, og som har god kollektivdekning. Utnyttelsesgraden i byutviklingsaksen skal være høy, og 

det er derfor viktig at man sikrer god bokvalitet i disse områdene gjennom bestemmelsene i 

kommuneplanen, for eksempel med virkemidler som grøntforbindelser og variert boligmasse. For å 

oppnå nullvekstmålet er det sentralt at de nye utbyggingsområdene primært dekker sitt 

transportbehov med kollektiv, sykkel og gåing, noe som betyr at de må være tilknyttet sykkel- og 

gangnettet og ha god tilgjengelighet til bussveiholdeplassene. I bestemmelsene legges det også opp 

til at parkeringsdekningen skal være lavere enn i dagens parkeringsnorm. 
 

Områdene som legges ut innenfor byutviklingsaksen gjelder Lurahammaren (Lu24) som 

omdisponeres fra næring og kombinert bebyggelse og anlegg til bolig. I tilknytning til Stavangerveien 
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omdisponeres fire eiendommer (Lu12, Lu13, Lu14 og Lu19) fra næring til bolig, mens eiendommen 

rundt Thon hotell omdisponeres fra næring til kombinert bolig og næring. Ved Hoveveien 

omdisponeres en eiendom fra næring til bolig (Au30). Områdene som anbefales av Rådmannen har 

en nøkternt estimert kapasitet for mellom 700 og 800 boliger. 
 

Luravika (Lu18) anbefales utredet i en samlet forstudie for området knyttet til framtidig Lura 

togstopp. Luravika legges derfor inn med område med bestemmelse om senere oppfølging. 
 

4.3.3 Fase 1 Sandnes Øst - Vatnekrossen 
Planarbeid for fase 1 Sandnes øst er ikke igangsatt. Det er kjent at grunnforholdene på Auestadsletta 

er vanskelige. Det er i dag ikke interesse for utbygging på disse arealene. Det foreligger ikke 

avklaringer av problematikken vedr. våtmarksområdet ved Grunningen og skytebanestøy. Det er 

heller ikke avklart hvorvidt det er aktuelt med utvidelse av Rv 13. Hana bydel er utpekt som et 

bydelssenter for Sandnes øst. I dagens kommuneplan er avgrensningen av senterområdet betydelig 

større enn det behovet som vil komme i denne kommuneplanperioden, og senterområdet deles opp 

av Rv 13 og Fv 316. 
 

I forslaget til ny kommuneplan er senterområdet avgrenset til en mindre areal, som vil være første 

fase av Sandnes øst. Området er avgrenset med bakgrunn i følgende forhold: 
 

 Utvikling langs bussveiaksen er et svært sentralt overordnet plangrep. Bussvei planlegges nå 

fram til Vatnekrossen og prioritert utbyggingsområde er lokalisert langs denne traséen. 

 Planområdet som nå avgrenses vil kunne bygges ut uten å berøre krysset og fremtidig 

veiløsning på rv 13/ fv 316. 

 Det er fragmenterte senterfunksjoner i øvre del av Hana. Svak senterstruktur i denne 

bydelen tilsier at det er ønskelig med utvikling innenfor areal definert som senterområde. 

 Noe areal i og rundt senterområdet er modent for transformasjon. 

 Uavklarte forhold vedr. Grunningen og vanskelige grunnforhold gjør at det er vanskelig å 

bygge ut areal på østsiden av Rv 13. Deler av det arealet som nå er definert som fase 1 

dreneres direkte til Gandsfjorden. Dersom krav til lokal overvannshåndtering innfris, kan de 

øvrige arealene nær krysset rv13/ Fv316 bygges ut uten at det vil gi økt belastning på 

Grunningen. 

 Problematikken rundt skytebanestøyen vil være mer begrenset når byggeområdet legges 
lengre vekke fra støykilden. 

 

I kommuneplanen er det satt krav om felles plan for de arealene som inngår i første byggetrinn av 

Sandnes øst. Sandnes tomteselskap har påtatt seg ansvar for å utarbeide plan i samarbeid med 

planavdelingen. Viktige premiss for planarbeidet vil være å styrke sentrumsfunksjoner og etablere 

møteplasser. Ny bebyggelse vil innebærer høyere tetthet, og transformasjon av deler av dagens 

bebyggelse. Utbygging av et større senterområde og hele fase 1 Sandnes øst vil eventuelt komme 

lengre frem i tid. 
 

4.3.4 Utvikling utenfor prioritert byutviklingsakse 
I denne kommuneplanperioden legger Rådmann opp til at man i hovedsak benytter den 

eksisterende arealreserven utenfor byutviklingsaksen. Som figur 6 viser finnes det reserver i alle 

bydeler, og det er dermed mulighet for moderat vekst også i de bydelene som ligger utenfor 

byutviklingsaksen. 
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Figur 5: Boligreserve per 1.1.2018 (antall) og teoretisk befolkningsvekst ved full utbygging (prosent), etter bydel. Sandnes 
Øst fase 2 og 3 er holdt utenom 

 

Boligreserven utenfor byutviklingsaksen inneholder over 6 500 boliger. Noen områder skiller seg ut 

med mye reserve, for eksempel er nesten 1 600 boliger detaljregulert, men ikke utbygd i Ganddal 

bydel utenfor prioritert byutviklingsområde. I tillegg ligger arealreserver til 500 boliger i 

kommuneplan og områdeplaner i samme område. Øvrige områder som har kapasitet til utbygging 

utenfor byutviklingsaksen er f.eks. Austrått bydel med om lag 600 boliger som er detaljregulert men 

ikke utbygd. Disse ligger i stor grad i Kleivane og Vedafjell. I tillegg ligger flere store arealreserver i 

kommuneplanen i denne bydelen. Tilsammen gir dette mulighet for å bygge over 1700 boenheter i 

planperioden 2019-2035. Flertallet av disse ligger på grensen mot Bogafjell, men rundt 500 ligger i 

nærheten av Kvelluren. Resten av boligreservene er mer spredt i kommunen. Disse omfatter f.eks 

noen større detaljplaner utenfor aksen i Sandved bydel (om lag 300 boliger), Sandvika og Dale (om 

lag 250 boliger) og Hommersåk (om lag 600 boliger). 
 

Områdene utenfor byutviklingsaksen har hatt en stor vekst, blant annet har over 70 prosent av 

boligbyggingen siden 2012 skjedd her. Dersom man holder Sandnes Øst fase 2 og 3 utenom har 

reservene utenfor aksen kapasitet til å ta 65 prosent av den forventede befolkningsveksten i 

kommunen fram til 2035. Frigiving av areal til bolig i disse områdene vil øke kapasiteten ytterligere, 

og man vil lett kunne komme i en situasjon der mesteparten av veksten skjer utenfor 

byutviklingsaksen. Dersom utbyggingen skjer jevnt i hele kommunen vil dette også gi mindre vekst i 

de områdene man ønsker å satse på, for eksempel Sandnes sentrum. 
 

I Rådmannens forslag er de nye boligarealene utenfor byutviklingsaksen rettinger i henhold til 

dagens bruk, frimerketomter i tilknytning til eksisterende bebyggelse og omdisponering av 

senterformål i lokalsentre som følge av lokalsentersatsninger på Figgjo, Ganddal, Hana og 

Hommersåk. I tilknytning til sistnevnte lokalsenter anbefales også Riska Sveis (Ri5) omdisponert fra 

næring til kombinert bolig/næring. I tillegg anbefales et område ved Tronsholen (Au29) omdisponert 

fra næring til kombinert bolig og næring for å få bedre arealutnyttelse. 
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Bystyret vedtok 14.5.18 å omdisponere ca 480 dekar utenfor byutviklingsaksen til boligformål, 

estimert til omtrent 2900 boliger, i tillegg til rådmannens forslag på 83 daa. De nye områdene 

ligger ved Brattebø gård, Stokkeland, Hommersåk og Skaarlia. 
 

Utleggelse av ytterligere nye boligområder i disse områdene vil kunne forsterke den pågående 

veksten utenfor prioritert byutviklingsakse. 
 

 
 
 

4.3.5 Avklaring om enkelttomter 
I tillegg til satsing på byutviklingsaksen gjør kommunen en opprydding som medfører at enkelte 

områder omdisponeres til boligformål. Dette gjelder enkelttomter i tilknytning til områder som er 

regulert til bolig, der tomten ligger i et etablert boligfelt. Langs Kvernelandsveien blir to tomter 

(Ga20 og Ga23) av denne typen omdisponert fra LNF til bolig, noe som anses som en rettelse med 

hensyn til dagens bruk. Ved Dyrnesvika (Ha19) blir en frimerketomt i tilknytning til eksisterende 

boligfelt omdisponert fra LNF til bolig, og det samme gjøres ved Amboltveien (Ri8). 
 

I tillegg omdisponeres flere relativt små arealer fra næring og LNF til bolig. Disse anbefales til 

småhus/robuste boliger. Dette gjelder del av næringsområdet på Foss/Eikeland som er tilgrensende 

et mindre boligområde (Ga38), Gramstad i nærheten av foreslått kolonihage (Ha18), på Hana ved 

Krampafjellet (Ha32), og Hommersåk ved Hesthammar (Ri35). 
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4.3.6 Bokvalitet og tetthet 
 

 

 
 

Illustrasjon, tetthet og byrom – Sandnes kommune 2018 
 

En blanding av boligtyper og størrelser vil bidra til bedre tilgjengelighet for alle, større 

beboerstabilitet (livsløpsboliger) og skape tilhørighet og samhandling i nærmiljøet. I 

kommuneplanen er det foretatt endringer i bestemmelsene for å ivareta bokvalitet og for å sikre 

varierte boligområder tilpasset en variert beboergruppe. 
 

I planforslaget er det er gitt tydeligere og konkrete bestemmelser med krav om stedstilpassing, gate 

og uterom og hensyn til gangforbindelser og grønnstruktur. Disse skal være utgangspunkt for 

plangrep og legger føringer for utnyttelse og boligantall. 
 

Utnyttelsesgrad er angitt som en retningslinje. Det innebærer at det er tomtas potensiale som er 

bestemmende for hvor høy utnyttelse tomta tåler. Retningslinjene tallfester utnyttelsesgrad og 

signaliserer at det skal tilstrebes høy utnyttelse og effektiv arealbruk. 
 

Angivelse av tetthet som boliger per dekar er tatt ut. I denne kommuneplanen angis utnyttelse som 

% BRA, som gir kommunen bedre angivelse av høyde og fotavtrykk i prosjekter. % BRA er også 

benyttet i Kommunaldepartementets veiledere vedr. utnytting. 
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Det er angitt stort spenn i utnyttelse. Minste utnyttelse er angitt som 60% BRA. Innenfor dette 

spennet kan en oppnå variasjon av boligtyper og størrelser. Med 60% BRA vil en kunne etablere en 

kombinasjon av lavblokk og rekkehus. Med en utnyttelse som overstiger 90 -100 % BRA vil en i 

hovedsak ha leilighetsbebyggelse i lavblokk eller høyblokk. Den høyeste utnyttelsen indikerer ensidig 

blokkbebyggelse. For at det skal oppnås varierte boligtyper og områdene skal nære attraktive for 

ulkebefolkningsgrupper inkl. barnefamilier, er det vesentlig at hele skalaen for utnyttelse legges til 

grunn. 
 

Maksutnyttelse er justert ned fra 180 % BRA til 160 % BRA. Justeringen er i henhold til rammer i 

gjeldende regionalplan Jæren. Utnyttelse på 180 % BRA vurderes å være for høyt i forhold til å kunne 

sikre bokvalitet og variasjon i boligtyper. 
 

Det angitt mer konkrete bestemmelser for å sikre variasjon av boligtyper i det enkelte 

utbyggingsområde. Det er gitt bestemmelse som stiller krav om at områdene skal tilrettelegges for 

alle aldersgrupper. For å unngå ensidig bebyggelse og opphoping av levekårsutfordringer, er det stilt 

krav om at befolkning og levekårsdata skal legges til grunn ved vurdering av boligsammensetning, og 

det er angitt at 10 til 15 prosent av boligene bør være mindre enn 55 kvm BRA, og 10 til 25 prosent 

av boligene bør være større enn 80 kvm BRA. 
 

I tidligere kommuneplan var det stilt et generelt krav om variasjon, men kravet til variasjon har ikke 

vært tallfestet. I denne kommuneplanen har en angitt tydeligere rammer for størrelsesfordeling ved 

å tallfeste krav om en viss andel små boliger og en viss andel store boliger. Intensjonen har vært å 

sikre at det etableres rimeligere boliger for førstegangsetablerere, samtidig som det skal sikres at  

det også etableres større boliger (familieboliger). 
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Bystyret vedtok 14.5.18 at i byutviklingsaksen, vist i temakart, bør utnyttelsen være mellom 70- 

180 % BRA. Innenfor 500 meter i gangavstand til stoppested for kollektivtilbud, bør utnyttelsen 

være mellom 70-150 % BRA. I lokalsenter innenfor byutviklingsaksen, bør utnyttelsen være 

mellom 70 og 180 % BRA. I lokalsenter utenfor byutviklingsaksen bør utnyttelsen være mellom 

70 og 160 % BRA. 
 

Vedtaket innebærer høyere utnyttelse enn gjeldende regionalplan for Jæren. Det er viktig at 

høyere utnyttelse, sammen med krav til parkering og redusert krav til uteoppholdsareal ikke får 

negative konsekvenser for samlet kvalitet i utviklingsprosjekter. 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 at 15-35 % av boligene bør være større enn 80kvm BRA. Det skal legges 

særlig vekt på at et tilstrekkelig antall boliger har 3 eller flere soverom og ellers nøktern 

standard. 
 

Forslaget åpner for en økt andel større boliger. Dette bygger opp om byutviklingsstrategier om 

variert boligsammensetning og boliger tilpasset barnefamilier. 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 at innenfor bydelssenter skal minste størrelse for uteoppholdsareal (m2 

MUA) pr. boenhet være 16 m2. Uteoppholdsareal skal i utgangspunktet legges på terreng. 

Dersom deler av uteoppholdsareal ikke legges på terreng, skal det i reguleringsplan godtgjøres at 

det oppnås minst like god samlet kvalitet på uteoppholdsarealene. 
 

Vedtaket innebærer halvering av uteoppholdsareal i bydelssenter og lokalsenter fra 30 til 16 m2, 

samme nivå som i Sandnes sentrum. Uteoppholdsareal på tak/parkeringsdekke vil gi andre typer 

uterom. Uteoppholdsareal som ikke ligger på terreng har ikke samme potensiale når det gjelder 

beplantning, adkomst og kommunikasjon mot øvrige fri- og grøntområder. I mange tilfeller kan 

det være komplisert å oppnå like god kvalitet på tak som på bakkenivå. En konsekvens av 

redusert uteoppholdsareal, areal på tak og økt utnyttelse, kan være at uteoppholdsarealer med 

kvaliteter og grønne innslag begrenses på bakkeplan. Dette er kvaliteter som er viktige 

stedsskapende elementer i områder med høy utnyttelse. 
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Illustrasjon, tett by og barnefamilier – Sandnes kommune 2018 
 

Det er vesentlig at byutviklingsaksen fremstår som attraktiv også for barnefamilier. I denne 

kommuneplanen har en hatt fokus på å tydeliggjøre betydningen av grønne areal og å forsterke 

forbindelsene mellom dem. Samtidig er det viktig at det ses på boligtyper og løsninger som gjør nye 

boområder attraktive for denne gruppen. Det er derfor lagt inn en retningslinje om at boliger 

tilpasset barnefamilier skal vektlegges spesielt. Det stilles ikke krav om konkrete løsninger i 

kommuneplanen. Intensjonen med retningslinjen er at en i utvikling av plan og utbyggingsprosjekt 

skal ha fokus på familieboliger og stimulere utbyggere til å utvikle nye gode løsninger. 
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4.4 Næring 
I kommuneplanens forslag til samfunnsdel, under kapittel 1, foreslås overordnet målsetning og 

strategi for eksisterende og framtidens næringer og arbeidsplasser. Kommuneplanen har tydeligere 

utviklingsstrategier som gir mer forutsigbarhet for lokalisering av næring og færre interessekonflikter 

med bolig. Det er fokus på at retningsvalg og strategier i kommuneplanene, sammen med samarbeid 

mellom kommunen og private utviklingsaktører skal gi flere utviklingsprosjekter og raskere 

gjennomføring. Kommuneplanen viderefører prinsipp om riktig lokalisering på riktige sted i forhold  

til mål om samordnet areal- og transportplanlegging. Det anbefales av rådmannen at 

kommuneplanen skal sikre gode utviklingsbetingelser for alle typer næringer, med den infrastruktur 

som er tilgjengelig. 
 

Nylig vedtatt Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen ligger til grunn for kommunens 

anbefalinger om næring og næringsutvikling. Rådmannen anbefaler i kommuneplanens handlingsdel 

en videre oppfølging av næringsplanen, og hva dette vil bety for Nye Sandnes. Det er viktig å få økt 

kunnskap, kartlegge muligheter og utfordringer for næringsutvikling på kort og lang sikt. Rådmannen 

anbefaler at strategiske veivalg beskrives i en næringsstrategi for Nye Sandnes frem mot neste 

kommuneplanrevisjon. I forrige kommuneplanrevisjon ble bestemmelser om kategorisering av 

næringsområder fra Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren innarbeidet. Kategoriseringen 

videreføres i denne planperioden. For næringsområdene innebærer det at arbeidsplass- og 

besøksintensive virksomheter som kontorarbeidsplasser skal lokaliseres i Sandnes sentrum og i 

kjerneområde Forussletta sør, med god kollektivtilgjengelighet og tilbud. Her skal utnyttelsen være 

høy. Virksomheter med lavere/lav arbeidsplass eller besøksintensivitet skal fortrinnsvis lokaliseres i 

randsonen og utenfor senterområder. Dette er kombinasjonsbedrifter og industri/lager. 
 

Prinsippene og bestemmelser om næringskategorisering bygger opp under arealstrategi om 

fortetting og områdeutvikling langs Bussvei, eksisterende og nytt togstopp, og Sandnes sentrum som 

hovedsatsingsområde i kommuneplanen. Prinsippene bygger opp om utviklingsstrategier i 

interkommunal kommunedelplan for næringsområdet Forus (IKDP Forus), og viktige 

næringsfunksjoner Sandnes kommune har i regionen i dag. 
 

Godsterminalen på Ganddal er definert som regionalt logistikknutepunkt. Området skal  

tilrettelegges med tilstrekkelig areal til å ivareta en utvikling av områdenes funksjon som 

logistikknutepunkt. Tilgrensende arealer skal gis en arealdisponering som muliggjør videreutvikling 

av logistikkfunksjonen. Gjeldende bestemmelse sikrer logistikkpunkt – Ganddal godsterminal. Denne 

videreføres i kommuneplan 2019-2035. 
 

I Sandnes er det etablert viktige klynger innen mineral- og råstoffrelaterte virksomheter. Dette er 

funksjoner som er viktig ikke bare for Sandnes, men også for regionen. Rådmannen mener det er 

viktig å samle og styrke denne type virksomheter for effektiv og rasjonell drift, og anbefaler i denne 

kommuneplanen utvidelse av etablerte industriområde på Sviland. Sammen med eksisterende 

næringsområde kan en utvidelse dekke behov for plasskrevende næringsområder sentralt plassert i 

kommunen og regionen. 
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Figur 6: Rådmannens forslag til nytt næringsareal på Sviland 
 

Næringsvirksomhet tilknyttet reiseliv og turisme er en viktig satsing i kommuneplan for Sandnes 

2019-2035. Dette er også viktig for vedtatt kommunesammenslåing med Forsand og utvikling av Nye 

Sandnes. Rådmannen ønsker å legge til rette for turisme i en felles kommune der området ved 

Lysefjorden er attraksjonen, og anbefaler at nytt areal på Lauvik avsettes til turisme og tilhørende 

næring. Reiseliv fremheves som et viktig satsingsområde i strategisk næringsplan for 

Stavangerregionen, og rådmannen anbefaler å aktivt følge opp gjennom nye arealer i 

kommuneplanens arealdel til videreutvikling av denne type næringer. 
 
 
 

 
 

Illustrasjon, bebyggelse på Forus – Forus.no 
 

Interkommunal kommunedelplan for Forus har som oppgave å avklare mål for utviklingen av 

næringsområdet, og vise hvordan en overordnet arealstrategi kan bidra til økt verdiskaping og 

https://ikdpforus.com/
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sysselsettingsvekst i kommunene og regionen for øvrig. Planen har stor kapasitet til alle 

næringskategoriene og viser muligheter for videreutvikling av eksisterende virksomheter og nye 

næringer på kort og lang sikt. 
 

Sandnes skal være en attraktiv næringskommune, og det er viktig å tilby et mangfold av arealer. Per i 

dag er det estimert at det finnes kapasitet for utbygging av 206 000 BRA på Forussletta Sør, og 

mellom 4 500 og 5 500 arbeidsplasser i Sandnes sentrum. I tillegg legges det i dette 

kommuneplanforslaget opp til en utvidelse av næringsareal på Sviland og en satsning på turisme i 

Lauvvik. 
 

Oppsummert har rådmannen vurdert at de viktigste plangrepene for næringsutvikling og 

arbeidsplassetablering i kommuneplan 2019-2035 er: 
 

 Lokaliseringsstrategi for kontorarbeidsplasser: Nye kontorarbeidsplasser i Sandnes sentrum 

og i kjerneområde Forussletta Sør 

 Kategorisering av næringsområder gjennom kommuneplanens bestemmelser videreføres 

 Utvidelse av byutviklingsaksen ved togstopp Skeiane med arealformål kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 

 Sandnes Havn lokaliseres som i dag 

 Tilgang til attraktive og tilstrekkelige næringsområder både for kontorarbeidsplasser, 
kombinerte næringer og industri. Dette er viktig på kort og lang sikt 

 I samarbeid med kommunene Stavanger og Sola, fremmes interkommunal kommunedelplan 

for fremtidsrettet og attraktiv næringsutvikling på Forus (IKDP Forus) 

 Næringsarealer i arealplankartet som støtter opp om satsing på utvikling av reiseliv og 

turisme 

 Arealer i arealplankartet til næringsformål knyttet til mineral- og råstoff ressurser 
 

I tillegg anbefaler rådmannen endring av formål på tidligere brannstasjon fra offentlig eller privat 

tjenesteyting til næringsformål. Formålsendringen bygger opp om ny utvikling på et areal egnet for 

plasskrevende næring og plasskrevende handel. 
 
 

 
Bystyret vedtok 14.5.18 å omdisponere ca 400 dekar til nye næringsarealer i tillegg til 

rådmannens forslag om å omdisponere 633 dekar til næringsareal. De nye områdene ligger 

hovedsakelig på Sviland, Stokkeland (sør) og Foss Eikeland. 
 

Utleggelse av nye næringsarealer kan øke kapasiteten og fleksibiliteten til næringslivet, og 

tilfører mer næringsarealer enn vurdert behov i kommuneplanperioden. De nye arealene gir 

imidlertid utfordringer knyttet til naturverdier, herunder avrenning til Grunningen. 

Næringsområdene på Sviland og Stokkeland innebærer omdisponering av landbruksjord. 

Områdene på Foss Eikeland inneholder ikke fulldyrka jord, men skog og åpen fastmark, der det 

også finnes turstier. Det legges ut store arealer til næringsformål som blir bilbasert 

(næringskategori III). Forhold til konsekvenser av næringsformål tett opp mot boligbebyggelse er 

ikke avklart. 
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4.5 Grøntstruktur og hovedforbindelser for gående 
 

 
 

Illustrasjon, hovedforbindelser for gående – Sandnes kommune 2018 
 

For å bygge opp og styrke kvalitetene i byutviklingsaksen er økt satsing på blågrønn kapital i Sandnes 

et viktig grep. Det vil være vesentlig i en fremtidig, tett utbygd by å legge til rette for et urbant 

friluftsliv. I den forbindelse spiller grønne områder og hovedforbindelser for gående i de bebygde 

områdene i Sandnes en sentral rolle. Vi må tilby valgmuligheter for ulike gangforbindelser, variasjon i 

by- og uterom og muligheter for både aktivitet og rolige soner. Særlig attraktivt er det å kunne gå 

langs viktige vannårer. 
 

Rådmannen har utredet hvordan grønne områder og forbindelser kan bidra til å håndtere overvann 

og flom, hvordan en kan ivareta biologisk mangfold/naturmangfold og ikke minst bidra til likeverdige 

levekår for hele befolkingen, da helsegevinsten av tilgang til grøntområder for lek og rekreasjon ikke 

varierer som følge av individets inntekt eller utdanning, til forskjell fra for eksempel tilgang til 

idrettshall dersom det krever medlemskap og utstyr/kompetanse for å delta i aktivitetstilbudet 
 

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

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

utbygde områder. Grøntstruktur og hovedforbindelser for gående kan forklares som nettverket av 
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blågrønne områder som ligger mellom og i sammenheng med bybebyggelsen. Dette er store og små 

friområder, kulturlandskap og mer urbane områder tilrettelagt for lek og rekreasjon, samt vassdrag 

og vassdragenes omgivelser. 
 

Rådmannen er opptatt av at dette gir effektiv arealbruk der ulike hensyn ivaretas og gir synergier 

innenfor de samme områdene. Rådmannens forslag innebærer et grovmasket nettverk av 

hovedforbindelser for gående og økte arealer til grøntstruktur i de nåværende og fremtidig tett 

utbygde områder. Forbindelsene støtter opp om eksisterende grøntstruktur. Det er utarbeidet 

temakart som viser hvor de viktigste områdene og forbindelsene bør ivaretas. Videre oppfølging 

være prioritering av aksen fra Sandnes sentrum til Luravika, samt i fra Stokkelandsvannet til 

Sandvedparken på Ganddal. 
 

 
 

Figur 7: Temakart: Grøntområder og hovedforbindelser for gående 
 
 
 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer: 
 

Ved Eidsvollsgata omdisponeres 3,8 daa fra grøntstruktur til boligformål (Jadarmarka, Se 17). 

Vedtaket innebærer at 1/3 av arealet skal opparbeides til park. 
 

Videre omdisponeres om lag 8 daa grøntstruktur i Roald Amundsensgate til offentlig formål 

(Se 14 og Se19). Grøntområdet har per i dag ball-løkke som er til fri benyttelse for alle. 

Vedtaket innebærer at 1/3 av arealet skal opparbeides til park. 
 

Begge vedtakene svekker grøntstrukturen i bydelen og reduserer arealet for allment 

tilgjengelige uterom. 
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4.6 Sandnesmarka 
Rådmannen har i prosess med ny kommuneplan kartlagt markagrensa som oppfølging av bestilling i 

vedtatt planprogram.  Intensjonen med arbeidet har vært å sikre best mulig arrondering og gjennom 

arbeidet stadfeste de viktig verdiene som ligger i Sandnesmarka. 
 

Sandnesmarka ble lagt inn i kommuneplanen i 2007. Formålet med Sandnesmarka var å skape 

forutsigbarhet for landbruket, og tilrettelegge for friluftsliv og naturopplevelse i større 

sammenhengende naturområder rundt byen. Det var også intensjon med markagrensa at denne 

skulle fungere som en langsiktig grense for utbygging. 
 

Selv om markagrensa skal signalisere en grense for utbygging og avgrense areal som er viktige for 

friluftsliv og landbruk, innebærer ikke denne grensa at områder innenfor marka ikke vil kunne tas til 

utbygging lengre frem i tid. Det legges til grunn at nye arealbehov vil kunne innebære justeringer av 

markagrensa i fremtidige kommuneplaner. 
 

Utfordringene med dagens markagrense er at den ikke følger synlige eller logiske elementer. Da 

markagrensa ble innarbeidet, tok en i liten grad stilling til eksakt avgrensing. Grensen følger mange 

steder verken eiendommer, landskap eller faktisk arealbruk. Rådmannens forslag til ny avgrensing er 

lagt slik at den at den følger elementer som er synlige på kart eller i terrenget. I hovedsak ble det 

forsøkt å legge Markagrensa inn mot nærmeste eiendomsgrense eller knekkpunkt i eiendomsgrensa. 

På denne måten vil Sandnesmarka få en tydeligere avgrensing og ei grense som er av bedre kvalitet. 

Inn mot bebyggelsen blir markagrensa foreslått justert slik at den sammenfaller med vedtatt 

arealbruk fastsatt gjennom tidligere kommuneplaner. I Sandnes Øst» følger formålsgrensen for 

byggeområder og masseuttak i KP 2015. Rådmann vurderer at en slik arrondering gjør at 

markagrensene i større grad samsvarer med nærmeste eiendomsgrense, veg, vannkant m m. Dette 

grepet bidrar til at markagrensa blir tydeligere og enklere å lese i terrenget. 
 

Med unntak av Bo07 og Bo08, Hø9 og Hø16 som ble politisk lagt inn i plankartet ved 

bystyrebehandling er det i dette kommuneplanforslaget er det ikke anbefalt nye byggeområder på 

areal som i dag ligger øst for byen og innenfor dagens markaområde. 
 

Vurderingene som er gjennomført mht boligreserver og utbyggingsbehov de neste 15 årene viser at 

det ikke er behov for å tilrettelegge nye byggeområder som utfordrer dagens avgrensning av 

Sandnesmarka. Rådmannen har derfor anbefalt å ikke ta ut ytterligere areal fra markaområdet for å 

tilrettelegge for fremtidige byggeområder i denne kommuneplanrevisjonen. 
 

Utover justeringene som er foreslått fra rådmannen og vedtak om nye utbyggingsområder som ble 

fattet ved bystyrebehandling har også rådmannen foreslått å legge inn områder som er avsatt til 

regional grøntstruktur i Sandnesmarka slik at disse får status som viktige friluftsområder i Sandnes 

kommune. 
 

Dette gjelder to områder i øst: Området rundt Vårlivarden og mellom Høle og Veraland. Intensjonen 

med marka er også i ivareta areal med særlige verdier. Området rundt Selvikstakken og Bynuten er 

viktige friluftsområder. 
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Illustrasjon, Sandnesmarka og Seldalsvannet – John Sirevåg, Sandnes kommune 2013 
 

 
 
 
 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer med betydning for Sandnesmarka: 
 

- Arealinnspill 58, Bo7 ble vedtatt etter forslag fra kommuneplankomiteen. 

- Arealinnspill 100, Hø9 og 115, Hø16 ble vedtatt lagt inn som område for 

fritidsbebyggelse og områder for turisme. 

- Forslag til grensejustering av Sandnesmarka tas ved rullering av miljøplanen høst vinter 

2018. 
 

Vedtaket innebærer Bo7 og Bo8, Hø9 og Hø16 legges inn som byggeområder på areal som 

tidligere var en del av Sandnesmarka. 
 

Vedtaket om å utsatte markaavgrensing innebærer at innebærer at rådmannens forslag til ny 

markagrense ikke ble innearbeidet i arealplankartet. Dagens markagrense videreføres i ny 

kommuneplan. Arbeidet med ny avgrensing av Sandnesmarka videreføres i miljøplan. 
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4.7 Kolonihager og parselldyrking 
 

 

 
 

Illustrasjon, Solvang kolonihager i Oslo – Hege Øygaren, NRK 
 

I tidligere revisjoner av kommuneplanen har det vært forslag om å legge inn areal for kolonihager i 

kommuneplanens arealdel. Urban dyrking er nevnt i kommunedelplan for landbruk som en positiv 

satsing. I denne kommuneplanprosessen er det utarbeidet en strategi for kolonihager og urban 

dyrking. 
 

4.7.1 Kolonihager 
I kommuneplanen er følgende strategi lagt til grunn for kolonihager 

 

• Aktuelle areal for kolonihager og dykringsparseller på private areal vurderes på grunnlag 

av innspill fra interesserte grunneiere. 

• Det avsettes ikke areal til kolonihager på kommunal grunn eller i grønnstrukturen. 

• Kolonihager tilrådes ikke på på areal som ikke er tilgjengelige med sykkel eller der det 

ikke er et kollektivtiltbud. 

• Det kan åpnes for å avsette areal for kolonihager som formål fritidsbebyggelse på 

sentrale areal som er mindre aktuelle for annen bruk og der konflikt med allment 

friliuftsliv og naturverdier er liten. 

• Jordbruksareal og områder som har verdi for allment friluftsliv bør ikke benyttes til 

kolonihager. 
 

Innspill på areal for kolonihager som er i tråd med strategien foreslås omdisponert til 

fritidsbebyggelse- kolonihage. 

https://www.nrk.no/livsstil/livet-i-kolonihagen-1.6140491?index=24&amp;album-1-6140491
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4.7.2 Urban dyrking og parsellhager 
 

 

 
 

Illustrasjon, parsellhagen Herligheten på Losæter i Oslo – losaterallmenningen.blogspot.com 
 

I kommuneplanen er følgende strategi lagt til grunn for kolonihager og urban dyrking: 
 

• Oppstart og evaluering av dyrkingsprosjektet på Varatun prioriteres 

• På sikt kan det vurderes ytterligere areal for parselldyrking innenfor kommunalt eid 

areal. Sentrale bydeler med levekårsutfordringer prioriteres. Grønnstrukturen kan 

benyttes til dette formålet dersom det ikke har negativ konsekvens for allmenheten. 

• Det åpnes for å kunne benytte deler av grønnstruktur og lekeareal til mindre 

dyrkingsprosjekt. Forutsetning for etablering er at det er privat initiativ og interesse. 

Ordningen etableres som et samarbeid mellom park og aktuelle organisasjoner eller 

velforeninger 

• Fulldyrka areal nær byen er aktuelle for urbant landbruk og beholdes som LNF- areal 

• Landbrukskontoret stimulerer til urban dyrking gjennom informasjon og veiledning 
 

 
Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer: 

- Arealinnspill 100, Hø16 legges inn som et areal for fritidsbebyggelse, kolonihager. 

Forslag om kolonihager i dette området er konfliktfullt ift naturverdier, friluftsverdier, nærhet 

til kollektiv m.m. 
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4.7.3 Hensynssoner i kommuneplanen 
Hensynssoner for friluftsliv, landskap, naturmiljø og gytefelt og kulturmiljø beholdes som i gjeldende 

kommuneplan. 
 

I dagens kommuneplan er det inntegnet hensynssoner lags verna vassdrag i kommunen. I verna 

vassdrag gjelder egne rikspolitiske retningslinjer. I Sandnes er det vedtatt at også Storånavassdraget 

skal forvaltes som et verna vassdrag. 
 

De rikspolitiske retningslinjene gjelder uavhengig av om de er inntegnet i plankartet. Disse 

retningslinjene gjelder også for sidebekker, og flere av disse omfattes ikke av den hensynssonen en 

har i dag. Det kommer heller ikke fram av dagens kommuneplan at Storånavassdraget forvaltes ihht 

retningslinjene. 
 

I ny kommuneplan har en valgt å ta ut hensynssonen lags vassdrag. For å ivareta at spesielt Storåna 

forvaltes i hht disse bestemmelsene, er det gitt en ny generell bestemmelse som fastsetter at Ims- 

Lutsivassdraget, Figgjovassdraget og Storånavassdraget skal forvaltes i hht. Rikspolitiske 

retningslinjer for verna vassdrag. 
 

I dagens kommuneplan er det inntegnet gyteområder. Disse strekker seg over større areal, og 

strekker seg over flere kommuner. Ingen av de tilgrensende kommunene har inntegnet disse 

hensynssonene i sin kommuneplan. Det anses derfor ikke som hensiktsmessig at de ligger inne i 

kommuneplan for Sandnes, og de er derfor tatt ut. 
 
 
 

4.8 Hytter og småbåthavner 
Sandnes er Rogalands største hyttekommune, med over 2300 registrerte fritidsboliger. Kommunen 

forvalter i tillegg viktige friluftsområder og regional grøntstruktur. Følgende målsetninger legges til 

grunn for langsiktig utvikling av hytteområder i planperioden 2019-2035: 
 

 Sandnes skal være en positiv og imøtekommende hyttekommune 

 Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk som ivaretar natur- og kulturverdier og 
allmenne interesser. 

 Ny utbygging skal skje i avsatte områder 
 Sandnes skal ha et tydelig regelverk 

 

Det er utarbeidet en strategi for fritidsbebyggelse med egne forvaltningsprinsipper. I tillegg har 

bystyret vedtatt forvaltningsprinsipper for småbåthavner. Strategidokumentene legges til grunn for 

plan- og byggesaker på dette feltet. Disse er også lagt til grunn i vurdering av nye innspill til 

kommuneplanen. 
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Illustrasjon, gjestehavn for småbåter i Sandnes sentrum - John Sirevåg, Sandnes kommune 2015 
 

Rådmannen anbefaler å få en realitetsbehandling nye hytteområder og 4 småbåthavner gjennom 

høring av ny kommuneplan. Majoriteten av nye områder er innspill som ble fremmet i forrige 

kommuneplan men som ikke ble realitetsbehandlet pga mangel på helhetlige strategier. Bystyret har 

i denne revisjonen bekreftet sitt ønske om å få lagt inn disse områdene. I tillegg er noen 

småbåthavner foreslått for å dekke et økende behov for båtplasser. Det er søkt å finne områder med 

færrest mulig arealkonflikter og med prinsipp om at utvidelse av eksisterende havner er å foretrekke 

fremfor nye tiltak i strandlinjen. Ny kommuneplan foreslår også en økning i tillatte hyttestørrelser.  

En beskjeden økning både for hytter i områder avsatt til fritidsbebyggelse og LNF er innarbeidet for å 

være på høyde med sammenlignbare kommuner. Det er vektlagt at Sandnes er Rogalands største 

hyttekommune og at mange av hyttene ligger i 100 meters beltet. 70 % av hyttene ligger dessuten i 

LNF områder. Hensyn til strandsonen og allmenne friluftsinteresser, kultur- og naturverdier har vært 

premiss for nye tillatte hyttestørrelser. 
 

Bystyret vedtok 14.05.18 å omdisponere 191 dekar til fritidsbebyggelse. Av disse er ca 80 dekar 

del av rådmannens anbefaling. Vedtaket inneholder innspill på hytter og småbåthavner som 

ikke fikk sin avklaring i forrige kommuneplanrevisjon. 
 

Bystyret vedtok også en økning i hyttestørrelser ut over rådmannens anbefaling. Konsekvens av 

økte størrelser på hytte-, bod- og terrasser vil være landskapsvirkning og økt privatisering av 

friluftsområdene. 
 
 
 
 

4.9 Transport og mobilitet 
Innsats på transport og mobilitet er rettet mot utbyggingsmønster, satsning på mulig nytt togstopp 

på Lura og gjennomgang av parkering. 
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4.9.1 Utbyggingsmønster 
Dersom regionen skal nå målet om nullvekst i personbiltrafikken, må en helhetlig virkemiddelpakke 

tas i bruk. Byutredning for Nord-Jæren viser at det vil være vanskelig å nå nullvekstmålet uten at  

man legger opp til en arealutvikling der mye av befolkningsveksten tas i sentrale områder med gode 

muligheter for kollektivtransport, sykkel og gange. Utredningen viser at jo mindre av veksten som tas 

som fortetting i disse områdene, jo mer må man benytte andre virkemidler som økte 

bompengesatser, parkeringsrestriksjoner og tilrettelegging for gående og syklende. Sandnes 

kommune bør dermed ta sitt ansvar for den regionale måloppnåelsen ved å tilrettelegge for 

utbygging i de områdene som er tilgjengelige med miljøvennlig transport. I tillegg bør det bygges slik 

at de nye boligområdene genererer minst mulig biltrafikk. 
 

LTM viser at det største potensialet for endret reisemiddelfordeling finnes nettopp i områdene rundt 

den prioriterte byutviklingsaksen. Her er det relativt korte avstander til det viktige målpunkt. 

Sandnes sentrum som gjør områdene egnet for gåing og sykling, og nærhet til bussvei og tog gir god 

kollektivdekning. 
 

 
Bystyrets vedtok 14.5.18 utleggelse av boligarealer for om lag 2900 boliger utenfor de 

sentrumsnære bydelene. 
 

Utbygging av boliger i områdene Brattabø, Skaarlia, Hommersåk og Stokkeland vurderes å 

forsterke utfordringsbildet for lokal transport og mobilitet, ettersom områder utenfor de 

sentrumsnære bydelene i stor grad er bilbaserte per i dag. Analysene viser at det er flere 

lengre reiser med bil pr dag her, enn i områder med korte avstander som egner seg for å gå, 

sykle eller har tilgang til gode kollektivløsninger. Bussveien dekker ikke noen av de foreslått 

arealene, og i LTM er det vist at kollektivtilbudet til disse bydelene bør forsterkes for å øke 

attraktiviteten dersom nullvekstmålet skal være innen rekkevidde. Det er uklart om bydelene 

vil få et forsterket kollektivtilbud utover dagens rutetilbud. 
 
 
 

Også utbygging av handel og kontor bør søkes lagt til områder som er tilgjengelige med  

miljøvennlige transportmidler, og Sandnes sentrum bør her prioriteres sterkt. I tillegg gjøres det grep 

for å sikre en god senteravgrensning med riktig nivå på handelsareal i lokalsentrene Figgjo, Ganddal, 

Hana og Hommersåk. 
 

Sandnes kommune bygger også opp om kollektiv, sykkel og gange gjennom andre tiltak, blant annet 

ved sykkelsatsning og økt satsing på hovedforbindelser for gående (se kaptittel 5.5). Det vil søkes 

midler utover i planperioden fra bymiljøpakkens midler for sykkel og gange. 
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4.9.2 Lura Togstopp 
Rådmannen foreslår et prinsippvedtak som viser en tydelig 
satsning på Lura togstopp. Det vektlegges at Togstoppet vil 
gi positive effekter på mål om endret reisemiddelfordeling 
ettersom et sentralt byområde får et ytterligere 
høyfrekvent kollektivtransporttilbud med direkte kobling til 
Sandnes sentrum og bussveien. Oppfølging av 
prinsippvedtaket vil omfatte videre dialog med 
Jernbanedirektoratet, oppfølgende prosesser i Bypakke 
Nord-Jæren og NTP og ytterligere vurderinger om 
arealutvikling i tilknytning til togstoppet. 

 
Rådmannen har tidligere orientert KPK og bystyret om 

gjennomførte mulighetsstudie.  Den har avdekket at 
togstoppet er praktisk gjennomførbart og kan forsvares 
med hensyn til kundegrunnlag. 

 
Mulighetsstudien pekte på to aktuelle plasseringer for et 
fremtidig togstopp på Lura; Luravika og Norestraen 
nord.  Rådmannen anbefaler å gå videre med alternativet 
Luravika i ny kommuneplan. Prioriteringen er underbygget 
med følgende hovedbegrunnelse: 

 

Illustrasjon, tog fra Lura – Sandnes kommune 2017 

 
 Alternativet Norestraen Nord fremstår krevende ettersom en plassering av et togstopp på 

Norestraen nord kommer i konflikt med kulturminner og planlagt bussveitrasé. Et togstopp 
her vil innebære en lite realistisk flytting av bussveitraseen i Strandgaten. I tillegg vil 
utbygging av togstopp på Norestraen gi negative virkninger for kulturminnebebyggelsen 
med nasjonal verneinteresse underlagt riksantikvaren. 

 
 Alternativet Luravika, under broen i Stavangerveien er ifølge mulighetsstudien teknisk 

gjennomførbar og har tilstrekkelig potensielt kundegrunnlag (tilsvarende Jåttåvågen 
togstopp og Bryne stasjon). Området har størst befolkningsgrunnlaget (kundegrunnlag) i 
dag og størst potensial for utvikling ettersom det liger innenfor et prioritert 
byutviklingsområde i kommuneplanen. En plassering av togstopp i Luravika knytter seg også 
til bussveien som kommer i Strandgaten og i bro over jernbanen til Stavangerveien. Det gir 
en god kobling mot kollektivtrafikken i Gamleveien (busslinje 6). 

Jernbanedirektoratet har vært positive til at Sandnes kommune ser på mulighetene for et nytt 
togstopp her, men har ikke uttalt seg om plassering eller mulighetene for etablering. Prosjektet er 
meldt inn til vurdering i arbeidet med byutredninger for Bypakke Nord-Jæren som også danner 
grunnlag for ny NTP. 

 
Innsatsen ovenfor viser at Sandnes kommune allerede satser på realisering av togstoppet. For å 
komme videre med prosjektet vil det også være nødvendig å videreføre en tett dialog med 
jernbanedirektoratet og synliggjøre grep i kommuneplanen som viser at kommunen vil jobbe aktivt 
for å bygge opp under togstoppet. Rådmann foreslår blant annet et satsningsområde rundet 
togstoppet for å synliggjøre dette. I tillegg har rådmannen foreslått at området rundt togstoppet 
vises som et bestemmelsesområde med tilhørende oppfølging: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15021819
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15021819
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Innenfor bestemmelsesområde for Lura togstopp skal rådmannen gjennomføre en forstudie og 
vurdere muligheter for etablering og utvikling av nytt togstopp i dialog med Jernbanedirektoratet. 
Forstudien skal vurdere arealbruk, herunder gangforbindelser, bystrand og grøntstruktur. 

 

 
4.9.2.1 Bestemmelsesområde Lura togstopp  

 

 
Rådmannen vil følge opp arealbruken 

tilknyttet togstopp gjennom forstudie for å 

synliggjøre potensial, muligheter og 

konsekvenser av arealutvikling ut fra områdets 

egne forutsetninger og omgivelsene rundt. En 

samordnet og helhetlig prosess har større 

mulighet for grundige interesseavveiinger som 

igjen kan føre til mer gjennomtenkte 

arealdisponeringer og et bredt blikk for  

hensyn som må ivaretas. Forstudien skal ta 

utgangspunkt i kommuneplanens mål og 

utviklingsstrategier for sentrale byområder. 

Forstudien tar sikte på å legge noen 

overordnede, strategiske rammer og føringer 

for eventuell fremtidig byutvikling i området. 

Arbeidet skal gi et kunnskapsgrunnlag for 

eventuelle anbefalinger om utvikling og 

formålsendringer til neste 

kommuneplanrevisjon. Anbefalinger om 

arealutvikling må knyttes opp til lokalisering  

av nytt togstopp. 
 

Illustrasjon, togstopp ved Luravika – Sandnes kommune 2017 

 
Bestemmelsesområde Lura togstopp er vist med bestemmelsesgrense på plankartet, og tilknyttet en 
bestemmelse med føringer om videre oppfølging. 

 
 
 
 

4.9.3 Parkeringsbestemmelser 
Rådmannen har foreslått endringer i parkeringsbestemmelsene. Endringer i parkerings- 

bestemmelsene er i tråd med målene om å satse mer på kollektiv, sykkel og gåing, og revitalisering 

av sykkelbyen Sandnes. Kollektivtilbudet i Sandnes er blitt styrket og vil styrkes ytterligere med 

bussveien. 
 

Det er også en konsekvens av arbeidet med IKDP Forus, der det foreslås nye innskjerpede 

parkeringsbestemmelser. Parkering er også et oppfølgingspunkt i byvekstavtalen. 
 

Det foreslås å dele gjeldende sone 2 høyverdig kollektiv i to soner. Ny sone 2 bussvei, og ny sone 3 

øvrig høyverdig kollektiv. Dagens sone 3 blir ny sone 4. Begrunnelsen er at bussveien vil gi et bedre 

tilbud enn øvrig høyverdig kollektiv, og det virker derfor fornuftig å dele disse sonene. 
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4.9.3.1 Beboerparkering  

I ny sone 2 bussvei foreslås det å endre normen for beboerparkering fra dagens fastkrav på 1,0 til 

maks 1,0. Det er en liten innstramming fra dagens situasjon og åpner for nye boligprosjekter med 

mindre parkeringsdekning enn 1 per boenhet. Denne sonen følger bussveien og/eller togstoppene, 

og er prioritert for fortetting. Det gjør det naturlig å stramme inn parkeringsnormen noe. Det 

foreslås også at individuell gjesteparkering ikke tillates, men at dette må løses i fellesanlegg. 

Parkeringen i denne sonen skal planlegges samlet og bør uansett løses i fellesanlegg. Derfor er det 

mulig å ta vekk muligheten for individuell gjesteparkering i denne sonen. 
 

I ny sone 3 øvrig høyverdig kollektiv foreslås det også et makskrav på 1,0, men et minimumskrav om 

0,5. Det er et større behov i den sonen for å sikre at det etableres noe parkering i denne sonen enn i 

sone 2 da kollektivtilbudet er noe dårligere enn det er i bussveiaksen. 
 

I ny sone 4 foreslås det å endre bestemmelsen fra en minimumsbestemmelse til en minimum- og 

maksbestemmelse. Minimum 1, maks 2. Gjesteparkering kommer i tillegg. Med økt fokus på 

redusert bilbruk, er det naturlig og å bevege seg vekk fra en minimumsbestemmelse, men også sette 

et tak i form av maks. Samtidig vil bilen måtte være hovedreisemiddelet i sone 4, og bestemmelsene 

kan ikke være for strenge. Forslaget balanserer dette. 
 

I IKDP Forus foreslås det parkeringsbestemmelser for næringsvirksomhet, men ikke boligparkering. 

Det legges ikke opp til særlig boligbygging innenfor planområdet for IKDP Forus, men det må likevel 

være en bestemmelse i kommuneplanen for dette. Rådmannen mener det er logisk at de samme 

kravene stilles til boligparkering på Forus som det gjøres i sone 2 bussveien, og foreslår dette. 
 

For sykkelparkering foreslås det ingen endring. Bestemmelsene kan virke romslige, men i en tid der 

Sandnes skal revitalisere sykkelbyen er det ikke naturlig å senke kravene til sykkelparkering. 
 

4.9.3.2 Næring  

Sonene er de samme som for beboerparkering. Her foreslås det større innstramminger. Det følger av 

at for å endre reisevaner og redusere bilbruk er det målepunkt folk reiser til det må gjøres endringer. 

Sandnes nye rådhus bygges blant annet uten parkeringsmuligheter tilknyttet rådhuset. Folk trenger 

bil og må få parkert hjemme, men de trenger ikke bruke bilen til alle daglige gjøremål. 
 

Det foreslås en betydelig innstramming i normene for parkering på næring. Sandnes har i gjeldende 

kommuneplan romslige normer for parkering her. Dette gjenspeiles i andelen arbeidstakere som har 

gratis parkering på arbeidsplassen. I reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 oppgir 74 prosent på 

Nord-Jæren at de har gratis parkeringsplass hos arbeidsgiver. 9 prosent har avgiftsbelagt parkering 

hos arbeidsgiver. 9 prosent har ikke parkering hos arbeidsgiver, men har andre muligheter på vei/P- 

hus eller lignende. Kun 2 prosent oppgir at de ikke har parkeringsmuligheter ved arbeid. 
 

I arbeidet med IKDP Forus ser man også på bestemmelser for parkering. Det ligger der an til at 

rådmannsgruppa foreslår en parkeringsnorm på maks 0,3 pr 100 m2 BRA. I arbeidet med 

kommuneplanen har Sandnes kommune sett til arbeidet med IKDP for å forsøke å samordne 

parkeringsvirkemidlene. Det er i tråd med oppfølgingspunkt fra byvekstavtalen. 
 

På Forus anser man parkeringsdekningen som svært god. Det kunne vært logisk å følge normen fra 

Forus for sone 2 bussveien. Rådmannen mener likevel det er riktig å legge seg noe høyere enn Forus, 

da parkeringsdekningen ikke er like god i sonene utenfor Forus. Likevel er det allerede god 

parkeringsdekning i denne sonen Rådmannen har derfor foreslått maks 0.5 pr 100m2 BRA i den nye 

sone 2 bussveien. 
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Rådmannen mener videre at maks 0,5 også vil være tilstrekkelig i sone 3 og 4. Sone 3 er mye det 

samme som sone 2, med god parkeringsdekning i dag. Sone 4 vil ha mer arealkrevende 

næringsvirksomhet men lavere arbeidsplasskonsentrasjon. Det er ulogisk at parkeringsdekningen 

skal være høyere her når man vil ha færre ansatte på et større areal. I dag er kravet minimum 1. Det 

virker mer i tråd med realitetene å ha en flat norm for næringsvirksomhet i alle sonene på maks 0,5 
 

4.9.3.3 Andre formål:  

For andre formål skal kravene til parkering vurderes i mobilitetsplan og fastsettes av Sandnes 

kommune. Ved denne revisjonen foreslår rådmannen et tillegg i denne bestemmelsen som sier at 

Det søkes å begrense bilparkeringen der det er mulig og formålstjenlig. Det følger som en 

konsekvens av foreslåtte innstramminger for beboerparkering og næringsvirksomhet. På sentralt 

plasserte skoler, barnehager ol. er det naturlig at parkeringen søkes å begrenses mer enn i mer 

perifere områder. 
 

 
 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 å høyne makskrav for boligparkering. 
 

En konsekvens av dette, sammen med økt utnyttelse og reduserte krav til uteoppholdsareal, kan 

være at boligområdene vil oppleves som mindre grønne og mer tilrettelagt for bil. Økt krav om 

etablering av parkering kan gi økte kostnader for utbyggere og beboere, og utfordrer mål og 

regionale forpliktelser om økte kollektiv-, gange- og sykkelreiser. 
 

 

4.9.4 Boligsoneparkering 
Det er vurdert som et relevant, oppfølgende prosjekt i ny kommuneplan å forberede innføring av 

Boligsoneparkering i Sandnes. Sandnes har i motsetning til de fleste andre større bykommuner ikke 

boligsoneparkering. Vegtrafikklovgivningen gir kommunene mulighet til å regulere bruk av 

parkeringsplasser på gater og veier innenfor et nærmere angitt område. Når mange kommuner har 

valgt å benytte boligsoneparkering, innebærer det at beboere i området unntas fra tidsrestriksjoner 

og ordinære avgifter for å parkere i gata. Det er vanlig, men ikke et lovkrav at beboerne må betale 

for en parkeringstillatelse. 
 

Rådmannen mener at boligsoneparkering kan gi bedre bomiljø, hindre fremmedparkering begrense 

bilbruk til området og sikre parkering for bosatte. Effektene kan være bedre mulighet for å finne 

parkering ved retur til boligen, redusere letekjøring, bedre parkerings- og boforhold for bosatte og 

redusert beboerparkering på gaten der beboere har alternativer. 
 

4.9.4.1 Supplerende tiltak  

Når en ordning med boligsoneparkering er innført, må kommunen følge opp situasjonen i tilliggende 

områder. Etterspørselen etter parkering kan bli forskjøvet til andre, nærliggende områder. 
 

Innenfor en boligsone kan det fortsatt reserveres plasser for spesielle formål. Det kan gjelde for 

eksempel HC, bildeling, El- og Hy-drevne biler. Slike plasser kan ikke benyttes med vanlig beboerkort. 
 

Boligsoneparkering brukes i dag primært i byområder, men kan innføres alle steder man ønsker å 

begrense trafikk skapt av andre enn de som har direkte tilhørighet til et område – eksempelvis 

boligområder nær arbeidsplasskonsentrasjoner, videregående skoler og idrettsanlegg. 
 

Sandnes kommune har mottatt flere henvendelser fra innbyggere med spørsmål om innføring av 

boligsoneparkering. Kommunen har respondert at dette er noe som vil vurderes nærmere ved 

rulleringen av kommuneplanen. 
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Rådmannen mener at boligsoneparkering kan være et riktig grep i områdene rundt Sandnes 

sentrum. Det legges opp til et prinsippvedtak om innføring av boligsoneparkering ved denne 

revisjonen av kommuneplanen. Så blir det en oppfølgingsoppgave å nærmere definere å avgrense 

områdene for boligsoneparkeringen. Det vil kreves medvirkning og forankring hos innbyggere og 

politikere for å få ordningen med boligsoneparkering vellykket og på plass. 
 

 
 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 å ikke innføre boligsoneparkering. 
 

 

4.10 Offentlig areal 
Areal til offentlig/privat-tjenesteyting som skole, barnehage og bo- og aktivitetssenter er nødvendig 

for at kommunen skal klare å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Behovet for denne typen areal 

er kartlagt i samarbeid med tjenesteområdene, Sandnes Eiendom KF og Sandnes Tomteselskap KF. 
 

I forhold til tidligere er det i denne revisjonen tegnet inn relativt mye areal til offentlig formål, både 

fordi det har vært et underskudd, og fordi man har forsøkt en ny løsning for enkelte typer offentlig 

areal. Tidligere har det vært knyttet bestemmelser til boligutbygging der en viss mengde areal skal 

settes av til offentlig formål i detaljregulering av boligområder. Dette har ikke alltid dekket behovet, 

og i denne revisjonen er det derfor forsøkt løst ved å tegne inn offentlig areal på konkrete flater. Det 

er et poeng at det, som for bolig og næring, finnes en «arealreserve» for offentlig areal. Planlegging 

av store offentlige tjenestebygg som skole og bo- og aktivitetssenter tar tid, og prosessen blir enda 

mer tidkrevende når arealet må avsettes. Ved å ha en reserve vil man også kunne gjøre mer bevisste 

lokaliseringsvalg for det offentlige tjenestetilbudet, da man ikke er avhengig av å finne områder som 

kan bygges ut umiddelbart. 
 

Det er gjort en systematisk kartlegging av behov for offentlig areal basert på 

befolkningsframskrivinger av målgruppene for de ulike tjenestene, kapasitetsvurdering av 

eksisterende anlegg, og vurdering av hvorvidt kapasiteten på anleggene realistisk sett kan utvides 

innenfor eksisterende areal. I de tilfellene der nytt areal er vurdert som nødvendig, er dette forsøkt 

plassert ut fra tjenesteområdenes innspill om egnet lokalisering for den aktuelle funksjonen, samt 

egnede tomter. Gjennom dette kommuneplanforslaget har Rådmannen søkt å dekke behovet for 

offentlig areal til skole, barnehage, gravlund, idrett og boligsosiale formål i for de neste 15 årene. 
 

Ulike typer offentlige tjenester har behov for ulik lokalisering. Mens skole og barnehager har en lokal 

funksjon og dermed bør ligge spredt rundt i befolkningskonsentrasjoner i kommunen, er bo- og 

aktivitetssenter mindre stedbundne. Disse bør ligge tett på kollektivtilbud med tanke på transport av 

ansatte og besøkende, og av hensyn til brukerne bør de ligge i omgivelser som gir nærhet til det 

lokale livet og mulighet for aktivitet og rekreasjon. 
 

Det legges inn flere nye områder med offentlig formål i områder som i dag er regulert til bolig på 

Austrått (Au32, Au33, Au35), Ganddal (Ga34 og Ga35) og Riska (Ri26). 
 

På Lura omdisponeres et område fra næring til offentlig formål fordi dagens situasjon er krevende 

med hensyn til parkering og trafikkavvikling. Dagens arealutnyttelse utløser mye tungtrafikk i et noe 

uoversiktlig område som benyttes som skolevei. Det stilles krav om felles plan for et større område 

for å sikre en god løsning. 
 

En stort antall foreslåtte endringer er enten retting av kommuneplankartet eller gjort for å få 

samsvar med dagens bruk. Rettingene er fra bolig, sentrumsformål og gravlund til offentlig formål. 
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Slike rettinger gjøres på Figgjo (Fi6 og Fi7), Ganddal (Ga29 og Ga32), Hana (Ha25 og Ha26), Riska 

(Ri27 og Ri29), Lura (Lu25), Malmheim og Soma (Ma11) og Sviland (Sv7). 
 

Noen steder endres det fra grøntstruktur og LNF til offentlig. Dette er gjort for å legge til rette for 

utvidelse av Lunde bo- og aktivitetssenter og Rovik bo- og aktivitetssenter. I tilknytning til Lunde bo- 

og aktivitetssenter foreslås det å omdisponere 2 dekar grønnstruktur til offentlig areal, og samtidig å 

omdisponere noe offentlig areal til grønt (Ga24). Ved Rovik foreslås det å omdisponere 2 dekar 

grønnstruktur til offentlig formål. Dette vil være i konflikt med de grønne kvalitetene i begge 

områder, men tillater utvidelse av de eksisterende bo- og aktivitetssentrene. 
 

Ved Ganddal (Ga28) skole går dagens skolebygg inn i et område som per i dag er regulert som 

grønnstruktur. Det foreslås derfor å utvide det offentlige arealet slik at skolebygget og en buffer på 

ca. 10 meter blir liggende i offentlig formål for å samsvare med faktisk bruk av arealet. Samtidig 

endres et område som i dag er regulert til idrettsformål til offentlig formål, ettersom fotballbanen 

som ligger på arealet er tilknyttet skolen. 
 

Det foreslås en del endringer knyttet til gravlund i denne kommuneplanen. Flertallet av disse må 

oppfattes som rettinger, da Sandnes kommune har hatt et prosjekt som deler arealforvaltningen ved 

kirke-eiendommene. Selve kirkebyggene med tilhørende arealer (parkeringsplass m.m.) er forvaltet 

av kirkevergen og utskilt som egne eiendommer. Disse er lagt ut til formål «offentlig/privat 

tjenesteyting». Gravlundsarealene som forvaltes av gravplassforvalter er lagt ut som formål «grav- 

og urnelund». Nødvendige endringer er i all hovedsak endring i samsvar med etablert bruk. I tillegg 

gjøres det to omdisponeringer fra henholdsvis LNF og offentlig formål til gravlund (Au37 og Sa13). 
 

Småhus/robuste boliger skal i utgangspunktet ikke ligge på offentlig areal, da de ikke har 

personalbase. Disse er derfor søkt løst i andre områder. Et område på Bråstein (Sv14) anbefales 

omdisponert fra LNF til offentlig formål, hvor det er planlagt å tilrettelegge for boliger for personer 

med store atferdsproblemer. Fagstab levekår har vurdert at denne beboergruppen har behov for å 

bo utenfor «vanlige» boligområder. De anbefaler videre at boligene bør plasseres i landlige 

omgivelser, godt skjermet fra øvrig bebyggelse. Planlagt bruk av området er ikke avhengig av 

offentlig kommunikasjon. 

 

Bystyret vedtok 14.5.18 å omdisponere 20 daa fra LNF til offentlig formål med Maudlandslia 
(Ri23). Det er beskrevet at området kan være aktuelt til psykiatrisk 
Institusjon. 

 

Bystyret vedtok 14.5.18 å ta ut formål grav- og urnelund i Skogsbakken (Sa13). 
 

Skogsbakken var foreslått som erstatningsareal for den delen av Gand gravlund som 

omdisponeres til bolig i forbindelse med utbygging på Skeiane. Dette medfører at behovet for 

gravlundareal på ca 20 daa i dette området ikke er dekket gjennom kommuneplanen. Dette gir 

kapasitetsutfordringer i området i kommende kommuneplan. 
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4.11 Klimatilpasning 
 

 

 
 

Illustrasjon, grøntstruktur og klimatilpasning – Sandnes kommune og Rambøll 2017 
 

4.11.1 Flom 
Med økende nedbør og mer intens nedbør vil større areal måtte avsettes for vann. Foreslåtte 
løsninger vil gi konsekvenser for arealbruk og utnyttelse i enkelte områder. Dersom en tillater 
utbygging i areal som er en del av vassdragets flomsone, vil flomsonen utvides lengre nede i 
vassdraget. 

 

Det vil foreslås utvidet hensynssone innenfor flomsone langs vassdrag. Klimapåslag innebærer 

utvidete soner i forhold til dagens kart. Det er utarbeidet helhetlig tiltaksplan for Storåna. I denne 

rapporten har en vurdert flomkapasitet og flomsoner for hele vassdraget. I kommuneplankartet 

legges disse sonene inn som grønnstruktur eller hensynssone. For øvrige vassdrag i kommunen 

foreligger det ikke tilsvarende utredninger. Her legges aksomhetskartene til NVE til grunn. I disse 

kartene er det lagt inn klimapåslag og dermed tatt høyde for økte nedbørmengder. Kartene er 

imidlertid lite detaljerte, og det kan være areal i hensynssonen som ikke er reelt flomareal. Det er 

behov for å avklare flomsonen i flere av vassdragene i kommunen. Etter hvert som slike avklaringer 

foreligger, vil en kunne avgrense hensynssoner flom mer nøyaktig. 
 

Langs Storåna er flomsonene sikre, og langs dette vassdraget er plankartet tilpasset ny kunnskap om 

flom: 
 

 Det foreslås ikke nye byggeområder på areal som omfattes av flomsone. 
 På areal som er uregulert foreslås i hovedsak arealendring til grønt 

 På areal som er regulert men ikke bebygd i dag eller areal med eldre bebyggelse foreslås 
formålsendring til grønt. 

 På berørte tomter avsatt til bebyggelse i gjeldende kommuneplan er deler av flomsonen vist 

som byggeområde med hensynssone. Det innebærer at bebyggelse må legges utenfor 

flomsonen, men at den resterende delen av byggeområde som har hensynssone kan 

benyttes som uteareal, parkeringsplass eller andre formål som tåler oversvømmelse. 

 For eksisterende bebyggelse og nylig regulerte areal vil arealformålet beholdes, men 
hensynssoner innebærer restriksjoner på arealbruken. 

 

Det er gitt skjerpende bestemmelser til areal som omfattes av flom: 
 

 Generelt forbud mot tiltak som reduserer vassdragets flomkapasitet. 
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 Endring av naturlige vassdrag tillates som hovedregel ikke, 
 Bebygde tomter tillates ikke utbygd utover dagens situasjon. Det tillates heller ikke tiltak på 

tomta som gir raskere avrenning til vassdrag. 

 Krav om avklaring at flomrisiko i reguleringsplan 
 Ved ny regulering vil en kunne kreve restaurering av flomkapasitet der den tidligere er 

redusert. 

 Krav om at bebyggelse avklares plasseres mht. flomfare 

 Krav om etablering av evt sikringstiltak for flom 
 

I kommuneplanens handlingsdel legges det opp til øke kunnskapsgrunnlaget om omfang av 
flomsoner i flere vassdrag 

 
 
 
 

 
Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer: 

 

- Arealinnspill 154, Au 24 videreføres som boligområde. 

- Det ble vedtatt følgende bestemmelse for området: Det skal i reguleringsplan sikres 

løsning for å håndtere flom i området, planen må sikre at en eventuell utbygging ikke 

medfører økt risiko for flom på andre areal langs Storåna. 
 

Vedtaket innebærer at areal som er registrert som flomsone ligger inne som byggeområde i 

kommuneplanen. Avklaring av løsninger og flomkonsekvenser vil måtte gjøres i detaljplan. 
 
 
 

4.11.2 Tiltak for å sikre bærekraftig overvannshåndtering 
Nye overvannsløsninger vil noen steder innebære at vann tar større plass. Samtidig vil innslag av 
grønt og vann bidra til kvaliteter i den bygde byen. Det stilles krav om håndtering av overvann også i 
dag.  De tiltakene som foreslås er i stor grad en videreføring av dagens praksis. Nytt tiltak er at det 
innføres retningslinje for blågrønn faktor. Dette er en metodikk for å sikre vann og vegetasjon i 
utbyggingsområder. Intensjonen med å innføre denne metodikken er å tilføre kvaliteter, og å se 
vann og grønne areal i en sammenheng. Stavanger kommunen har denne retningslinjen i dag. 

 

I forbindelse med utredningen av grønnstruktur i bebygde områder har en utarbeidet temakart som 
viser grønne forbindelser. Der naturlige gangveger sammenfaller med flomveger har en lagt disse i 
samme trasé. Intensjonen er å opprettholde å styrke disse traseene som attraktive forbindelser med 
innslag av vann og vegetasjon. 

 

Følgende bestemmelser skal sikre bærekraftig overvannshåndtering: 
 

 Krav om lokal håndtering av overvann 

 Krav om at avrenning ikke skal overstige dagens nivå. 

 Krav til at overvannshåndtering skal reduseres i transformasjonssområder. 

 Flomveger skal avklares i planer 

 Retningslinje om blågrønn faktor 

 Sambruk av areal for vann og grønt i gangakser 
 Bestemmelse om arealbruk og styrking av de grønne forbindelsene 

 

4.11.3 Tiltak havnivåstigning 
I kommuneplanen er estimat for fremtidig havnivå basert på temaveileder Havnivåstigning og 
stormflo utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, datert september 2016. I 
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denne er det estimert av havnivå og stormflo innebærer havstigning vil heves til kote 1.93. I 
kommuneplanen er dette avrundet til kote 2.0. Kommuneplanen fastsetter generell byggehøyde på 
kote +2. På areal som vender mot sjø, men det i tillegg tas høyde for bølgepåvirkning. 

 

Innenfor hensynssonen kan det stilles krav om planlegging og sikring av infrastruktur for å hindre 
inntrenging av havvann. Kommuneplanen inneholder ny bestemmelse som åpner for at det kan 
stilles rekkefølgetiltak for klimatilpassingstiltak. 

 

4.11.4 Tiltak ved økt risiko for ras og utglidinger 
Kunnskapsgrunnlaget for skred og rasområder er usikkert. I kommuneplanen legges dagens 
kunnskapsgrunnlag inn. Det pågår prosjekt for å avgrense / definere disse sonene. Arbeidet med dette 
ferdigstilles ikke før kommuneplanen er ferdig. 

 
Hensynssone ras og skred legges på areal som er avdekket som fareområder i NVE sine kart. I tillegg 
er det lagt inn hensynsone ras og skred på areal med leirholdige masser som samtidig har stor 
helling. 

 
Det foreslås bestemmelse som stiller krav om: fagkyndig utredning av skredfare samt vurdering av 

om arealet kan bebygges. Det stilles og krav om at nødvendige sikringstiltak skal vurderes og 

godkjennes som en del av byggesaken og være utført før utbygging 
 
 
 

4.12 Nye temakart 

4.12.1 Temakart og bestemmelser om stille områder 
Temakart støy er supplert med stille områder. Det er i tillegg gitt retningslinjer om at areal som er 

vist som stille områder i temakart skal støynivået tilstrebes å være i samsvar med anbefalt støynivå 

angitt i T- 1442. Avbøtende tiltak skal etableres ved støykilden. 
 

4.12.2 Temakart og bestemmelser om luftkvalitet 
Frem til høring skal kommuneplanen suppleres med temakart som viser luftkvalitet. Kartet skal 

utarbeides på bakgrunn av nasjonalt beregningsverkøy for luftkvalitet utarbeidet av norsk institutt 

for luftforskning (NILU). 
 

Bestemmelser fastsetter at temakart luftsone være retningsgivende for plan og 

byggesaksbehandlingen. 
 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, skal 

legges til grunn for reguleringsplanlegging og søknad om tiltak etter plan og bygningsloven § 20-1. 
 

Nye skoler og barnehager skal ikke lokaliseres i rød sone. I rød sone skal det normalt ikke tillates 

arealbruk som er følsom for luftforurensing. Unntak kan bare skje i senterområder og i definerte 

fortettingsområder, etter en helsefaglig vurdering. 
 

Innenfor gul sone skal det vises varsomhet med å tillate arealbruk som er følsom for luftforurensing. 

Innenfor sonen skal det vektlegges plangrep og tiltak som sikrer gode løsninger for luftkvalitet. 

Luftkvalitet på uteareal skal vektlegges særskilt. 
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4.12.3 Temakart grøntstruktur og hovedforbindelser for gående 
Det er utarbeidet temakart for grøntstruktur og hovedforbindelser for gående. Temakartet viser et 

nettverk av hovedforbindelser i sentrale byområder som faller inn under byutviklingsaksen. 

Temakartet viser hvordan hovedforbindelsene treffer eksisterende, regulert grøntstruktur i 

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

rekreasjonsarealer som Sandvedparken. Hovedforbindelsene går også langs Gandsfjorden på begge 

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

korridor fra Ganddal til Lura. 
 

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

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

med rød stiplet linje. Det forslås i handlingsdelen å prioritere sammenhengende forbindelse fra 

Ganddal til Luravika, samt styrke gangforbindelser gjennom Sandnes sentrum. Disse vil følges opp 

videre i KDP sentrum. 
 

Bymiljøpakken inneholder også midler til å styrke gangforbindelsene og legge til rette for økte 

andeler gående. Temakartet vil gi overordnet planforankring for å kunne søke midler for planlegging 

og realisering av viktige gangforbindelser. 
 
 
 

4.13 Mindre justeringer/rettinger i kart 
I kommuneplankartet er det gjort oppgraderinger og kvalitetsforbedringer ved at kartet er blitt 

rettet opp mot nye grunnlagskart. For eksempel kyst og vann. Mindre justeringer av denne sorten er 

i hovedsak usynlig på kartet og av ikke prinsipiell karakter. 
 

Kommuneplankartet er også oppgradert i samsvar med vedtatte reguleringsplaner. Dette er 

endringer som skulle være kurante, siden arealbruken er fastsatt nøyaktig gjennom PBL og vedtatt 

gjennom en omfattende planprosess. Dette gjelder i all hovedsak reguleringsplaner til bolig og 

byggeområder som er vedtatt i tiden etter gjeldende kommuneplan ble vedtatt, dvs tidsrommet 

2015-2018. Det viser seg at noen reguleringsplaner er glemt eller ikke blitt fanget opp av tidligere KP 

revisjoner, og disse er også rettet. 
 

Områdene for fritidsbebyggelse er i hovedsak ikke oppgradert. Disse områdene bør også 

oppgraderes slik avgrensingen settes etter forståelig og bevisste valg, for eksempel eiendomsgrense, 

100 m belte etc. Dette vil være en oppfølgingsoppgave til neste kommuneplanrevisjon. 
 

 
 

5 Samlede vurderinger av konsekvenser 
I henhold til plan- og bygningsloven skal det gjøres en konsekvensvurdering av grepene som gjøres i 

kommuneplanens arealdel. Det er gjort konsekvensvurdering og ROS-analyse av hvert enkeltareal 

som foreslås i denne kommuneplanrevisjonen, vist i vedlegg 2. Det er vurdert noen konsekvenser av 

hovedgrepene underkapitlene som beskriver endringer i kommuneplanens arealdel. I kapitlene 

under er den samlede konsekvensen av planforslaget vurdert noe mer utdypende. 
 

5.1 Sandnes sentrum og lokalsentra 
Det gjøres ingen konkrete arealgrep i Sandnes sentrum, ettersom dette området dekkes av 

kommunedelplan for Sentrum. Noen av grepene som gjøres i andre deler av kommunen kan 

imidlertid få konsekvenser for Sentrum. I lokalsentrene er hovedgrepene som er tatt knyttet til mer 

funksjonell senteravgrensning. 
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5.1.1 Vurdering av konsekvenser hovedgrep/ endringer 

5.1.1.1 Sentrale byområder  

Rådmannen foreslår å videreføre dagens satsning på Sandnes sentrum, togstopp og øvrige områder 

langs bussveien. Satsningen innebærer at en økt andel av kommunens fremtidige boligbygging 

prioriteres til sentrale byområder. Kontorarbeidsplasser prioriteres til Sandnes sentrum og 

kjerneområdet Forussletta Sør. 
 

Satsingen på de sentrale byområdene innebærer at Sandnes kommune skal kunne tilrettelegge for 

varierte boligtyper for alle aldersgrupper i sentrumsnære områder. Sandnes har attraktive arealer 

nær fjorden, med utsikt, gode solforhold og mulighet for aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet. Boliger 

nær knyttet til sentrum, togstopp og bussveien vil gi mange flere innbyggere kort vei til Sandnes 

sentrum med arbeidsplasser og allsidige tilbud og til andre viktige destinasjoner. Prioritering av 

arbeidsplasser til Sandnes sentrum og kjerneområdet Forussletta Sør vil sammen med 

boligutbygging i sentrale byområder følge opp nasjonale føringer og avtaler knyttet til jordvern og 

reduserte klimagassutslipp. 
 

Satsningen gir positive effekter for jordvernmål, naturverdier og friluftsliv ettersom utbygging i det 

eksisterende byområdet ikke medfører ny utbygging på dyrkbar mark, natur og friområder. Nye 

arbeidsplasser i Sandnes sentrum og boligbygging i og nær sentrumsområdet vil også støtte 

kommunens langsiktige mål om å videreutvikle Sandnes sentrum som et livskraftig og attraktivt 

hovedsenter for Sandnes og regionen. 
 

5.1.1.2 Figgjo  

Forslaget legger til rette for nytt senterområde med konsentrert arealbruk i Figgjo sentrum og tett 

inntil senterområdet. Det tas ikke landbruksjord i forslaget, og en ivaretar kulturmiljøet knyttet til 

Bikinifabrikken. Landskap og naturkvaliteter styrkes langs Figgjoelva. Målene i samfunnsdelen 

ivaretas i fht utvikling i alle bydeler i Sandnes, samt i fht å støtte opp om kollektivtransport, sykling 

og gåing. Forslaget vurderes å ha positive konsekvenser for arealbruk og transport, samt bygger opp 

om naturverdier og kulturminner. 
 

Alternativt utbyggingsmønster vil være feltutbygging av boliger utenfor senterområdet (på Rossåsen 

og Håland), noe som i mindre grad styrker lokalsenteret og heller legger til rette for økt 

personbiltrafikk. 
 

ROS 
 

Sweco har kartlagt konsekvenser ved 200-års flom og evt dambrudd ved Storavatnet (Rapport 

128821-03 DBBB Storavatn). Ved et dambrudd vil det medføre en dambruddsbølge som vil nå 

Figgjovassdraget, og oversvømme store deler av senterområdet mellom elva og Figgenveien. 

Konsekvensen vil da være alvorlig, men sannsynligheten vurderes som liten. 
 

Det er kun eldre flomberegninger for Figgjovassdraget utført for Gjesdal kommune. Tallene for flom 

og vannstand nedover Figgjovassdraget er det derfor knyttet usikkerhet knyttet til. Sandnes 

kommune bør sørge for oppdaterte beregninger av flom i dette vassdraget. 
 
 
 

5.1.1.3 Hommersåk  

Forslaget legger til rette for utvidet senterområde med konsentrert arealbruk i Hommersåk sentrum. 

Kulturmiljøet ved Krossen og Stemmen og området ved Riska Sveis innlemmes i senterområdet. 

Satsing på turisme og muligheter for fortettet boligutbygging, bevertning, møteplasser og 

overnatting gir rom for videre utvikling av Hommersåk. Kollektivtransport med båt og buss, samt 



75 
 

tilrettelegging for sykling og gange ivaretar miljøvennlig transport. Målene i samfunnsdelen ivaretas i 

fht utvikling i alle bydeler i Sandnes, samt i fht å støtte opp om kollektivtransport, sykling og gåing. 
 

Forslaget vurderes å ha positive konsekvenser for arealbruk og transport, samt bygger opp om 

naturverdier og kulturminner 
 

Alternativt utbyggingsmønster vil være feltutbygging av boliger utenfor senterområdet i Hommersåk 

(på Hesthammeren), noe som i mindre grad styrker lokalsenteret og heller legger til rette for økt 

personbiltrafikk. 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 å omdisponere følgende områder: 

Ri 15: fra LNF til boligformål, 24 daa 

Ri 18: fra LNF til boligformål, 35 daa 
 

Omdisponering til boligformål er ikke i tråd med strategi om å styrke byutviklingsakse og 
lokalsenter i Samfunnsdel. Vedtaket kan bidra til et alternativt utbyggingsmønster med 
feltutbygging av boliger utenfor senterområdet i Hommersåk. 

 
 
 

ROS 
 

Det er identifisert flomfare ved 200-års flom i området ved Frøylandsbekken. (Aspan Viak 2018 

Stedsanalyse). 
 

Flom, ras og skred sone er inntegnet i gjeldende kommuneplan som hensynssone Fareområder, og 

for Frøylandsbekken viser aktsomhetsområde for flomfare. 
 

5.1.1.4 Ganddal   

Ganddal får ett senterområde som lokaliseres ved togstasjonen, krysset Kvernelandsveien, 

Hovedveien og Lundegeilen. Senterområde i gjeldene kommuneplan langs Jærveien utgår. 
 

Ganddal sentrum utvikles med konsentrert arealbruk i senterområdet, forbindelse mellom 

Stokkelandsvannet og Sandvedparken foreslås opparbeidet, samt etablering av sosial møteplass 

sentralt i området. Kvernelandsveien foreslås stengt for gjennomgangstrafikk når tverrforbindelse 

fra godsterminalen til Bråstein er etablert, og blir miljøgate. Vendespor på Jærbanen vil gi 15 

minutters frekvens på toget. Målene i samfunnsdelen ivaretas i fht utvikling i alle bydeler i 

Sandnes/byutviklingsaksen, samt i fht å støtte opp om kollektivtransport, sykling og gåing. 
 

Senterområdet vurderes å få løftet frem stedskvalitetene sine med et tydeligere og mer kompakt 

utbygd sentrum der gode uteområder og gangforbindelser ivaretas. Det tas ikke landbruksjord i 

forslaget. Med bedre togtilbud vil flere kunne reise kollektivt, og endringer fra vei til gate vil bidra til 
 

Som alternativt utbyggingsmønster vil utbygging av boligfelt på landbruksområder i nær tilknytning 

til Ganddal sentrum vil bidra til nedbygging av landbruksjord, samt øke trafikkbelastningen i 

Ganddal. Dette vil gå på bekostning av et fotgjengervennlig lokalsenter med sosiale møteplasser og 

sentrumsnære boliger. 
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Bystyret vedtok 14.5.18 å omdisponere følgende områder: 
 

- Ga 26 og Ga33 omdisponeres fra LNF til næring og boligformål. Dette tilsvarer 150 daa til 

næring og 160 til boligformål. 
 

Regionale myndigheter har bekreftet at samfunnsikkerhetsmessige vurdering knyttet til 
trafostasjonen fortsatt er uavklart. Omdisponering til boligformål utfordrer jordvernet og foreslått 
lokalsenterutvikling for Ganddal. 

 
 
 

ROS 
 

Flomfare i Storåna 
 

Flomkartlegging i Storånavassdraget angir areal som er utsatt for flom, og som er viktig å bevare for 

å opprettholde vassdragets flomkapasitet. Som avbøtende tiltak er områdene som er avdekker som 

flomareal vist i kommuneplankartet som grønnstruktur eller hensynssone flom. Det er i tillegg gitt 

generelle bestemmelser som ivaretar overvannshåndtering. 
 
 
 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer: 
 

- Arealinnspill 154, Au 24 videreføres som boligområde. 

- Det ble vedtatt følgende bestemmelse for området: Det skal i reguleringsplan sikres 

løsning for å håndtere flom i området, planen må sikre at en eventuell utbygging ikke 

medfører økt risiko for flom på andre areal langs Storåna. 
 

Vedtaket innebærer at areal som er registrert som flomsone ligger inne som byggeområde i 

kommuneplanen. Avklaring av løsninger og flomkonsekvenser vil måtte gjøres i detaljplan. 
 
 
 
 

Vendespor for jernbanen ved Ganddal togstasjon 

Vendespor skal etableres til Ganddal stasjon og vil gi økt frekvens fra 30 til 15 minutter i timen. 

Vendesporet vil strekke seg ut i Ålgårdsbanen, og dermed inn i senterområdet hvor folk ferdes. 

Risiko for påkjørsler og skader, potensielt alvorlig. 

Avbøtende tiltak: 

Ved oppstart av planarbeid for vendesporet, må Jernbanedirektoratet utarbeide ROS-analyse med 

avbøtende tiltak for å hindre uønska hendelser. 
 

5.1.1.5 Hana  

Hana lokalsenter avgrenses til det området hvor ulike publikumsretta funksjoner som handel i dag er 

lokalisert. Senterområdet utvikles med fortettet boligutbygging, sosiale møteplasser, handel og 

tjenesteyting. Det tas ikke landbruksjord i forslaget. Ny bussvei med tilhørende gang- og 

sykkelforbindelser styrker miljøvennlig transport i betydelig grad, mens adkomst til boligområdene 

med bil kan bli redusert. Vann, avløp og overvannshåndtering må løses i områdeplanen. 
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Målene i samfunnsdelen ivaretas i fht utvikling langs bussveien fra Skippergata til Vatnekrossen, 

samt i fht å støtte opp om kollektivtransport, sykling og gåing. 
 

Forslaget vurderes å ha positive konsekvenser for arealbruk og transport, samt bygger opp under 

innspill om behov for sosiale møteplasser og variert boligbebyggelse. Utbyggingen vil bety en tydelig 

oppstart av første fase Sandnes øst og støtter opp under ny bussvei ved økt befolkning nær 

bussveien. 
 

Bussveien må planlegges slik at den ikke hindrer adkomst til boligområdene som en del av 

detaljreguleringen. 
 

Alternativ utbyggingsmønster vil være utbygging av arealet øst for RV13, noe som vil medføre 

nedbygging av landbruksjord, samt uavklarte grunnforhold i fht overvann og avrenning. 
 

5.2 Boligutvikling 
Hovedgrepet i denne revisjonen er at man prioriterer en bymessig utbygging i sentrale områder og 

lokalsenter, fremfor feltutbygging i områder som ligger i bydelens ytterkanter. Man omdisponerer 

næringsarealer i byutviklingsaksen til bolig, med bestemmelser som angir høy tetthet. Man legger til 

rette for nye utbyggingsprosjekter i lokalsenterområdene. De resterende områdene som frigis til 

boligbygging er i hovedsak rettinger og endring av sentrumsformål til bolig. Mer utdypende 

informasjon om planforslaget finnes i kapittel 5.3. 
 

5.2.1 Vurdering av konsekvenser hovedgrep/ endringer 
Ettersom forslaget i hovedsak omdisponerer næringsareal til bolig vurderes det at den samlede 

konsekvensen vil kunne redusere forurensning og støy. Tett utbygging gir mindre biltransport og 

dermed reduseres forurensningen og støy fra trafikken, og de omkringliggende områdene vil 

belastes mindre når næring erstattes med bolig. Noen av de nye boligområdene ligger inntil andre 

næringsområder, og dette må ivaretas i detaljregulering. 
 

Det ligger ikke jordbruksjord inne i det anbefalte forslaget, som dermed er positivt for mål om 

jordvern. Flere alternative forslag til boligområder som ligger i bydelenes ytterkanter, medfører 

nedbygging av landbruksjord og vil dermed kunne bidra til nedbygging i strid med kommunens 

målsetninger. Ved avdekking av naturverdier vil dette måtte ivaretas i detaljregulering. 
 

Utvikling av sentrum og lokalsentrene innebærer å bygge på lokalt særpreg og kulturminner, noe 

som skaper identitet og som vil berike bomiljøene. De tomtene der det gjøres retting fra LNF til bolig 

er allerede i bruk som bolig per i dag. «Frimerketomter» i tilknytning til gjeldende boligområder 

omdisponeres fra LNF til bolig, men dette er ikke områder som er del av sammenhengende 

grøntstruktur. 
 

Boligutbygging med høy tetthet vil trolig generere langt mer transport enn dagens næringsareal. Ved 

detaljregulering må det gjøres tiltak knyttet til parkering og adkomst til bussvei, togstopp og gang-  

og sykkelvei, slik at transportbehovet i størst mulig grad tas med kollektiv, sykkel og gange. 

Transportbehovet i kommunen vil uansett øke som følge av befolkningsvekst, og det er vurdert at 

disse områdene er innenfor sonen som er mest egnet med tanke på miljøvennlig 

reisemiddelfordeling innen transport. 
 

De foreslåtte endringene ligger i områder som er tilgjengelige for teknisk infrastruktur, men dimisjon 

og kapasitet på dette må vurderes ved detaljregulering. 
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Økt boligbygging vil kunne føre til at en større andel av befolkningsveksten tas i dette området. 

Dette er en ønsket utvikling fra kommunens side, blant annet av transporthensyn. Det vil imidlertid 

kunne utløse behov for større kapasitet innen skole og barnehage. 
 

Forslaget er i tråd med strategi om fortetting og transformasjon innenfor byutviklingsaksen. 
 

5.2.2 Avbøtende tiltak 
Forslaget vil føre til økt befolkningsvekst i en bydel der det er kapasitet på skole og barnehage per i 

dag, men som ikke nødvendigvis vil kunne håndtere den økte veksten som er en konsekvens av full 

utbygging. I handlingsdelen bestilles det derfor en utredning av kapasitet og tiltak for å håndtere en 

eventuell vekst som overskrider kapasitetsgrensen for offentlige tjenester. 
 

5.3 Næring 
Hovedgrepet i planforslaget er å sikre at nye kontorvirksomheter lokaliseres til Sandnes sentrum og i 

kjerneområde Forussletta Sør. Kombinerte næringer og industrinæringer lokaliseres til øvrige 

områder innenfor næringsområde Forus, og til nye arealer for plasskrevende industri og 

råstoffutvinning (næringskategori 3) tilknyttet eksisterende næringsområder på Sviland. 
 

5.3.1 Vurdering av konsekvenser hovedgrep/ endringer 
Hovedgrepet bygger opp om samordnet areal- og transportplanlegging hvor det tilstrebes riktig 

lokalisering av næring i forhold til transportbehov. Optimal lokalisering av næring bygger opp om 

eksisterende og nye næringsklynger, og gir således en positiv konsekvens for økt verdiskaping, nye 

næringer og mulighet for flere arbeidsplasser. God tilgang på attraktive næringsarealer innenfor 

næringskategori 3 vil kunne bidra til å «smøre» transformasjonsprosessen langs Bussvei innenfor 

kommuneplanens byutviklingsakse. 
 

Anbefalte formålsendring på Lauvik vil styrke nye Sandnes kommune som turistkommune, og gi 

grunnlag for ny næringsutvikling innen reiseliv. Satsingen bygger opp om mål og strategier i 

Strategisk næringsplan 2018-2025 som nylig er vedtatt. 
 

Anbefalte områder på Lauvik og Sviland innebærer delvis omregulering fra formål LNF til 

næringsformål. Dette er en negativ konsekvens av anbefalingene. På Lauvik disponeres LNF området 

i dag til utmarks- og beiteområde, hvor allmennheten har tilgang. Byggeområder innebærer at 

området privatiseres. Grad av konflikt mot rekreasjon og allment friluftsliv, vil avhenge av hvordan 

områdene fremstår og hvordan tilkomst til arealene løses. Allmennhetens og friluftsinteresser følges 

opp med gode løsninger i detaljregulering. Det foreslås utbygging innenfor 100- metersbeltet langs 

sjø. Arealbruk, inngrep og tilkomst til strandsone vil være bestemmende for hvor stor denne 

konflikten vil være. Det er kjente verdier for naturmangfold på Lauvik. Disse skal ivaretas i 

detaljregulering, og avbøtende tiltak iverksettes for å forebygge konsekvenser. Det er kjente 

kulturminner på Lauvik. Disse skal ivaretas i detaljregulering. 
 

Område for anbefalt deponi på Sviland skal tilbakeføres til LNF. Øvrig omdisponering på Sviland gir 

ny næringsutvikling i et område som i dag er masseuttak, og området vil få en bedre tilpassing i 

landskapet med mindre skjæring og fylling. 
 

Økt næringsaktivitet i anbefalt områder på Sviland, vil gi økt nærings- og tungtransport. Det er i dag 

et separat, og trafikksikkert tilbud for gående og syklende. Det blir mulig å krysse Noredalsveien i 

undergang. 
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5.3.2 Avbøtende tiltak 
Det stilles krav om avbøtende tiltak for anbefalte områder hvor dette i konsekvensutredningene for 

enkeltområder vurderes som nødvendig. For anbefalt deponeringsområde og næringsområder på 

Sviland (Sv11, Sv6, Sv10), skal avrenning mot Grunningen håndteres. Område for deponi gis en 

bestemmelse om at området tilbakeføres til LNF etter endt utfylling. 
 

Det vises for øvrig til konsekvensutredninger for enkeltområder i Vedlegg 2. 
 

5.4 Transport og mobilitet 
Hovedgrepet for transport og mobilitet i kommuneplanen er oppfølging av mål om nullvekst i 

personbiltrafikken, som innebærer at transportvekst i denne sektoren må tas med kollektiv, sykkel 

og gange. Dette innebærer tiltak knyttet til utbyggingsmønster, parkering, samt tilrettelegging for 

gående, syklende og kollektivbrukere. 
 

I henhold til Fagnotat Energi og klimatilpasning er veitrafikk (lette kjøretøy) den sektoren som har 

størst klimagassutslipp i Sandnes kommune. For å oppnå målsetningen om 30 prosent reduksjon i 

utslipp av klimagasser vil det være nødvendig med betydelige endringer i denne sektoren, og 

tiltakene i kommuneplanen skal bidra til dette. I sum antas arealgrepene som tas i denne 

kommuneplanrevisjonen å bidra til mindre forurensning. 
 

Dersom man lykkes med at deler av transportveksten kommer med mindre støyende 

transportformer som sykkel og gange, vil arealgrepene bidra positivt med hensyn til 

støyproblematikk. 
 

Grepene som er gjort for å sikre helhetlig grøntstruktur og forbindelser for gående antas å ha 

positive konsekvenser for nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv. Målet er at dette skal sikre mer 

sammenhengende grøntstrukturer, bedre bomiljø og sikre befolkningens mulighet til rekreasjon. 
 

Grepene vil kunne føre til lavere transportbehov målt i antall kilometer, ved at folk er bosatt 

nærmere sentrale målpunkter. 
 

Det er vedtatt utleggelse av flere nye byggeområder utenfor prioritert byutviklingsakse i forbindelse 

med bystyrebehandling 14.05.18. Rådmannen vurderer at utbygging av boliger i områdene Brattabø, 

Skaarlia, Hommersåk og Stokkeland vil kunne forsterke utfordringsbildet i LTM med høye bilandeler 

ettersom områder utenfor de sentrumsnære bydelene i stor grad er bilbaserte. Analysene viser at 

det er flere lengre reiser med bil pr dag her, enn i områder med korte avstander som egner seg for å 

gå, sykle eller har tilgang til gode kollektivløsninger. Bussveien dekker ikke noen av de foreslått 

arealene. I LTM er det vurdert at kollektivtilbudet til disse bydelene bør forsterkes for å øke 

attraktiviteten dersom nullvekstmålet skal være innen rekkevidde. Men det er uklart per i dag om 

bydelene vil få et forsterket kollektivtilbud utover dagens rutetilbud. 
 
 
 

5.5 Offentlig areal 
Hovedgrepet for offentlig areal er at det er tegnet inn konkrete flater basert på behovsvurderinger 

fram i tid. Disse arealgrepene er gjort for å sikre tjenestebehovet gitt forventet befolkningsutvikling. 

Kommunen ønsker å opparbeide en arealreserve til utbygginger som vil bli nødvendige dersom 

befolkningsveksten stemmer overens med kommunens befolkningsframskrivinger. Ulike typer 

tjenester vil ha behov for ulik lokalisering, og arealet er derfor plassert relativt spredt i kommunen. 

Offentlig areal er forsøkt plassert i eksisterende byggeområder. 



80 
 

Ettersom offentlig areal først og fremst er foreslått i eksisterende byggeområder antas det ikke at 

forurensningen totalt sett øker i disse områdene. Arealet avsatt som reserve i tilknytning til 

Vatnekrossen kan imidlertid være problematisk med tanke på avrenning til Grunningen, noe som må 

løses før utbygging kan starte her. 
 

Gravlundsarealet som foreslås ved Høyland ligger inne som regional grøntstruktur og kjerneområde 

landbruk. Forslaget medfører nedbygging av dyrka mark, og det ligger også kulturminner i området. 

Også arealet som foreslås på Bråstein innebærer at eksisterende landbruksområde omdisponeres til 

offentlig formål. 
 

Verdier knyttet til nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv påvirkes negativt av omdisponering av grønt 

og LNF på Lunde og Rovik. I Rovik omdisponeres deler av et LNF-område som inngår i forslag om 

hovedkorridorer for grønt, noe som kan gi negative konsekvenser. Dette medfører imidlertid ikke at 

korridoren bygges igjen. Ved Lunde bo- og aktivitetssenter omdisponeres et område som i dag er 

grøntstruktur. Som erstatning omdisponeres et noe mindre område fra offentlig formål til grønt, og 

dette området vil ligge i tilknytning til grøntkorridor. Dette vil imidlertid kunne gi noen innbyggere 

lenger vei til grønt. 
 

De fleste områder som legges inn som offentlig formål ligger i områder som er regulert til bolig per i 

dag. Som hovedregel genereres det mer transport til offentlige tjenestebygg som skoler og 

barnehager enn til boligområder. Trafikken i disse områdene vil dermed kunne bli større enn 

gjeldende kommuneplan tilsier. 
 

5.6 Klimatilpasning 
Hensyn til havstigning ivaretas ved generelt krav om byggehøyde over 2 m. i gjeldende plan var 

utredningskravet satt ved 3 meter. Denne planen innebærer dermed større fleksibilitet i forhold til å 

legge bebyggelsen på lav kotehøyde. Høyden er fastsatt på grunnlag av nasjonale beregninger, og 

sikkerheten vurderes å være ivaretatt. 
 

For å ivaretas sikkerhet i forhold til økt og mer intens nedbør, er det gitt strengere gitt føringer for å 

flom, skred og håndtering av overvann. 
 

Planforslaget viser utvidete hensynssoner for flom og skred. Dette sikrer at sikkerhet for flom og ras 

ivaretas. I enkelte områder vil hensyn til flom og skred kunne medføre fordyrende tiltak eller at deler 

av arealene ikke kan utbygges. 
 

Langs Storåna er flomsonen avklart gjennom en egen rapport. Langs dette vassdraget er viktige 

flomareal omdisponert til grønnstruktur. Det innebærer større sikkerhet for at øvrig areal langs elv 

unngår oversvømmelse. Områdene vil inngå i et sammenhengende grøntdrag langs vassdraget og gi 

positiv konsekvens for fysisk aktivitet, barn og unge og folkehelse og forurensing av vassdrag. 

Mulighet for etablere bebyggelse og utvikle arealene langs elva vil reduseres. 
 

Bestemmelser om overvannshåndtering innebærer positiv konsekvens ved at vassdrag og 

kommunalt ledningsnett blir mindre belastet med tilførsel av overvann. Kravet om at overvann skal 

håndteres lokalt innebærer at vann vil måtte integreres i planområdet. Dette kan bidra med 

kvaliteter, men vil også redusere utnyttelse av enkelte områder. 
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Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer: 
 

- Arealinnspill 154, Au 24 videreføres som boligområde. 

- Det ble vedtatt følgende bestemmelse for området: det skal i reguleringsplan sikres 

løsning for å håndtere flom i området, planen må sikre at en eventuell utbygging ikke 

medfører økt risiko for flom på andre areal langs Storåna. 
 

Økt nedbør som følge av klimaendringer lå til grunn for forslaget om å omdisponere deler av 

Au25 fra boligområde til LNF. Vedtaket innebærer at areal som er registrert som flomsone 

ligger inne som byggeområde i kommuneplanen. Avklaring om løsninger og 

flomkonsekvenser vil måtte gjøres i detaljplan.  Rådmannens utdyper risiko og 

sårbarhetshensyn knyttet til denne problemstillingen i vedlagt notat, vedlegg 3. 
 
 
 

5.7 Rekreasjon, Landskap, naturmiljø og strandsone 
Prioritering av transformasjon og fortetting innebærer at landskap og naturmiljø og muligheter for 

friluftsliv og rekreasjon ivaretas i større grad enn dersom utbygging var lagt til areal som i dag er 

ubebygde. 
 

Definering av grønne forbindelser styrkes i denne kommuneplanen. Videreføring av utvidelse av 

Sandnesmarka innebærer også positiv konsekvens for landskap, rekreasjon og biologisk mangfold. 
 

Planen tilrettelegger for økte hyttestørrelser og nye hytteområder. Nye areal for fritidsbebyggelse vil 

innebære økt utbygging i områder som i dag fremstår som grønne eller med stort innslag av grønt. 

Flere og større hytter vil medføre noe større grad av privatisering og større landskapsinngrep. 

Dagens hytteområder er viktige for plante og dyreliv. Utbygging vil innebære reduserte leveområder 

og forstyrrelser, som igjen kan gi lavere forekomst av sårbare plante- og dyrearter. Konkrete 

konsekvens for enkeltarter eller naturtyper er ikke registrert. 
 

Omdisponering av areal til hyttebebyggelse og småbåtanlegg beslaglegger og privatiserer areal som 

er tilgjengelige for allmennheten. Konsekvensen er mest negativ for småbåtanlegg. Denne 

kommuneplanen tilrår etablering av småbåtanlegg på Li og Bersagel der det er konflikt med 

badeplass. Det er få badeområder langs sjø som er attraktive for allmennheten. Omdisponering av 

badeplasser vurderes å gi relativt stor negativ konsekvens. 
 

Kommuneplanen anbefaler omdisponering av enkelte areal der det er registreringer av sårbare arter 

og naturtyper. Dette gjelder spesielt sjønære areal og areal der det tilrås småbåtanlegg. På flere 

areal er det registrert mulig konflikt med ålegras. Realisering av sti rundt Frøylandsvannet, 

fritidsbebyggelse på Vårli og næringsareal på Lauvvik viser konflikt med fugl. Konfliktgrad og 

eventuelt avbøtende tiltak vil måtte vurderes i detaljplaner. Realisering av anleggene vil imidlertid 

kunne gi negativ konsekvens for naturmangfold.  Omdisponering av Sv 1 til massedeponi medfører  

at en registrert naturtype Kystmyr går tapt. 
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Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer: 
 

- Innspill 15, masseuttak Sviland tas inn 

- Innspill 13, Ha20 massefylling på Skjørestad tas inn 

- Innspill 100, Hø16 kolonihager på Vårli tas in 

- Innspill 108, Fritidsbebyggelse på Ims tas inn 

- Innspill 115, Hø9, Turisme/ Camping på Ims tas inn 
 

Område for råstoffutvinning på Sviland ligger nært opp til Kydlesvannet naturreservat. Intensjonen med 

reservatet er at naturverdier ikke skal påvirkes. Omdisponering innebærer fare for avrenning til vassdrag og 

tiltaket kan ha negativ konsekvens for fugl. Formålet innebærer støy, trafikk med store kjøretøy og evt støv. 

Omsøkt areal ligger også i nærhet til eksisterende boliger. 
 

Massefyllingsområdet Ha20 ligger i nedslagsfeltet og tett inntil naturreservatet Grunningen. Forslaget 

innebærer at ca 260 daa omdisponeres fra LNF til råstoffutfylling/massedeponi. Det er i dag problem med 

vannkvalitet i dette vassdraget, og partikkeltilførsel gjør at området er i ferd med å gro igjen. Sandnes 

kommune har ikke flomanalyser for dette vassdraget, men det er sannsynlig at deler av arealet som ønskes 

oppfylt er del av vassdragets flomsone. Arealendring vil kunne medføre påvirkning og negativ konsekvens 

for vannkvalitet og naturverdier og vil kunne medføre endring i flomsonen i dette nedslagsfeltet. 
 

Området på Vårli innebærer omdisponering av ca 27 daa stort areal som ligger sentralt innenfor et større 

sammenhengende friluftsområde. Omdisponering vil dermed ha noe negativ konsekvens for allment 

friluftsliv. Det er registrerte naturverdier i området. 
 

Omdisponering til Fritidsbebyggelse i Imsavika omfatter en enkelttomt. Det er ikke offentlig vann og 

avløpsløsninger i området. Det er vanskelig å etablere helhetlige løsninger dersom enkelttomter 

omdisponeres. Omdisponering innebærer at det åpnes for ny bebyggelse i 100 metersbeltet langs sjø. 

Tiltaket gir negativ landskapskonsekvens ved at det etableres ny bebyggelse, og området privatiseres i noe 

mer grad i forhold til dagens situasjon. 
 

Camping og turistområde øst for Ims innebærer omdisponering av ca 15 daa fra LNF til turistformål. Tiltaket 

innebærer bebyggelse innenfor et areal som er relativ urørt og der det er tilrettelagt for friluftsliv. Det 

omdisponeres areal innenfor 100 metersbeltet til verna vassdrag. Det er registrert sårbar fugl i området. 

Utbygging og økt menneskelig aktivitet vil kunne medføre økt forstyrelse og redusert forekomst av fugl. 
 
 

5.7.1 Risiko og sårbarhetsforhold 
I denne kommuneplanperioden har flomareal langs Storåna fått særlig oppmerksomhet gjennom 

kartlegging og forslag til endringer i bestemmelser og plankart. Kartleggingen har tatt høyde for økte 

nedbørsmengder, og det er avdekket at større areal langs elv ligger innenfor flomsonen. Det 

vurderes som viktig å sikre at det ikke etableres bebyggelse i disse sonene, men også at områdene 

ikke endres og heves slik at flomkapasiteten reduseres. Utbygging i flomsoner medfører og økt 

flomrisiko lengre nede i vassdraget. Kunnskapen om Storånavassdraget har vært viktig i forhold til å 

gi forutsigbarhet og rammer for eiendommer langs vassdraget. Kunnskapen har også vært svært 

viktig i forhold til å redusere risiko og konsekvenser av fremtidige flomsituasjoner. 
 

Kommunen har foreløpig ikke med tilsvarende kunnskap for andre vassdrag i kommunen, men NVE 

utarbeider grove aktsomhetskart som viser flomsoner der det også er tatt klimahensyn. Når vi ikke 
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har mer detaljerte kartlegginger av disse vassdragene, legges aktsomhetskartene til NVE inn. 

Detaljeringsgraden for disse kartene er lavere enn de som er utarbeidet for Storåna. 
 

Det pågår også utredningsarbeid for Stangelandsåna. Når dette analysearbeidet er ferdig, vil en ha 

bedre grunnlag for å håndtere flomrisiko og arealbruk også langs dette vassdraget. I 

kommuneplanen legges det opp til å prioritere arbeidet med å fremskaffe mer detaljert kunnskap 

også for de øvrige vassdrag, blant annet Figgjovassdraget. 
 

Økte nedbørsmengder innebærer økt fare for ras og skred. Kommunen sitter på begrenset kunnskap 

om skredfare. NVE sine kart legges til grunn for kommuneplan. På bratte areal langs gandsfjorden er 

det leirholdige masser som også kan være forbundet med fare for ras og utglidinger. I denne 

kommuneplanen identifiseres også disse i kommuneplankartet. Det er igangsatt arbeid med å 

avklare stabilitet i løsmassene i kommunen mer i detalj. Det er engasjert en doktorgradsstudent i 

dette arbeidet. Det forventes at dette gir med definerte soner og grunnlag for å avgrense 

fareområder mer detaljert i neste rullering av kommuneplan. 
 
 
 
 

Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer: 

Bystyret vedtok 14.5.18 følgende endringer: 

- Innspill 15, masseuttak Sviland tas inn 

- Innspill 13, Ha20 massefylling på Skjørestad tas inn 
 

Arealendringene innebærer økt fare for forurensing av vassdrag og påvirkning av naturverdier 

i naturreservatene Grunningen og Kydlesvatnet. 
 
 
 
 
 

6 Oppsummering av planprosess og planforslag 
Forslaget til ny kommuneplan for Sandnes 2019-2035 er utarbeidet på bakgrunn av planbestillingene 

i vedtatt planstrategi og planprogram. Utkast til kommuneplan for perioden 2015-2030 er resultat av 

en planprosess basert på kunnskap og analyser, medvirkning, politisk dialog med 

Kommuneplankomiteen og øvrig dialog med administrasjonen og regionale myndigheter. 
 

Planutkastet inneholder utviklingsstrategier og forslag om hovedgrep som skal bidra til folkehelse, 

samordnede areal- og transportløsninger, energi- og klimaspørsmål, jordvern og vern av 

strandsonen i henhold til planbestillingen. 
 
 
 

Bystyret fattet vedtak om flere endringer i rådmannens forslag til ny kommuneplan i forbindelse  

med bystyrebehandling 14.05.18. Disse fremgår av protokoll fra Bystyremøte som følger med 

kommuneplanforslaget når dette legges ut på offentlig høring og ettersyn. Rådmannen fikk 

anledning til å kommenterte flere av disse vedtakene før de fikk endelig behandling i bystyret. 

Rådmannens samlede vurdering av vedtakene fremgår av vedlegg 2. De endelige vedtakene har også 

fått noe omtale i planbeskrivelsen i underkapitlene på ulike tema. 
 

Rådmannen har forståelse for politiske ambisjoner som er grunnlag for vedtak om nye 

utbyggingsområder og endrede bestemmelser. Oppsummert vurderer likevel rådmannen at det 
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samlede kommuneplanforslaget gir noen utfordringer knyttet til kommuneplanens  

satsningsområder og uheldige konsekvenser for miljø og samfunn. Disse utfordringene må håndteres 

nærmere når planen har gjennomgått høring og offentlig ettersyn. Følgende tema fremheves særlig: 
 

Bolig 
 

Bystyret har lagt inn flere nye boligområder. Forslag om nye områder ligger i all hovedsak utenfor 

prioritert byutviklingsakse. I tillegg til boligene som ligger i rådmannens forslag, har bystyret vedtatt 

omdisponering av nesten 480 dekar til boligformål, estimert til omtrent 2900 boliger. De nye 

områdene ligger ved Brattebø gård, Stokkeland, Hommersåk og Skaarlia. 
 

Vedtak om utleggelse av flere boligområder i kommuneplanen øker den allerede betydelige 

boligreserven utenfor byutviklingsaksen. Rådmannen vurderer at en økning av boligreserven utenfor 

byutviklingsaksen trolig vil føre til mindre utbygging i de sentrale byområdene i planperioden 2019- 

2035. 
 

Dersom en stor andel av boligveksten tas i områder med betydelig avstand til Sandnes sentrum og i 

områder som ikke har høyverdig kollektivtilbud vil dette kunne medføre mindre aktivitet og handel i 

sentrum, og mer bilbruk. Dette er i strid med føringer i byvekstavtalen og samfunnsdelens mål om å 

styrke Sandnes kommunes storbykvaliteter og tilrettelegge for økte andeler gange, sykkel og 

kollektivreisende. For å betjene de nye boligområdene vil man også kunne få økte kostnader til sosial 

og teknisk infrastruktur. 
 

Utleggelse av store nye bygge områder til bolig gir også konflikt med friluftsinteresser og jordvern. 

På Hommersåk ligger nye boligarealer i områder med registrert barnetråkk og naturverdier. 

Stokkeland innebærer omdisponering av ca 200 daa jordbruksareal. 
 

Handel 
 

KPK har foreslått å ta inn nye områder til handel eller kombinert handel/næring på Bjellandsletta og 

Sandved (Brannstasjonen). Handel i disse områdene vil være i strid med retningslinjene for handel i 

Regionalplan Jæren og strategier om å styrke Sandnes sentrum og lokalsenter i samfunnsdelen. Det 

er sannsynlig at handel i disse områdene vil være bilbasert og bidra til handelslekkasje fra 

sentrumsområdene. 
 

Næring 
 

I Bystyrets samlede forslag omdisponeres 633 dekar til næringsformål, hovedsakelig områder til 

plasskrevende næring. KPK foreslår å legge inn betydelige nye næringsarealer utover rådmannens 

forslag. Dette omfatter i hovedsak Sviland, Stokkeland(sør)og Foss Eikeland, totalt ca 400 daa. 

Utleggelse av nye næringsarealer kan øke kapasiteten og gi økt fleksibilitet til næringslivet. 

Rådmannen har imidlertid vurdert at næringsarealene utover opprinnelige forslag gir betydelige 

utfordringer knyttet til naturverdier. 
 

Næringsområdene på Sviland og Stokkeland innebærer omdisponering av landbruksjord. Området 

som omdisponeres til næringsformål på Foss Eikeland inneholder ikke fulldyrka jord, men skog og 

åpen fastmark, der det også finnes turstier. Dersom området skal utvikles må eksisterende 

høyspentledning legges i bakken. Det er heller ikke vurdert behov for ytterligere tilføring av 

næringsareal utover opprinnelig forslag. 
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Offentlig 
 

Formål grav- og urnelund tas ut på Skogsbakken. Skogsbakken var foreslått som erstatningsareal for 

den delen av Gand gravlund som omdisponeres til bolig i forbindelse med utbygging på Skeiane. 

Dette medfører at behovet for gravlundsareal på ca 20 daa i dette område ikke er dekket gjennom 

kommuneplanen. Dersom det ikke sikres erstatningsareal vil det oppstå utfordringer med kapasitet i 

området. 
 

KPK legger inn to områder til offentlig formål som innebærer omdisponering av grøntstruktur/LNF. I 

Maudlandslia legges det inn reserveareal til offentlig formål som går på bekostning av regional 

grøntstruktur og naturverdier. Det er en utfordring at dette formålet har begrenset tilgjengelighet 

med kollektiv for ansatte, brukere og besøkende. I Roald Amundsens gate omdisponeres et 

grøntareal til offentlig formål. Vedtaket har uheldige konsekvenser ettersom grøntområder er en 

mer begrenset ressurs her enn i andre deler av kommunen. 
 

Grøntstruktur og LNF 
 

I forbindelse med at det tilrettelegges tursti langs Frøylandsvannet omdisponeres arealet fra LNF til 

grøntstruktur. Det legges inn bestemmelse om reguleringsplan til dette området, noe som vil gi 

mulighet til mer detaljert styring for å sikre landbruk og naturverdier. 
 

Rådmannens forslag innebærer omdisponering av ca 130 dekar jordbruksareal1 til byggeformål 

(gjelder hovedsakelig område for offentlig areal Vatne, næringsareal Sviland og Turistformål på 

Lauvvik). Bystyret sine forslag om nye byggeområder innebærer omdisponering av ca 670 

dekarjordbruksareal til byggeformål (gjelder i hovedsak områdene større næringsområder på 

Sviland, Stokkeland og Foss Eikeland, boligområder på Stokkeland, Brattabø, Hommersåk og Skårlia, 

samt områder for masseutfylling på Sviland.) 
 

Fritidsbebyggelse 
 

KPK vedtar flere endringer i bestemmelser med mulighet for økte hyttestørrelser, terrasse m.m. I 

tillegg har KPK vedtatt å legge inn kolonihager på Vårli. Utleggelse av kolonihager på Vårli vil kunne 

gi økt mulighet for rekreasjon for brukerne, men vil samtidig vil innebære økte forstyrrelser i et 

område med flere registrerte naturverdier. I Høle bydel omdisponeres to enkelttomter til 

fritidsbebyggelse. Det er en utfordring for disse områdene at det ikke er etablert offentlig vann og 

avløpsledninger. Utbygging av enkelttomter i slike områder gjør det vanskeligere å få etablert 

helhetlige løsninger for vann og kloakk. I Høle bydel legges det også opp til camping/turisme 

innenfor 100-metersbeltet til verna vassdrag, noe som er i strid med retningslinjene for verna 

vassdrag. Endringen vil utløse behov for investeringer i vann, avløp og vei. 
 

I KPK sitt samlede forslag omdisponeres 191 dekar til fritidsbebyggelse. Av disse var ca 80 daa del av 

rådmannens anbefaling. Rådmannen visersamtidig til at forslaget inneholder de 5 innspillene på 

hytter og småbåthavner som ikke fikk sin avklaring i forrige kommuneplanrevisjon. 
 

Nære friområder 
 

Vedtakene i KPK medfører at omfang av nære friområder reduseres ettersom et grøntområde i 

Roald Amundsens gate omdisponeres til offentlig formål, og deler av Jadarmarka omdisponeres til 

boligformål. I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, punkt 5 d, skal det skaffes fullverdige erstatningsareal når områder avsatt til 

fellesarealer eller friområder som er i bruk eller egnet for lek, omdisponeres. 
 

Råstoffutvinning 
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Det legges inn masseinnfylling tett inntil naturreservatet Grunningen, som kan gi negative 

konsekvenser for vannkvaliteten i vassdraget. Til tross for at området vil tilbakeføres til landbruk 

etter at uttaksperioden er ferdig, vil dette arealet måtte inngå i rapportering av omdisponering av 

landbruksjord. Det legges også inn masseuttak på Sviland, som kan gi negative konsekvenser for 

vannkvaliteten i naturreservatet Kydlesvannet. Dette området ligger også tett inntil eksisterende 

boligbebyggelse, og påvirker dermed bomiljøet i området. 
 

Samlet omdisponeres 368 dekar til råstoffutvinning, inkludert 248 dekar jordbruksareal. 
 

Bestemmelser og retningslinjer 
 

Endringene i KPK innebærer blant annet at areal til felles uteoppholdsareal reduseres fra 30m2 til 

16m2 i lokalsenter/bydelssenter. Det foreslås også å høyne makskrav for boligparkering. En 

konsekvens av dette, sammen med økt utnyttelse og reduserte krav til uteoppholdsareal, kan være 

at boligområdene vil oppleves som mindre grønne og mer tilrettelagt for bil. Økt krav om etablering 

av parkering kan gi økte kostnader for utbyggere og beboere, og utfordrer mål og regionale 

forpliktelser om økte kollektiv-, gange- og sykkelreiser. 
 

Konsekvens av forslag om økte størrelse på hytte-, bod- og terrasser, samt brygger, vil være 

landkapspåvirkning og økt privatisering av friluftsområder. Mange av hyttene i Sandnes ligger i det 

som nasjonalt er pekt på som strandsone under press. Verdikartlegging av strandsonene som 

kommunen selv har gjennomført viser at det er lite igjen av den uberørte strandsonen hvor 

allmennheten har god tilgang. KPK foreslår også å ha samme regelverk i LNF- områder som i områder 

avsatt til fritidsbebyggelse. Dette kan redusere muligheten til å styre gjennom arealdisponering i 

kommuneplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Vedlegg 
Vedlegg 1: Oversikt nye bygeområder og arealregnskap 

 

Vedlegg 2: Endringsnotat med beskrivelse og vurdering av politiske vedtak i 

kommuneplankomiteen 
 

Vedlegg 3: Konsekvenser ved utbygging langs Storåna 
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Au28  30,6              30,6 

Au29  27,2              27,2 

Au31 7,5               7,5 

Au32     5,1           5,1 

Au33     14,1           14,1 

Au37         6,3       6,3 

Au39     2,9    34,4       37,3 

Au41  0,2   4,7      54,3 7,6    66,9 

Au42           2,7     2,7 

Bo7  218,5         39,3     257,8 

Bo8     14,4           14,4 

Fi10             25,4   25,4 

Fi9  14,6  27,3    25,3   4,6     71,9 

Ga20  5,7              5,7 

Ga22             135,8   135,8 

Ga24     4,5      2,7     7,1 

Ga25    0,5            0,5 

Ga26  157,0      148,5        305,5 

Ga27        61,2   13,2     74,5 

Ga28     8,1           8,1 

Ga29     2,0           2,0 

Ga32     3,0           3,0 

Ga34     6,7           6,7 

Ga35     7,8           7,8 

Ga38  2,8              2,8 

Ga39  1,1  26,9      13,1      41,1 

Ga40           7,0     7,0 

Ha17     1,8           1,8 

Ha18  1,3 15,0             16,3 

Ha19  3,2              3,2 

Ha20       258,5         258,5 

Ha29     44,7           44,7 

Ha30  1,1              1,1 

Ha31  4,3  1,1      170,3      175,8 

Ha32  2,8              2,8 

Hø10          146,2      146,2 

Hø11   2,2             2,2 

Hø12   3,8             3,8 

Hø13   27,1           4,0  31,1 

Hø14   83,5             83,5 

Hø15         13,7       13,7 

Hø16   27,8             27,8 

Hø17   4,2             4,2 

Hø6   20,8             20,8 

Hø7   6,1             6,1 

Hø9      15,8          15,8 

Lu12  9,4              9,4 

Lu13  4,4              4,4 

Lu14  8,2              8,2 

Lu15          13,2      13,2 

Lu17          11,2      11,2 

Lu19  0,9              0,9 

Lu23     12,4           12,4 

Lu24  33,0              33,0 

Lu25     6,1           6,1 

Lu27          27,1      27,1 

Lu28  19,7              19,7 

Ma11     2,7           2,7 

Ma12         12,2       12,2 

Ma8             16,7   16,7 

Ri11              0,1  0,1 

Ri15  23,8              23,8 

Ri18  45,9              45,9 

Ri21              9,9  9,9 

Ri22               133,2 133,2 

Ri23     19,6           19,6 

Ri26     5,3           5,3 

Ri27     1,3           1,3 

Ri29     6,2           6,2 

Ri3              3,0  3,0 

Ri34           74,0     74,0 

Ri35  1,5              1,5 

Ri36  11,1              11,1 

Ri4        11,5        11,5 

Ri5          11,2      11,2 

Ri7      12,1     8,0     20,1 

Ri8  0,6              0,6 

Sa11          12,3      12,3 

Se17  4,0              4,0 

Se19     6,4           6,4 

Se20           7,9     7,9 

Sv10        26,5        26,5 

Sv11       53,6 173,2        226,7 

Sv12           572,9     572,9 

Sv14     9,0           9,0 

Sv4       55,7         55,7 

Sv6        187,2        187,2 

Sv7     31,7           31,7 

Sv9     3,7           3,7 

Totalsum 7,5 633,1 190,6 55,9 224,3 27,9 367,8 633,3 66,6 404,7 786,7 7,6 178,0 17,0 133,2 3 734,1 

 

 
Samletabell Høring, nye områder 

Bebyggelse Bolig  Fritidsbeby Sentrumsfo Offentlig / p Fritids og tu Råstoffutvi  Næringsbe Grav- og ur Kombinert f Grøntstrukt LNF  LNF  Småbåthav Kombinert formål i sjø 

OMRNAVN 1001 1110  1120 1130 1160 1170 1200 1300 1700 1800 3001 5001  5100  6230 6800 Totalsum 
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Samletabell Høring, nye områder 
 

Markslag Bebygd Samferdsel    Fulldyrka Overflatedyrk  Innmarksbeite Skog Fastmark Myr Vann Sjø 

kode 11 12 21 22 23 30 50 60 81 82 Totalsum 

Au28 3,5 1,4 1,7  20,1 3,8 0,1    30,6 

Au29 26,7 0,4    0,1     27,2 

Au31 3,7 0,0    0,0 3,8    7,5 

Au32   5,1        5,1 

Au33  0,0 13,7    0,4    14,1 

Au37   6,2   0,1     6,3 

Au39 23,4 2,2    11,1 0,7    37,3 

Au41 3,6 1,2 43,6  2,4 13,5 0,4  2,3  66,9 

Au42      2,7     2,7 

Bo7 4,8 5,7 32,9   212,0 2,4    257,8 

Bo8 1,5 1,5 9,9    1,4    14,4 

Fi10     10,0 0,2 15,2    25,4 

Fi9 63,2 1,2    4,5 2,9  0,1  71,9 

Ga20 5,7     0,0     5,7 

Ga22 5,3 1,0 24,5  0,6 0,9 57,9 45,6   135,8 

Ga24 2,4 0,1    2,1 2,5    7,1 

Ga25 0,5          0,5 

Ga26 25,3 17,1 169,6  38,0 46,9 6,4 2,0 0,2  305,5 

Ga27  2,2 0,0  18,5 29,3 24,5    74,5 

Ga28 6,6 0,0    0,2 1,3    8,1 

Ga29 2,0 0,0         2,0 

Ga32 3,0 0,0         3,0 

Ga34 0,1  5,1  1,5      6,7 

Ga35 0,2 0,1 7,5    0,0    7,8 

Ga38 2,8 0,0         2,8 

Ga39 26,6 7,0    6,2 1,4  0,0  41,1 

Ga40 2,8 0,1    2,3 1,2  0,6  7,0 

Ha17 0,1 0,1    1,6     1,8 

Ha18      16,3     16,3 

Ha19 0,4     2,8     3,2 

Ha20 0,1 0,0 180,5  16,4 30,4 7,3 23,7 0,1  258,5 

Ha29 5,3 1,8 36,0  0,0 1,4   0,2  44,7 

Ha30 0,4     0,7     1,1 

Ha31 62,4 10,3 90,5   0,9 8,4 2,5 0,8  175,8 

Ha32 0,1     2,8     2,8 

Hø10 4,9 2,4 18,6  37,4 59,3 12,6  0,2 10,8 146,2 

Hø11 0,2 0,1    1,9     2,2 

Hø12 3,8 0,0         3,8 

Hø13 0,5 0,8 3,1   13,8 9,0   4,0 31,1 

Hø14      82,4  1,1   83,5 

Hø15 11,7 1,2 0,0    0,7  0,1  13,7 

Hø16  0,2 21,6 0,0  2,5 0,3 3,1   27,8 

Hø17 2,5     1,7    0,0 4,2 

Hø6 12,7 0,3  1,8 0,0 5,9    0,0 20,8 

Hø7 1,4     4,7    0,0 6,1 

Hø9 1,2 0,3 7,4  1,2 5,7   0,0  15,8 

Lu12 8,7 0,7         9,4 

Lu13 4,4          4,4 

Lu14 7,1 1,0    0,1     8,2 

Lu15 13,2          13,2 

Lu17 11,2 0,1         11,2 

Lu19 0,8 0,1         0,9 

Lu23 12,4 0,0         12,4 

Lu24 16,0 1,9    15,1     33,0 

Lu25 5,9 0,2         6,1 

Lu27 25,1 2,0         27,1 

Lu28 18,8 0,9         19,7 

Ma11 2,5 0,2         2,7 

Ma12 8,6  3,7        12,2 

Ma8 0,1 0,0 15,4   0,2 1,1    16,7 

Ri11 0,1         0,0 0,1 

Ri15      20,2 3,6    23,8 

Ri18 2,4 0,0 22,4  9,1 11,6 0,3  0,0  45,9 

Ri21 0,2         9,8 9,9 

Ri22          133,2 133,2 

Ri23 0,0     19,6     19,6 

Ri26 0,4 0,0    4,8     5,3 

Ri27 0,6 0,0    0,7     1,3 

Ri29 5,4 0,6    0,2     6,2 

Ri3 0,1     0,0    2,8 3,0 

Ri34 0,7 0,2  0,0 54,2 17,0 1,8    74,0 

Ri35 0,1 0,0    1,4     1,5 

Ri36 7,7 0,7     2,6   0,0 11,1 

Ri4 0,1  10,6  0,1 0,8     11,5 

Ri5 7,7 0,5    2,8    0,1 11,2 

Ri7 12,8 0,8    5,4 0,6  0,4  20,1 

Ri8      0,5 0,1    0,6 

Sa11 10,9 0,9     0,6    12,3 

Se17 0,5 0,2     3,3    4,0 

Se19 6,4          6,4 

Se20 7,9         0,1 7,9 

Sv10     0,9 17,3 8,2    26,5 

Sv11  0,0 13,7  95,3 1,2 87,2 29,4   226,7 

Sv12 3,2 21,5 0,2  19,9 495,7 16,8 0,3 15,3  572,9 

Sv14      8,8 0,2    9,0 

Sv4 0,2 0,0 23,3  10,0 3,4 18,9    55,7 

Sv6  0,0 0,0  15,5 45,9 125,8    187,2 

Sv7 18,5 1,3 11,8        31,7 

Sv9 2,1  0,3   0,2 1,2    3,7 
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(tom)            
Totalsum 544,3 92,6 778,7 1,9 351,3 1 243,5 432,9 107,8 20,3 160,8 3 734,1 
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Reell omdisponering av jordbruksareal, dekar 
Det vil si arealer som er omdisponert fra LNF eller grøntstruktur (kp2015) til byggeformål i KP2019 

 

OMRNAVN 1110 1120 1160 1170 1200 1300 1700 1800 Totalsum 

Au28 21,8        21,8 

Au37       5,8  5,8 

Au41 0,2  2,7      3,0 

Bo7 32,9        32,9 

Bo8   9,9      9,9 

Ga26 99,2     107,2   206,4 

Ga27      15,0   15,0 

Ga34   0,0      0,0 

Ha20     197,0    197,0 

Ha29   36,0      36,0 

Hø10        45,3 45,3 

Hø13  3,0       3,0 

Hø16  21,6       21,6 

Hø6  1,8       1,8 

Hø9    8,6     8,6 

Ma12       3,6  3,6 

Ri18 31,5        31,5 

Ri4      10,7   10,7 

Sv10      0,9   0,9 

Sv11     17,8 90,4   108,2 

Sv4     33,2    33,2 

Sv6      15,5   15,5 

Sv7   0,0      0,0 

Sv9   0,3      0,3 

Totalsum 185,7 26,4 48,9 8,6 248,0 239,7 9,3 45,3 812,0 
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KOMMUNEPLAN FOR SANDNES 2019-2035 -ENDRINGSNOTAT 
 

 
 
 

Innledning 
 

Rådmannen legger i dette notatet frem en kort beskrivelse og vurdering av tilleggsforslag og endringsvedtak som er fattet i 

Kommuneplankomiteen (KPK) 27.2, 10.4 og 2.5 i forbindelse med behandling av ny kommuneplan 2019-2035. 
 

I tillegg inneholder endringsnotatet konsekvensvurdering for nye utbyggingsområder som er foreslått av KPK og 3 notater med utdypende 

begrunnelse for rådmannens vurdering av følgende tema: 
 

- Flomsone Høyland og konsekvenser for arealbruk 

- Konsekvenser ved nedbygging av grøntstruktur i tettbebyggelsen 

- Oppfølging av bestilling på areal til småhus 
 

Rådmannen benytter også anledningen til å tilføre noen uteglemte saksopplysninger og rette opp noen inkurier i egen innstilling i 

endringsnotatet. 
 

Rådmannen har forståelse for politiske ambisjoner som er grunnlag for vedtak om nye utbyggingsområder og endrede bestemmelser. 

Rådmannen vil imidlertid vektlegge utfordringer og negative konsekvenser som fremkommer av KU og ROS, kobling til strategier i 

samfunnsdelen og nasjonale/regionale føringer og forpliktelser i dette notatet. Disse utfordringer og negative konsekvensene forklarer hvorfor 

rådmannen ikke anbefalte flere utbyggingsområder og annet innhold i bestemmelsene i opprinnelig kommuneplanforslag. 
 

Notatet har følgende innhold og oppbygning: 
 

1. Samlet vurdering av vedtak i KPK- møtene som innebærer endringer i rådmannens innstilling 

2. Beskrivelse og vurdering av kommuneplankomiteens vedtak knyttet til samfunnsdel 

3. Beskrivelse og kommentarer til kommuneplankomiteens vedtak knyttet til arealinnspill og kart 

4. Beskrivelse og kommentarer til kommuneplankomiteens vedtak knyttet til bestemmelser og retningslinjer 

5. Saksopplysninger og feilrettinger i rådmannens innstilling 
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Vedlegg 1: Kommentarer til flomsone Høyland 
Vedlegg 2: Kommentarer til nedbygging av grøntstruktur 
Vedlegg 3: Notat om småhus 
Vedlegg 4: Plankart som viser samlet forslag KPK 
Vedlegg 5: KU og ROS for nye utbyggingsområder foreslått av KPK 

 

 
 
 
 

1. Samlet vurdering av endringer 
 

1.1 Endringer i samfunnsdelen 
Vedtak i KPK innebærer mindre justeringer i samfunnsdelen. Vedtakene angir bestillinger om å utrede Park and Ride knyttet til Ganddal stasjon, 

utrede utfylling i sjø og undersøke løsninger for bobilturisme. 
 

1.2 Endringer i plankart 

Bolig 

Det tas inn flere nye boligområder. Forslag om nye områder i KPKs vedtak ligger i all hovedsak utenfor prioritert byutviklingsakse. I tillegg til 

boligene som ligger i rådmannens forslag, har KPK vedtatt omdisponering av nesten 480 dekar til boligformål, estimert til omtrent 2900 boliger. 

De nye områdene ligger ved Brattebø gård, Stokkeland, Hommersåk og Skaarlia. 
 

Vedtak om utleggelse av flere boligområder i kommuneplanen øker den allerede betydelige boligreserven utenfor byutviklingsaksen. 

Rådmannen vurderer at en økning av boligreserven utenfor byutviklingsaksen trolig vil føre til mindre utbygging i de sentrale byområdene i 

planperioden 2019-2035. 
 

Dersom en stor andel av boligveksten tas i områder med betydelig avstand til Sandnes sentrum og i områder som ikke har høyverdig 

kollektivtilbud vil dette kunne medføre mindre aktivitet og handel i sentrum, og mer bilbruk. Dette er i strid med føringer i byvekstavtalen og 

samfunnsdelens mål om å styrke Sandnes kommunes storbykvaliteter og tilrettelegge for økte andeler gange, sykkel og kollektivreisende. For å 

betjene de nye boligområdene vil man også kunne få økte kostnader til sosial og teknisk infrastruktur. 
 

Utleggelse av store nye bygge områder til bolig gir også konflikt med friluftsinteresser og jordvern. På Hommersåk ligger nye boligarealer i 

områder med registrert barnetråkk og naturverdier. Stokkeland innebærer omdisponering av ca 200 daa jordbruksareal. 
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INNENFOR BYUTVIKLINGSAKSEN UTENFOR BYUTVIKLINGSAKSEN 
 

 BOLIGRESERVE NYE BOLIGER SUM  BOLIGRESERVE NYE BOLIGER SUM 

RÅDMANNENS 
FORSLAG 

5180 750 (147 daa) 5930  6939 500 (83 daa) 7436 

        

KPK SITT FORSLAG 5180 780 (152 daa) 5960  6939 2900 (480 daa) 9839 

Boligreserven er beregnet uten fortettingspotensialer og Sandnes øst. I Sandnes øst fase 2 og 3 alene er det potensiale for ca 9500 boliger. 
 

Handel 

KPK har foreslått å ta inn nye områder til handel eller kombinert handel/næring på Bjellandsletta og Sandved (Brannstasjonen). Handel i disse 

områdene vil være i strid med retningslinjene for handel i Regionalplan Jæren og strategier om å styrke Sandnes sentrum og lokalsenter i 

samfunnsdelen. Det er sannsynlig at handel i disse områdene vil være bilbasert og bidra til handelslekkasje fra sentrumsområdene. 
 

Næring 

I KPKs samlede forslag omdisponeres 633 dekar til næringsformål, hovedsakelig områder til plasskrevende næring. KPK foreslår å legge inn 

betydelige nye næringsarealer utover rådmannens forslag. Dette omfatter i hovedsak Sviland, Stokkeland(sør)og Foss Eikeland, totalt ca 400 

daa. Utleggelse av nye næringsarealer kan øke kapasiteten og gi økt fleksibilitet til næringslivet. Rådmannen har imidlertid vurdert at 

næringsarealene utover opprinnelige forslag gir betydelige utfordringer knyttet til naturverdier. 
 

Næringsområdene på Sviland og Stokkeland innebærer omdisponering av landbruksjord. Området som omdisponeres til næringsformål på Foss 

Eikeland inneholder ikke fulldyrka jord, men skog og åpen fastmark, der det også finnes turstier. Dersom området skal utvikles må eksisterende 

høyspentledning legges i bakken. 
 

Det er heller ikke vurdert behov for ytterligere tilføring av næringsareal utover opprinnelig forslag. 
 

Offentlig 

Formål grav- og urnelund tas ut på Skogsbakken. Skogsbakken var foreslått som erstatningsareal for den delen av Gand gravlund som 

omdisponeres til bolig i forbindelse med utbygging på Skeiane. Dette medfører at behovet for gravlundsareal på ca 20 daa i dette område ikke 

er dekket gjennom kommuneplanen. Dersom det ikke sikres erstatningsareal vil det oppstå utfordringer med kapasitet i området. 
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KPK legger inn to områder til offentlig formål som innebærer omdisponering av grøntstruktur/LNF. I Maudlandslia legges det inn reserveareal 

til offentlig formål som går på bekostning av regional grøntstruktur og naturverdier. Det er en utfordring at dette formålet har begrenset 

tilgjengelighet med kollektiv for ansatte, brukere og besøkende. I Roald Amundsens gate omdisponeres et grøntareal til offentlig formål. 

Vedtaket har uheldige konsekvenser ettersom grøntområdet er en mer begrenset ressurs her enn i andre deler av kommunen. 
 

Grøntstruktur og LNF 

I forbindelse med at det tilrettelegges tursti langs Frøylandsvannet omdisponeres arealet fra LNF til grøntstruktur. Det legges inn bestemmelse 

om reguleringsplan til dette området, noe som vil gi mulighet til mer detaljert styring for å sikre landbruk og naturverdier. 
 

Rådmannens forslag innebærer omdisponering av ca 130 dekar jordbruksareal1 til byggeformål (gjelder hovedsakelig område for offentlig areal 

Vatne, næringsareal Sviland og Turistformål på Lauvvik). KPK sine forslag om nye byggeområder innebærer omdisponering av ca 670 dekar 

jordbruksareal til byggeformål (gjelder i hovedsak områdene større næringsområder på Sviland, Stokkeland og Foss Eikeland, boligområder på 

Stokkeland, Brattabø, Hommersåk og Skårlia, samt områder for masseutfylling på Sviland.) 
 

Fritidsbebyggelse 

KPK vedtar flere endringer i bestemmelser med mulighet for økte hyttestørrelser, terrasse m.m. I tillegg har KPK vedtatt å legge inn kolonihager 

på Vårli. Utleggelse av kolonihager på Vårli vil kunne gi økt mulighet for rekreasjon for brukerne, men vil samtidig vil innebære økte   

forstyrrelser i et område med flere registrerte naturverdier. 
 

I Høle bydel omdisponeres to enkelttomter til fritidsbebyggelse. Det er en utfordring for disse områdene at det ikke er etablert offentlig vann 

og avløpsledninger. Utbygging av enkelttomter i slike områder gjør det vanskeligere å få etablert helhetlige løsninger for vann og kloakk. I Høle 

bydel legges det også opp til camping/turisme innenfor 100-metersbeltet til verna vassdrag, noe som er i strid med retningslinjene for verna 

vassdrag. Endringen vil utløse behov for investeringer i vann, avløp og vei. 
 

I KPK sitt samlede forslag omdisponeres 191 dekar til fritidsbebyggelse. Av disse var ca 80 daa del av rådmannens anbefaling. Rådmannen viser 

samtidig til at forslaget inneholder de 5 innspillene på hytter og småbåthavner som ikke fikk sin avklaring i forrige kommuneplanrevisjon. 
 

Nære friområder 

Vedtakene i KPK medfører at omfang av nære friområder reduseres ettersom et grøntområde i Roald Amundsens gate omdisponeres til 

offentlig formål, og deler av Jadarmarka omdisponeres til boligformål. I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
 

1 Jordbruksareal er en samlekategori for arealtypene fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. I jordbruksareal inngår ikke skog, myr, utmark etc. 
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interesser i planleggingen, punkt 5 d, skal det skaffes fullverdige erstatningsareal når områder avsatt til fellesarealer eller friområder som er i 

bruk eller egnet for lek, omdisponeres. 
 

Råstoffutvinning 

Det legges inn masseinnfylling tett inntil naturreservatet Grunningen, som kan gi negative konsekvenser for vannkvaliteten i vassdraget. Til 

tross for at området vil tilbakeføres til landbruk etter at uttaksperioden er ferdig, vil dette arealet måtte inngå i rapportering av omdisponering 

av landbruksjord. Det legges også inn masseuttak på Sviland, som kan gi negative konsekvenser for vannkvaliteten i naturreservatet 

Kydlesvannet. Dette området ligger også tett inntil eksisterende boligbebyggelse, og påvirker dermed bomiljøet i området. 
 

Samlet omdisponeres 368 dekar til råstoffutvinning, inkludert 248 dekar jordbruksareal. 
 

1.3 Bestemmelser og retningslinjer 
Endringene i KPK innebærer blant annet at areal til felles uteoppholdsareal reduseres fra 30m2 til 16m2 i lokalsenter/bydelssenter. Samtidig 

stilles økte krav til boligparkering med minimumskrav på 2 parkeringsplasser i alle områder utenfor sentrum. En konsekvens av dette kan være 

at boligområdene vil oppleves som mindre grønne og mer tilrettelagt for bil. Minimumskravet forutsetter 2 biler per boenhet. Dette kan gi økte 

kostander for utbyggere og beboere og utfordre mål og regionale forpliktelser om økte kollektiv, gange og sykkelreiser. Konsekvens av forslag 

om økte størrelse på hytte-, bod- og terrasser, samt brygger, vil være landkapspåvirkning og økt privatisering av friluftsområder. Mange av 

hyttene i Sandnes ligger i det som nasjonalt er pekt på som strandsone under press. Verdikartlegging av strandsonene som kommunen selv har 

gjennomført viser at det er lite igjen av den uberørte strandsonen hvor allmennheten har god tilgang. KPK foreslår også å ha samme regelverk i 

LNF- områder som i områder avsatt til fritidsbebyggelse. Dette kan redusere muligheten til å styre gjennom arealdisponering i   

kommuneplanen. 
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2. Beskrivelse og vurdering av kommuneplankomiteens vedtak knyttet til 

samfunnsdel 
 

Type endring Vedtak i KPK Beskrivelse av endring i 
høringsutkast 

Konsekvensvurdering 

Vedtak om 
forsterket innsats 
for park and ride 

Kommuneplankomiteen ber om 
at rådmannen prioriterer 
kartlegging av muligheter og 
dialog om Park and ride-løsninger 
i Ganddal-området. Satsingen 
fremheves i kommuneplanens 
samfunnsdel under 
utviklingsstrategi for Ganddal og i 
handlingsdel under punkt om 
Park and ride. 

Vedtaket innebærer et 
nytt punkt i 
samfunnsdelen under 
utviklingsstrategi for 
Ganddal og i 
handlingsdel for 
kommuneplan. Videre 
fremheves en prioritering 
av Ganddal i 
oppfølgingspunkt om 
park and ride i 
kommuneplanens 
handlingsdel. 

Forslaget innebærer en styrket satsing på Park and Ride i 
Ganddal-området. Rådmannen vil følge opp satsningen 
gjennom dialog med sentrale samarbeidsaktører, 
herunder RFK, SVV, Jernbaneverket og Bane Nor. 

Vedtak om 
forsterket innsats 
for å tilrettelegge 
for bobilturisme 

Bystyret ber rådmannen avse 
areal og muligheter for tømming 
av bobil og båter i småbåthavner 
i sentrum og ved naturlige 
ferdselsårer for turister der også 
nattparkering er mulig. 

Vedtaket innebærer et 
nytt oppfølgingspunkt i 
kommuneplanens 
handlingsdel. 

Forslaget innebærer økt satsning og bedre tilrettelegging 
for bobilturisme. Rådmannens oppfølging av dette punktet 
vil måtte avklares med relevante fagavdelinger. Det bør 
ikke tilrettelegges for nattparkering i sentrum. Hvis det 
ønskes sentrumsnær parkering, bør disse ligge i nærheten 
av veinett med kollektivbetjening inn til sentrum. Det kan 
etableres tømmestasjoner i sentrum, men dette er ikke 
noe som reguleres inn i KDP-S. Tømmestasjoner er teknisk 
infrastruktur som Teknisk må følge opp. 
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3. Beskrivelse og vurdering av kommuneplankomiteens vedtak knyttet til 

arealinnspill og kart 
 

Type endring Beskrivelse av vedtak Beskrivelse av endring 
i høringsutkast 

Konsekvensvurdering 

Justering av 
innkommet 
forslag 

Innspill nr. 22, Ga27. 
Forslag om næringsareal 
Foss Eikeland justeres. 
Innspill fra Sandnes 
Tomteselskap reduseres 
og flyttes til å gjelde en 
utvidelse av dagens 
næringsområde. Arealet 
er beskrevet i vedlagt 
KU. 

 
Forslaget er et alternativ 
til opprinnelig forslag 
Ga27 som lå lenger vest. 
Forslaget innebærer at 
ca. 55 daa omdisponeres 
fra LNF-område (med 
hensynssone friluftsliv) til 
industri. Området var 
tidligere en del av et 
masseuttak og er i dag 
en del av regional 

Vedtaket innebærer 
at det foreslåtte 
næringsarealet vil bli 
lagt inn i plankartet 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer en 
omdisponering av 55 daa fra LNF til næring. I tillegg 16 daa fra LNF til 
grøntstruktur. Rådmannen viser til vurderingen av Ga27 (opprinnelig 
forslag). Det vurderes ikke arealbehov for dette næringsområdet i 
planperioden 2019-2032. Omdisponering innebærer arealkonflikt med 
naturverdier. Det nye foreslåtte området er avsatt til friluftsliv med 
registrerte turstier. Området grenser mot Figgjovassdraget og vil kunne 
øke miljø belastningen på et allerede miljø belastet vassdrag. Det går en 
høyspentledning over område som må legges i bakken dersom området 
skal utvikles. 

 
Området ligger utenfor kjerneområde landbruk og en omdisponering 
innebærer ikke nedbygging av fulldyrka jord, men skog og åpen fastmark. 

 

 
2 Nummer henviser til Vedlegg 5 Arealinnspill Kommuneplan 2019-2035 i rådmannens forslag. 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160372?agendaItemId=15023314
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 grønnstruktur og består 
av skråning med sand og 
grus, samt skog og mark. 
Forslag til endret 
arealdisponering foreslår 
følgende: 55 da industri, 
16 da 
grøntområde/buffer. Det 
nye området grenser mot 
eksisterende 
næringsområde på Foss 
Eikeland i øst. 

  

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 6, Ri4. Forslag 
om nytt næringsareal på 
Bjellandsletta 
Hommersåk i tilknytning 
til dagens Kiwi legges 
inn. 

Vedtaket innebærer 
at det foreslåtte 
næringsområdet vil bli 
lagt inn i plankartet. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer 
omdisponering av ca 11 daa fra LNF, herunder innmarksbeite til 
næringsformål. Arealet ligger i kjerneområdet landbruk. Forslaget er i 
strid med bestemmelser og retningslinjer om senterstruktur og handel i 
Regionalplan Jæren 2013-2040 og utfordrer mål og strategier i 
kommuneplanens samfunnsdel om styrking sentrum og lokalsenter og 
samordnet areal- og transportplanlegging og jordvern. Rådmannen 
minner om at innmarksbeite inngår i arealregnskapet for nedbygging av 
landbruksjord. 

Justering i 
bestemmelse 
til 
arealdisponeri 
ng. 

Innspill nr. 7, Sa11 gl. 
Brannstasjonen. 
Omdisponering til 
næring og handel. Det 
kan tillates handel for 
større virksomheter der 
slike virksomheter 
vanskelig kan tilpasses 
etablering i sentrum. 

Vedtaket innebærer 
at formål endres fra 
næring til kombinert 
formål med 
bestemmelser som 
åpner for næring og 
handel. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Vedtak i KPK innebærer at 
området tilrettelegges for mer handel enn plasskrevende varer (biler, 
båter, motorsport og større byggevarer). Gjeldende lovverk åpner ikke 
for å avgrense handelsformålet til større forretninger. Dersom området 
avsettes til handel, åpnes det generelt for handel innenfor dette arealet. 
Tilrettelegging av handel utover plasskrevende varer og nærbutikker i 
strid med rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter og Regionalplan for 
Jæren. Omdisponering er også i strid med kommuneplanens 
samfunnsdel som legger opp til styrking av senterområdene med alle 
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   varetyper. Forslag om handel i området vurderes også som konfliktfylt i 
forhold til kapasitet på adkomstveg og fare for tilbakeblokkering på E39. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 9, 
Sv11.Forslag om nytt 
næringsareal på Sviland 
tas inn. 

Ved vedtak vil nytt 
næringsareal bli lagt 
inn i KP kart i tråd 
med søknad. 
Rådmannen anbefaler 
at det legges til en 
bestemmelse som 
sikrer området til 
kategori 3 næring. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer 
omdisponering av ca 170 daa fra LNF til næringsformål, hvorav ca. 14 daa 
er fulldyrket. Omdisponering utfordrer kommunens videre oppfølging av 
Nasjonal jordvernstrategi 2015 for ivaretakelse av dyrket og dyrkbar 
mark. Omdisponering vil være i strid med samfunnsdelens strategi om å 
praktisere et strengt jordvern. Avstand til kollektivtilbud og 
senterområder tilsier at det ikke skal tillates kontorvirksomheter i 
området. Arealkrevende næringsvirksomhet vil kunne bli konfliktfylt i 
forhold til fremtidig boligutbygging. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 13, Ha20. 
Masseutfylling 
Sviland/Grunningen. Tas 
inn, må få 
konsekvensutredning og 
ros-analyse. Dyrka 
matjord «brenner» og 
synker. Påfylling av rene 
masser legger til rette for 
å ivareta dyrka 
landbruksarealer på lang 
sikt. 

Vedtaket innebærer 
at området vil bli lagt 
inn i plankartet. 

 
Rådmannen anbefaler 
at det legges til en 
bestemmelse som 
sikrer hensyn til 
avrenning i 
reguleringsplan. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer at ca 
260 daa omdisponeres fra LNF til råstoffutfylling/massedeponi, hvorav ca 
180 dekar omfatter fulldyrka jord. Dette skal tilbakeføres til LNF etter 
endt utfylling. Området som foreslås omdisponert ligger tett inntil 
naturreservatet Grunningen. Det er i dag problem med vannkvalitet i 
dette vassdraget, og partikkeltilførsel gjør at området er i ferd med å gro 
igjen. Det pågår nå arbeid med å redusere avrenning til innsjøen, og det 
er søkt om midler for å undersøke påvirkning og se på tiltak for å bedre 
situasjonen. Sandnes kommune har ikke flomanalyser for dette 
vassdraget, men det er sannsynlig at deler av arealet som ønskes oppfylt 
er del av vassdragets flomsone. Dersom terreng heves, vil flomsonen 
reduseres, og problem med flom vil kunne øke andre steder. Selv om 
området vil tilbakeføres til landbruk etter at uttaksperioden er ferdig, vil 
omdisponering inngå i rapporterte areal for omdisponering av 
landbruksjord. Dette er et sårbart areal, og det bør ikke tillates utfylling 
utover det som er nødvendig for å gi bedre forhold for landbruksdrift.  
For å ivareta naturverdier og vannkvalitet i Grunningen anbefales det at 
det gis bestemmelser som sikrer naturverdier i naturreservatet, 
flomkonsekvenser, fyllingsvolum og vegetasjonssoner. 
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Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 15, Sv4. 
Masseuttak Sviland. Tas 
inn. Masseuttak kan 
fortsette med avslutning 
inntil 2030. 

Vedtaket innebærer 
at området blir lagt 
inn i 
kommuneplankartet. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer at ca 
60 daa omdisponeres fra LNF til råstoffutvinning/masseuttak, hvorav ca 
20 daa er fulldyrket mark. Det er i dag uttak av masser i området.  
Omsøkt areal ligger nært opp til Kydlesvannet naturreservat. Intensjonen 
med reservatet er at naturverdier ikke skal påvirkes. Omdisponering 
innebærer fare for avrenning til vassdrag og tiltaket kan ha negativ 
konsekvens for fugl. Formålet innebærer støy, trafikk med store kjøretøy 
og evt støv. Selv om området vil tilbakeføres til landbruk etter at 
uttaksperioden er ferdig, vil omdisponering inngå i rapporterte areal for 
omdisponering av landbruksjord. 
Avkjørselsforhold og trafikksikkerhet må vurderes, og det må eventuelt 
påregnes utbedring av avkjørsel i området. Omsøkt areal ligger i nærhet 
til eksisterende boliger. For å ivareta de forholdene som anses som 
konfliktfylte bør det stilles krav om reguleringsplan for dette tiltaket. 
Reguleringsplan må sikre at Kydlesvatnet naturreservat ikke påvirkes 
negativt og at bokvalitet for nærliggende bebyggelse blir ivaretatt. 
Forhold for nabobebyggelse og sikkerhet for naturverdiene i 
naturreservatet vil være bestemmende for størrelse på uttaksområdet. 
Reguleringsplanen skal også sikre etablering av vegetasjonssone og 
eventuelle andre tiltak for å ivareta naturverdier. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 20, Bo8. 
Offentlig formål Brattebø 
gård tas inn. 

Vedtaket innebærer 
at området blir lagt 
inn i 
kommuneplankartet. 

Se kommentar til Bo7 nedfor 

Justering av 
innkommet 
forslag 

Innspill nr. 58, Bo7. 
Revidert arealforslag for 
området Brattebø gård. 
Arealet er beskrevet i 
vedlagt KU. 

Vedtaket innebærer 
at området blir lagt 
inn i 
kommuneplankartet. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget er et 
omarbeidet forslag av de opprinnelige innspillene Bo7 og Bo8. Forslaget 
medfører at ca. 128 daa omdisponeres fra LNF-område til 
boligbebyggelse. Området er i dag en del av regional grønnstruktur og 
består stort sett av skogområder. Forslag til endret arealdisponering 
foreslår følgende: 
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   - 88 daa til boligformål. 
- 40 daa til friområde. 

 
Området er ikke del av den prioriterte byutviklingsaksen i gjeldende 
kommuneplan og forslag til ny kommuneplan. Boligreserven viser at det 
allerede er store boligreserver avsatt til utbygging utenfor 
byutviklingsaksen i kommende kommuneplanperiode. 
Området har kobling til kollektivakse i Gamle Ålgårdsveien, men 
avstanden til utbyggingsområdet vurderes å være for lang mht til mål om 
økte kollektivandeler. Dersom det i fremtiden kommer et busstilbud i 
Kleivaneveien vil avstanden til eventuell holdeplass fra det foreslåtte 
område likevel være 300-800 meter. Det går en høyspentledning 
gjennom området som må hensyntas ved en eventuell utbygging. 
Dersom den etableres vil området ha god kobling mot hovedsykkelrute i 
Gamle Ålgårdsvei. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 39, Ri23. 
Offentlig formål 
Maudlandslia tas inn. 

Vedtaket innebærer 
at området blir lagt 
inn i 
kommuneplankartet. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer at ca 
20 daa omdisponeres fra LNF til offentlig formål. Området er foreslått av 
Sandnes tomteselskap som reserveareal for offentlige formål på 
Hommersåk. Det er beskrevet at området kan være aktuelt til psykiatrisk 
institusjon. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 43 og 44, 
Se14 og Se19. Offentlig 
formål Roald 
Amundsensgate tas inn. 

Vedtaket innebærer 
at områdene blir lagt 
inn i 
kommuneplankartet 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Vedtaket innebærer to 
forslag på samme område: Se 14 (offentlig) er foreslått nord-sør, Se 19 
(offentlig) er lagt øst-vest. 
Forslaget innebærer at henholdsvis 4 og 5 daa (til sammen 9 dekar) 
omdisponeres fra grøntstruktur/friområde til offentlig formål. Dersom 
begge forslagene vedtas vil om lag 80% av friområdet, omreguleres fra 
friområde/grøntformål til byggeformål (offentlig formål). 
Rådmannen vurderer dette som uheldig for beboere i nærmiljøet og 
særlig barn og unge. Trones og sentrum er den bydelen med minst grønt 
pr bolig i Sandnes kommune. Samtidig ligger dette området innenfor 
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   prioritert byutviklingsakse med høye krav og forventinger til fortetting og 
transformasjon. Bydelen har også levekårsutfordringer. 
Omdisponeringen vil redusere nærmiljøkvaliteter for beboere og 
sammenhengende møtesteder/forbindelser for gående. 
Grøntområdet har per i dag ball-løkke som er til fri benyttelse for alle. 
Barnetråkk er registret. Rådmannen vektlegger for øvrig at grønne 
områder er viktige for naturmangfold og håndtering av overvann. Vil 
kunne forvente krav om krav om erstatningsareal i hht Statlige 
retningslinjer for barn og unge. Se vedlegg 2 for utfyllende 
konsekvensvurdering. 

Ta ut foreslått 
område. 

Innspill nr. 53. Sa 13. 
Formål gravlund tas ut av 
området Skogsbakken. 

Ved vedtak tas 
gravlundsformål ut av 
plankart og dagens 
offentlige formål 
opprettholdes. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer å 
beholde offentlig formål på arealet ved Skogsbakken. Rådmannen hadde 
opprinnelig foreslått omdisponering fordi det er dokumentert behov for 
erstatningsareal etter at Gand gravlund har fått redusert arealet 
gjennom utbygging av Rådhusmarka. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 54, Au28. 
Boligfelt Skårlia tas inn. 

Vedtaket innebærer 
at områdene blir lagt 
inn i 
kommuneplankartet 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer at ca 
35 daa omdisponeres fra LNF (i hovedsak innmarksbeite) til boligformål. 
Boligbehovet er dekket i allerede frigitte områder. I tillegg er det 
potensiale for fortetting i sentrale byområder og lokalsentra. Forslaget 
bygger ikke opp om mål og strategier for samordnet areal- og transport i 
kommuneplanens samfunnsdel og inngått byvekstavtale. Omdisponering 
har betydning for kommunens videre oppfølging av Nasjonal 
jordvernstrategi 2015 for ivaretakelse av dyrket og dyrkbar mark. 

Justering av 
innkommet 
forslag 

Innspill nr 63 og 64, Ga26 
og Ga33. Stokkeland. Tas 
inn med næringsareal 
sør for kraftledninger. 
Det anbefales delvis 
utbygging av området fra 
Ganddal sentrum, i tråd 

Vedtak innebærer at 
nytt bolig og 
næringsareal bli lagt 
inn i plankartet i tråd 
med vedtak. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer at ca 
150 daa omdisponeres fra LNF til næring, og ca 160 daa fra LNF til 
boligformål. Regionale myndigheter har bekreftet at 
samfunnsikkerhetsmessige vurdering knyttet til trafoen fortsatt er 
uavklart. Forslaget utfordrer nasjonale jordvernmål og må vurderes i 
forhold til inngått byvekstavtale. 
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 med 
sikkerhetsvurderinger for 
transformatorstasjon. 
Arealet er beskrevet i 
vedlagt KU. 

  

Nytt punkt i 
handlingsdel 
til 
kommuneplan 
en 

Innspill nr. 74, Lu18. 
Utbygging i Luravika. Kan 
vurderes ved neste 
revisjon om 4 år. Avklare 
i mellomperioden 
utfylling i sjø, også på 
generelt grunnlag i 
havnebassenget. Det må 
ved eventuell ny 
vurdering tas hensyn til 
regulert bystrand, 
naboer og turområder 
samt ilandføring av 
Gandsfjord bru. Bystyret 
legger til grunn at havn 
og småbåthavn ligger 
fast og videreføres. 

Vedtaket innebærer 
nytt oppfølgingspunkt 
om utfylling i sjø i 
handlingsdelen 

Endringen innebærer et nytt punkt i handlingsdel til kommuneplanen om 
å utrede utfylling i sjø. Øvrig vedtak inneholder et politisk signal om at 
innspillet til Sandnes tomteselskap kan vurderes i neste 
kommuneplanrevisjon. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 81. Boligfelt 
Hommersåk tas inn, 
Ri15. 

Vedtak innebærer at 
nytt arealformål bli 
lagt inn i plankartet i 
tråd med søknad 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer 
omdisponering av ca 24 daa fra LNF til boligformål. Omdisponering til 
boligformål er ikke i tråd med strategi for lokalsenterutvikling i KP 
Samfunnsdel. Barnetråkk viser at området er populært lekeområde for 
barn som må påregnes erstattet ihht SPR Barn og unges interesser. 
Nedbygging vil også kunne ha negativ innvirkning på naturmangfold 
(området har forekomst av rødliste art bjørkefink, fugl). 
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Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 84. Boligfelt 
Hesthammeren tas inn, 
Ri18. 

Vedtak innebærer at 
nytt arealformål blir 
lagt inn i plankart i 
tråd med søknad. 

Forslaget innebærer en omdisponering av ca 35 daa fra LNF til 
boligformål. Omdisponering til boligformål er ikke i tråd med strategi for 
stedsutvikling i KP Samfunnsdel. Området er en del av et større 
viltområde og barnetråkk viser at området er populært lekeområde for 
barn og må påregnes erstattet ihht SPR Barn og unges interesser. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 90. Boligtomt 
Trones tas inn, Se17. 

Nytt vedtak 
innebærer at nytt 
arealformål bli lagt 
inn i plankart i tråd 
med søknad 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer at 

3,8 daa omdisponeres fra friområde/ grøntstruktur til boligformål. 

Rådmannen fraråder dette. Trones og sentrum er den bydelen med  

minst grønt pr bolig i Sandnes kommune. Samtidig ligger dette området 

innenfor prioritert byutviklingsakse med høye krav og forventinger til 

fortetting og transformasjon. Nedbygging av grøntområder i denne 

bydelen bryter med vedtatt byutviklingsstrategi og reduserer møtesteder 

og forbindelser for gående. 
 

Jadarmarka ligger langs hovedforbindelse for gående som binder nærhet 

til Gandsfjorden og sentrum sammen med Trones videre til Smeaheia og 

Varatun. Barnetråkk er registret. Området ligger langs Eidsvollsgata som 

er under oppgradering av Park og Vei i kommunen. Området vil med 

dette styrkes som uformell møteplass for alle. Nedbygging vil kunne 

redusere betydning av de investeringer som nå gjøres av kommunen, i og 

med at boligene vil komme svært tett på Eidsvollsgata og dermed gjøre 

den sonen som kan brukes av allmennheten, mindre. Håndtering av 

overvann og naturmangfold vil også påvirkes av utbygging. Vil kunne 

forvente krav om krav om erstatningsareal i hht Statlige retningslinjer for 

barn og unge. Se vedlegg 2 for mer utfyllende konsekvensvurdering om 

dette området. 
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Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr 95, forslag om 
fritidsbebyggelse tas inn, 
Hø11. 

Vedtak innebærer at 
nytt arealformål blir 
lagt inn i plankart i 
tråd med søknad 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer 
omdisponering av ca 10 daa fra LNF til fritidsbebyggelse. Forslaget om 
omdisponering omfatter en enkelttomt i et område der det også er 
utbyggingspotensiale på andre eiendommer. Utbygging av enkelttomter 
gjør at en ikke får en helhetlig vurdering av formål og rammer for 
bebyggelse. Dagens veibredde er ikke i henhold til gjeldende standard. 
Det er heller ikke offentlig vann og avløpsløsninger i området. 
Eksisterende ledningsnett har dårlig kapasitet. Dersom eiendommer i 
området skal utvikles er det behov for en helhetlig løsning for vei, vann 
og kloakk. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr 100, forslag 
om 
kolonihager/fritidsbebyg 
gelse Vårli tas inn, Hø16. 

Vedtak innebærer at 
nytt arealformål bli 
lagt inn i plankart i 
tråd med søknad 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer 
omdisponering av ca 27 daa fra LNF til fritidsbebyggelse. Foreslått 
omdisponert areal ligger sentralt innenfor et større sammenhengende 
friluftsområde. Adkomst med sykkel, gange og kollektivtransport er 
krevende. Planlagt bebyggelse er lagt på innmark, der allemannsretten 
ikke gjelder. Fritidsbebyggelse har generelt privatiserende effekt. 
Omdisponering vil dermed ha noe negativ konsekvens for allment 
friluftsliv. Det er registrerte naturverdier i området. 

Tilråding av 
innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 108. 
Fritidsbebyggelse 
Eskeland, Hø17. Område 
tas inn med krav om 
reguleringsplan. 

Vedtak innebærer at 
nytt arealformål bli 
lagt inn i KP i tråd 
med søknad og med 
krav om 
reguleringsplan. 

Rådmannen henviser til KU og ROS i vedlegg 5. Forslaget innebærer 
omdisponering av 4,2 daa fra LNF til fritidsbebyggelse. Kommunen 
arbeider for å få etablert helhetlige løsninger for vann og kloakk. 
Omdisponering omfatter en enkelttomt. Det er ikke offentlig vann og 
avløpsløsninger i området. Det er vanskelig å etablere helhetlige 
løsninger dersom enkelttomter omdisponeres. 

 
Omdisponering innebærer at det åpnes for ny bebyggelse i 100 
metersbeltet langs sjø. Plassering av dagens bebyggelse innebærer at 
nye hytter vil måtte legges nærmere sjø enn dagens hytte. Tiltaket gir 
negativ landskapskonsekvens ved at det etableres ny bebyggelse, og 
området privatiseres i noe mer grad i forhold til dagens situasjon. 
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Delvis tilråding 
av innkommet 
arealforslag 

Innspill nr. 115. Område 
for turisme/camping tas 
inn delvis, Hø9. Legger 
inn 1 av 2 områder ved 
naust. 

Vedtak innebærer at 
nytt arealformål vil bli 
lagt inn i KP i tråd 
med vedtak. 

Forslaget innebærer omdisponering av ca 15 daa fra LNF til turistformål. 
Tiltaket innebærer bebyggelse innenfor et areal som er relativ urørt og 
der det er tilrettelagt for friluftsliv. Det omdisponeres areal innenfor 100 
metersbeltet til verna vassdrag, og tiltaket er i strid med retningslinjer 
for verna vassdrag. Det er registrert sårbar fugl i området. Utbygging og 
økt menneskelig aktivitet vil kunne medføre økt forstyrelse og redusert 
forekomst av fugl. Tiltaket vil utløse behov for investering i vann, avløp 
og vei. Flomfare, fare for ras og tiltak for å hindre avrenning til vassdrag 
vil måtte avklares i reguleringsplan. 

Justering av 
arealformåls- 
grenser 

Innspill nr.154 og 170. 
Au 24 videreføres som 
boligområde. Grunneiere 
på Høylandsmyra 
avsetter hvert sitt 
respektive areal til 
flomsikringssone. 

Vedtak innebærer at 
formål i dagens 
kommuneplan 
videreføres. For å 
ivareta intensjon i 
vedtaket anbefales 
krav om felles plan for 
et større området. 

Vesentlig utbygging innenfor flomsonene i AU 24 innebærer at 
vassdragets flomkapasitet reduseres. Dersom en ikke gir plass til 
vassdraget vil det gi fare for oversvømmelse andre steder. Utbygging av 
AU 24 vil utløse behov for relativt stort nytt flomareal. Omfordeling av 
flomsoner innebærer terrengendring og vesentlig inngrep på andre 
eiendommer. Dersom AU24 beholdes som byggeområde slik det er vist i 
gjeldende kommuneplan, anbefales krav om en samlet plan for et større 
areal i området. Se utfyllende konsekvensvurderinger i eget notat, 
vedlegg 1. 

Bestemmelse 
til arealformål. 

Innspill nr. 163, Ri34. 
Bestemmelse for område 
for tursti. Krav om 
reguleringsplan der bl.a. 
sikring av vannforsyning 
for dyr blir avklart. 
Turstien må legges 
nærmere vatnet for å 
redusere arealbruken, 
særlig på nord/vest 
siden. Turstien kan 

Vedtak innebærer at 
bestemmelse legges 
inn for området. 

Intensjonen med omdisponering er å tilrettelegge for turveg rundt 
Frøylandsvannet. Det er i dag landbruksdrift og registreringer av fugl i 
dette området. Omfang av tiltaket tilsier at det må utarbeides 
reguleringsplan. Det vil kunne være aktuelt å legge trasé for turveg 
utenfor areal som er avsatt til grønnstruktur. For å sikre at hensyn til 
landbruksdrift og fugl blir tatt, bør det legges hensynssone utenfor det 
arealet som er avsatt til grønnstruktur. Det bør også gis bestemmelser 
som tydeliggjør at avveiing i forhold til naturmiljø og brukerinteresser 
skal legges til grunn når trasé for veg fastsettes. 
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 opparbeides gjennom 
frivillige avtaler. 

  

Tilleggsvedtak 
ifbm sak 5/18. 

To gårdsbruk på 
Bråstein, gardsnummer 
32 bruksnummer 16 og 
6/60 legges inn under 
kjerneområde landbruk. 

Vedtak innebærer at 
områdene legges inn 
under kjerneområde 
landbruk i 
kommuneplankartet. 

Landbruksverdiene styrkes for disse områdene. 

Tilleggsvedtak 
ifbm sak 5/18. 

Sandnesmarka endres 
iht. kartendringer som 
gjennomgått i møtet. 
Kartendringer legges 
frem til bystyrets 
behandling av saken. 

Vedtak innebærer at 
ny markagrense 
legges inn i 
kommuneplankartet. 

Intensjonen med markagrensa har vært ivareta sammenhengende areal 
for landbruk og friluftsliv og å gi forutsigbarhet for landbruket og å 
tilrettelegge for friluftsliv. Justeringen innebærer at et vesentlige areal  
øst for Gandsfjorden tas ut av markaområdet. Noen av kommunes 
viktigste turområder, Dalsnuten og Lifjell faller med dette forslaget 
utenfor markaområdet. Det er også en rekke andre turmål i området, og 
det er investert betydelig i tilrettelegging de siste årene. Områdene som 
foreslås tatt ut inngår også i regional grønnstruktur, det tilsier at 
områdene også anses som er regional verdi. Nærhet til bebyggelse gjør 
også områdene spesielt attraktive for en stor del av kommunens 
befolkning. Intensjonen med å definere et markaområde svekkes når så 
sentrale friluftsareal legges utenfor marka. Usikkerhet i forhold til 
fremtidig status, kan også innebære at investeringer og tilrettelegging for 
friluftsliv vil kanaliseres til andre areal. 

 
Markaområdet utvides i østre deler av kommunen. Disse arealene ligger 
med større avstand til byområdet i Sandnes, og verdien og 
brukspotensialet vil ikke være det samme som for de bynære arealene 
langs Gandsfjorden. I sum kan forslaget innebære at mulighetene for 
bynært friluftsliv svekkes. 

 
Rådmannen anbefaler at det brukes noe mer tid på å kartlegge 
naturverdiene i marka før grensen settes endelig. 
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4. Beskrivelse og vurdering av kommuneplankomiteens vedtak knyttet til 

bestemmelser og retningslinjer 
 

Type endring Beskrivelse av vedtak Beskrivelse av 
endring i 
høringsutkast 

Konsekvensvurdering 

Justering av 
bestemmelser 

Tillegg til §1.6 
Erstatningsbygg/tilbygg/påbygg kan 
likevel plasseres nærmere 
sjø/vassdrag dersom dette gir bedre 
tilpasning til terrenget og/eller 
bedrer allmennhetens tilgang til 
strandsonen. 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Kan potensielt utfordre strandsonen med ytterligere 
nedbygging og privatisering. Krevende skjønnsutøvelse i 
praktisering av bestemmelse. 

Justering 
retningslinje 

§ 1.15.2 Boligsammensetning 
Nytt prikkpkt 2: 
15-35% av boligene bør være større 
enn 8O kvm BRA. 

 
Tillegg: Det skal legges særlig vekt 
på at et tilstrekkelig antall boliger 
har 3 eller flere soverom og ellers 
nøktern standard. 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Forslaget åpner for en økt andel større boliger. Dette bygger 
opp om byutviklingsstrategier om variert boligsammensetning 
og boliger tilpasset barnefamilier. 

Justering 
bestemmelse 

Endring i bestemmelse for 
uteoppholdsareal §§ 1.15.3 og 
1.15.4. og 1.15.5. 

 
Tabellen fastsetter krav til minste 
uteoppholdsareal M2 MUA pr. 
boenhet innenfor planområde. Privat 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Konsekvensvurdering 1.15.2 og 1.15.4. Felles uteoppholdsareal 
Vedtaket innebærer halvering av uteoppholdsareal i 
bydelssenter og lokalsenter fra 30 til 16 kvm, samme nivå som 
sentrum. Uteoppholdsareal som ikke legges på terreng skal 
godtgjøre å ha minst like god samlet kvalitet som 
uteoppholdsarealer på terreng. Uteoppholdsarealer på 
tak/parkeringsdekke, som i realiteten er alternativet til arealer 
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 uteoppholdsareal kommer i tillegg til 
kravene til felles uteoppholdsareal. 

 
Uteoppholdsareal skal i 
utgangspunktet legges på terreng. 
Dersom deler av uteoppholdsarea/ 
ikke legges på terreng skal det i 
reguleringsplan godtgjøres at det 
oppnås minst like god samlet 
kvalitet på uteoppholdsarealene. 

 
Størrelse på minste MUA i 
bydelssenter og lokalsenter 
reduseres fra 30 kvm til 16 kvm. 

 
Anbefalt avstand fra bolig til 
Nærlekeplass endres fra 50 til 100 
meter. 

 
§ 1.15.5 Tillegg: 
Integrert vinterhage, eller annen 
løsning som åpner en del av fasaden 
slik at et areal kan benyttes omtrent 
som en balkong kan tillates. 
Uteoppholdsareal (MUA) etter 
1.15.3 skal da økes med 6 m2 per 
boenhet. 

 på terreng, vil gi andre typer uterom. Uteoppholdsareal som 
ikke ligger på terreng har ikke samme potensiale når det gjelder 
beplantning og adkomst. I mange tilfeller har ikke 
uteoppholdsareal på dekke eller over terreng like god kvalitet 
som en felles park på bakken. 

 
Samlet er konsekvensen av endringene i 1.15.2 og 1.15.4 at det 
felles uteoppholdsarealet pr boenhet reduseres betydelig i 
sentrumsområder. Videre kan deler av uteoppholdsarealet 
legges på tak/parkeringsdekke, noe som i realiteten kan 
medføre at det vil være svært begrenset areal for uterom på 
bakken. Avstand til nærlekeplass vil ha betydning for de minst 
barna, men rådmannen ser at de små barna har følge, og at 100 
meter er akseptabel avstand. Det er tallet på boenheter gir 
føringer for hvor store lekeareal som må avsettes. En økning av 
avstandskravet vil utløse det samme arealkravet til 
uteoppholdsareal og lek som dagens bestemmelser. 

 
 
 

Konsekvensvurdering 1.15.5. Privat uteoppholdsareal 
Integrert vinterhage eller annen løsning som åpner en del av 
fasaden og kan benyttes omtrent som en balkong, kan tillates. 
Det felles uteoppholdsarealet skal da økes med 6 kvm pr 
boenhet. Rådmannen ser det som positivt at det felles 
uteoppholdsarealet økes ved innglassing av privat 
uteoppholdsareal. 

Justering 
bestemmelse 

Vedtak KPK 27.2: § 1.16 Nærbutikk, 
nytt andre avsnitt: 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 

Økning i størrelse på tillatt handelsareal og når det stilles krav 
om handelsanalyse. Krav om minste avstand mellom 
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 Nærbutikk på inntil 1300m2 BRA 
utløser ikke krav om handelsanalyse. 
Større nærbutikk kan godkjennes der 
det er grunnlag for dette, det skal da 
gjennomføres handelsanalyse før 
eventuell godkjenning. 

høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

nærbutikker og bydelssentre fjernet. Krever justering i 
kommende Regionalplan. 

Ny tekst § 1.18.1 forslag om å legge inn 
definisjoner på turveier og turstier 
ihht Kultur- og kirkedepartementet. 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Fremgår tydeligere hva som legges i turveier og turstier. 
Rådmannen vil samtidig peke på at bestemmelseshefte i liten 
grad inneholder definisjoner og forklarende tekst. Dette av 
hensyn til lengden og funksjonen til bestemmelsesheftet. 

Justering 
bestemmelse 

§ 1.19.2.1 Endres til: 
Hovedregelen skal være at det skal 
innarbeides minimum to 
parkeringsplasser pr boenhet 
utenfor sentrumsområdet. l 
sentrumsområdet skal det 
tilsvarende være minimum en 
parkeringsplass. l nye boområder 
utenfor sentrum, skal det i tillegg 
anlegges tilstrekkelig 
fellesparkering, slik at parkering i 
boliggater unngås. 

 
Det skal avsettes minimum 4 
sykkelparkeringsplasser per boenhet 
ved individuell løsning, for felles 
løsning skal det avsettes minimum 3 
sykkelparkeringsplasser. 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

En vesentlig økning fra rådmannens forslag. Innebærer at alle 
boenheter må ha minst to parkeringsplasser. Rådmannen 
vurderer det som en utfordring og økonomisk belastning for 
utbyggere og beboere at Sandnes kommune skal kreve to p- 
plasser pr boenhet i alle områder utenfor sentrum likt. I tillegg 
er det en utfordring å håndtere dette parkeringskravet sammen 
med krav til utnyttelse og uteoppholdsareal. Kan innebære en 
vesentlig overkapasitet på parkering i områder som har og får 
høyverdig kollektivtilbud, herunder tog, bussvei og ordinære 
bussruter. Forslaget utfordrer målet om at flere skal reise 
kollektiv, sykle å gå, og forpliktelser i byvekstavtalen. 
Rådmannen viser til at bestemmelser i ny kommuneplan vil 
gjelde for prosjekter som skal utvikles i årene som kommer, og 
da vil bussveien være på plass. 

 
Rådmannen viser til at økt parkeringsdekning vil fordyre 
utbyggingsprosjektene. Basert på erfaringstall kan man anslå 
kostnadene ved en parkeringsplass til 200- 300 000. Minimum 
to parkeringsplasser pr boenhet dobler denne kostnaden. I 
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   tillegg kommer forslaget om at det skal anlegges tilstrekkelig 
fellesparkering, som øker kostandene ytterligere 

 
Dersom dette skal vedtas anbefaler rådmannen at det settes et 
maks 2,0 krav. 

Justering 
bestemmelse 

§ 1.19.2.2 Næringsparkering 
Dagens bestemmelse opprettholdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Forslaget innebærer ikke vesentlige endringer fra 
bestemmelsen i gjeldende kommuneplan. I rådmannens forslag 
til ny bestemmelse var det lagt opp til en lavere 
parkeringsdekning enn i dag. Dette må sees i sammenheng med 
foreslåtte endringer på parkering i IKDP Forus. 

 
Rådmannen vurderer forslaget til å utfordre målet om at flere 
skal reise kollektivt, sykle og gå. Kan innebære en overkapasitet 
på parkering i områder som har og får høyverdig kollektivtilbud, 
herunder tog, bussvei og ordinære bussruter. Rådmannen viser 
til at bestemmelser i ny kommuneplan vil gjelde for prosjekter 
som skal utvikles i årene som kommer, og da vil bussveien være 
på plass. Forslaget legger opp til en betydelig bedre 
parkeringsdekning i sone 2 og 3 enn IKDP Forus foreslår for 
sone Forus. Rådmannen viser til at bedrifter aktuelle for 
plassering i sone 4 vil være arealkrevende og ikke 
arbeidsplassintensive. Det vil være færre ansatte pr 100 m2  
BRA enn i sone 2 og 3. 

Justering 
bestemmelse 

Endring i bestemmelser knyttet til 
fritidsbebyggelse. 

 
§ 1.6 Tillegg: 
Erstatningsbygg/tilbygg/påbygg kan 
likevel plasseres nærmere 
sjø/vassdrag dersom dette gir bedre 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Konsekvens av forslag om økte størrelse på hytte-, bod- og 
terrasser, samt brygger, vil være landkapspåvirkning og økt 
privatisering av friluftsområder. Mange av hyttene i Sandnes 
ligger i det som nasjonalt er pekt på som strandsone under 
press. Verdikartlegging av strandsonene som kommunen selv 
har gjennomført viser at det er lite igjen av den uberørte 
strandsonen hvor allmennheten har god tilgang. 
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 tilpasning til terrenget og/eller 
bedrer allmennhetens tilgang til 
strandsonen. 

 
§ 2.5.4 Endring i terrassestørrelse og 
hvor mye av terrasse og platting 
som kan overbygges. 

 
§ 2.5.5, 2.5.6 og 5.3.2 Forslag om 
økte hytte- og bodstørrelser i alle 
kategorier. 

 
§ 2.5.5 Forslag om å ikke angi tillatt 
bredde på brygger. 

  
Å ha samme regelverk i LNF- områder som i områder avsatt til 
fritidsbebyggelse kan redusere muligheten til å styre gjennom 
arealdisponering i kommuneplanen. Erfaring fra tidligere 
kommuneplanrevisjoner og signaler i regionalt planforum tilsier 
at foreslått økning i hyttestørrelser vil bli gjenstand for 
diskusjon med regionale myndigheter. 

Justering 
bestemmelse 

§ 2.5.3 Utforming av fritidsbolig 
 
KPK vedtak 27.2, økning i takhøyder: 
Saltak: Maksimal mønehøyde 5,7 
meter og maksimal gesimshøyde 4.0 
meter. 

 
Kjeller underetasje, første to 
setninger endres til: Kjeller tillates 
dersom dette kan tilpasses terrenget 
på en god måte. 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Noe større landskapspåvirkning. Se kommentar til øvrige 
endringer på fritidsbebyggelse. 

Justering 
retningslinje 

7.6.1. Retningslinje – Hensyn 
landbruk/kjerneområde landbruk 
(pbl § 11-8, bok c) (H510) 
Vedtak KPK 27.2: I denne sonen, 
blant annet Jødestad og 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Presisering av hvilke områder som inngår i kjerneområdet 
landbruk. 
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 Bråstein/Tjessheim/Håland, tillates 
bare tiltak knyttet til stedbunden 
næring. Ved forvaltning av 
områdene skal det legges særlig vekt 
på å bevare ressursgrunnlaget i et 
bærekraftig og langsiktig perspektiv. 

  

Fjerne 
retningslinje 

Stryke retningslinje om teknisk 
infrastruktur knyttet til utbygging i 
Sandnes øst 7.6.1.2. 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Konsekvens av endring vil være at en konvertering av bussvei til 
bybane vil kreve større kostnader på konverteringstidspunktet. 
Vedtak følges opp i arbeid med bypakke. 

Justere 
retningslinje 

§ 7.6.5 Retningslinje – Hensynssone 
bevaring kulturmiljø 
Vedtak KPK 27.2: Kortes ned med 
henvisning til kulturminnevernplan. 

Ved vedtak vil 
endring bli 
innarbeidet i 
høringsforslag til 
nye bestemmelser. 

Henviser mer av innhold i retningslinje til KDP Kulturminner 
som er under revisjon. 

 
 

 

5. Feilrettinger/tilleggsopplysninger/presiseringer i rådmannens utkast 
 

Beskrivelse Beskrivelse av evt. endring i 
høringsutkast 

Konsekvensvurdering 

Endring av avsender i innspill nr 150, vedlegg 
5. Riktig avsender skal være Olaug R. Olsen 
og Svein Olsen. Dialog med søker og 
presisering av innspillet gir behov for å se 
nærmere på søknaden. 

Avsender til innspill 150, 
vedlegg 5, justeres. Ingen 
endring i høringsutkast, men 
søknaden vil bli behandlet 
som del av høring av ny 
kommuneplan. 

Søknaden gjelder areal til parkering for hyttetomt. 
Rådmannen vil bruke høringsperioden til å se nærmere på 
problemstillingen og gi en anbefaling. 
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Innspill fra Ulsneset vel som ikke var fanget 
opp pga inkurie. 

 

 

Ulsneset vel ønsker parkeringsformål på 
eiendom 101/1 på Hommersåk. For å sikre 
parkering til hyttebruk. Peker på konkret 
område. 

Ingen endring i høringsutkast, 
men søknaden vil bli 
behandlet som del av høring 
av ny kommuneplan. 

Søknad gjelder areal til parkering for hyttetomter. 
Rådmannen vil bruke høringsperioden til å se nærmere på 
problemstillingen og gi en anbefaling. 

Gandsfjord bru Gandfjord bru er lagt inn i 
kommuneplankartet som 
fremtidig vegtrasse. 

Gandsfjord bru har ligget inne i to kommuneplanperioder 
som hensynssone båndlegging. Plan og bygningsloven tillater 
ikke at denne hensynssonen ligger lenger en to perioder. For 
å vise Gandsfjord bru i kartet er det derfor tegnet inn som 
fremtidig vegtrasse. Det kan forventes at regionale 
myndigheter vil kommentere dette i høring. 

Regulerte nærbutikker vises som forretning 
(kode 1500) i KP kartet. 

I alt fem områder som er 
regulerte til 
dagligvareforretning vises 
som formål «Forretning» 
(kode 1500, nåværende,) i 
kommuneplankartet. 

Endringen ses på som en feilretting og er en ikke reell endring 
av KP-kartet. Rettingen gjøres for å få samsvar mellom 
regulert situasjon og KP kartet. (I KP2015 er de vist som 
formål 1300 Næringsbebyggelse, som er feil formål da dette 
ikke inkluderer forretning). De fem nærbutikkene er lokalisert 
i: Hoveveien, Skaarlia, Kyrkjeveien, Asheimvegen og 
Juvelvegen. Det gjøres ikke endringer for nærbutikker som er 
uregulert eller regulert til kombinert formål etc. 

Kommunens mulighet til å forskuttere/ 
presse frem regulering av hytteområder 

KPK har bedt rådmannen gi 
en tilbakemelding på 
muligheten for å være en 

Mange hytteområder i Sandnes er gamle og fra en tid da det 
ikke var krav om helhetlig planlegging. De ligger i stor grad i 
natur- og friluftsområder, inklusiv strandsonen, der større 
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 pådriver for regulering av 
områder avsatt til 
fritidsbebyggelse i 
kommuneplanen. 

nye inngrep ikke er ønskelig. Omfattende fortetting er derfor 
sjelden aktuelt. Samtidig har mange hytter mer eller mindre 
enkeltvise/private løsninger for veg, vann, avløp, renovasjon, 
parkering og gjesteparkering. Dette kan fungere godt for den 
enkelte, men er ikke nødvendigvis iht. dagens regelverk ift. 
det som kan tillates dersom kommunen skal slippe på flere 
hytter eller brukere. Dermed kreves det en betydelig 
oppgradering til dagens standard, dersom en skal tillate 
fortetting. I slike tilfeller er regulering løsningen. Men det 
koster å oppgradere og det koster å regulere. Kommunen kan 
ikke pålegge noen å regulere, og kan i svært begrenset grad 
tvinge dem som ikke vil delta til å delta på oppgradering av 
felles funksjoner og VVAR. 

 
Kommunen kan ta initiativ til å regulere nye og etablerte 
hytteområder i egen regi, og da ta kostnaden med dette. Det 
blir en stor forskjellsbehandling ift. alle andre utbyggere, som 
må ta hele kostnaden selv. Per i dag er det ikke avsatt midler 
på budsjettet til slik egenregulering. En kan ikke pålegge 
grunneiere å full- eller medfinansiere planarbeid som 
kommunen tar initiativ til. En reguleringsplan har videre kun 
hensikt om den blir realiserbar, og meningen er at noen har 
et ønske om å realisere den. Dette siste er det i stor grad 
private aktører som må stå for. 

 
Det forutsetter dermed at private grunneiere involveres og i 
vesentlig grad står bak nye planforslag. Det har vist seg 
utfordrende i mange hytteområder å oppnå intern enighet 
om et planforslag. Noen hytte- og eller /grunneiere ønsker å 
beholde området slik det er i dag, og vil ikke ha mer biltrafikk 
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  eller ferdsel. Andre har tomter å selge, ønske om fortetting 
eller ønske om oppgradering av VVAR. For å oppnå de gode 
felles løsningene i en plan må en ofte gi og ta ift. å stille til 
rådighet arealer for felles tiltak, bytte eller dele på p-plasser, 
finne en fordelingsnøkkel på sum kostnader som alle 
aksepterer o.l., for å komme i mål. Det krever omforent 
velvilje fra involverte parter. Kommunen har ikke mange 
virkemidler for å fremskaffe slikt lokalt engasjement og 
velvilje. Dermed vil gode løsninger ofte kreve lokalt eierskap 
og private initiativ. Uten dette er det vanskelig å komme i mål 
med planarbeidet. 

Forslag om utfyllingsområde på Sviland Sv11 Tilleggsopplysning Store deler av området som er søkt omdisponert er registrert 
som forekomst av lokalt viktig naturtype Kystmyr. Myra er 
verdsatt på grunn av at den er relativ stor. Intakte myrer av 
denne størrelsen er relativt sjeldne. Det er registrert relativt 
få områder med viktige naturtyper i kommunen. Det er ikke 
registrert sjeldne arter innenfor området. Utfylling innebærer 
at denne verdien forsvinner. Det er også en sterkt tura art i 
nærområdet som muligens bruker arealet for næringssøk. 
Arten er sårbar for forstyrrelser. Utfylling vil kunne ha negativ 
konsekvens for denne arten. 

Status småhus i kommuneplanen Rådmannen har utarbeidet et 
statusnotat (vedlegg 3) som 
beskriver oppfølging av 
småhus i ny kommuneplan. 
Rådmannen vil iløpet av 
høringsperioden komme 
tilbake til konkrete forslag til 
nye areal. Disse vil da bli 
foreslått og bli en del av 

Se eget notat for nærmere redegjørelse om oppfølging av 
bestilling på areal til småhus (vedlegg 3). 

 

 



142 
 

26 



143 
 

 

 

 tilleggshøring til 
kommuneplanen. 

 

Utvidelse av Sandnes havn, evt behov for 
eget vedtak. 

Tilleggsopplysning I innspill fra Sandnes Havn (nr 152 i tabell vedlegg 5 i KPKsak 
6/18) var det foreslått en utvidelse av havneareal og 
etablering av en gang- sykkelsti. Innspillet er begrunnet med 
at vedtatt utvidelse i gjeldende kommuneplanen ikke lar seg 
realisere pga grunnforhold. Beskrivelsen av forslaget i 
tabellen var noe mangelfull og det har oppstått uklarhet om 
hvorvidt KPK har votert over selve havneutvidelsen. 
Rådmannen har frarådet utvidelsen i påvente av ytterligere 
avklaringer om arealbruken i området. Hvis bystyret ønsker 
at Sandnes Havn KF sitt innspill om å utvide havnen skal 
innarbeides i høringsforslag til ny kommuneplan må det 
gjøres eget vedtak om det i bystyrebehandlingen. 

KU og ROS Tilleggsopplysning KU og ROS til noen av arealbruksendringene i rådmannens 
innstilling kom ikke med i hovedutsendelsen. Dette gjelder 
blant annet for senterområdet Hommersåk. Denne er lagt 
ved i vedlegg 5. Alle KU og ROS vil bli gjort tilgjengelig i 
papirene som går ut på høring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160372?agendaItemId=15023314
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160372?agendaItemId=15023314
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Vedlegg 3. 
 

Notat 
 

 
 

Arkivkode : 
Saksnr. : 

 

 
 

Til :  Bystyret 

Fra   :  Rådmannen 

Dato :  04.05.2018 

 
 
 

Flomsone Høyland – utdypende begrunnelse 
 
 
 
 

Kommunes plikt til å hindre skade og fare 
Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og verne mot 
hendelser som truer grunnleggende verdier. Kommunen har i planarbeid plikt til å hindre 

utbygging dersom den kan medføre skade, jf Plan- og bygningsloven § 3-1 og 4-3. 

 
Samfunnssikkerhet og utredningsplikt 
Kommunen har utredningsplikt når det gjelder faremomenter. Klimaendringene gir 
kommunen nye utfordringer i samfunnsikkerhetsarbeidet. Estimater om klimaendringer tilsier 

økt fare for skader på grunn av økt nedbørintensitet og nedbørsfrekvens. 

 
Tiltaksplan for Storånavassdraget 

Rådmannens forslag til flomsoner og arealbruk baserer seg på oppdatert kunnskap gitt i 
rapport om Storånavassdraget. I forbindelse med helhetlig tiltaksplan for Storånavassdraget 

har kommunen fått et oppdatert kunnskapsgrunnlag om flomsituasjonen i dette vassdraget. 

Rapporten legger til grunn 200-års flomnivå og fremtidig nedbørsituasjon (40 % økning). 

Som en følge av ny informasjon om flomfare, må kommunen vurdere tiltak/innsats som er 

nødvendig for å hindre skader. Dersom en for eksempel unnlater å hindre utbygging, kan 

kommunen komme i erstatningsansvar ved ulykker. 

 
Begrunnelse for at AU24 berøres spesielt 
Rapporten for Storånavassdraget inneholder kart som viser berørt areal ved ulike 
flomhendelser. Utbredelsen av flom i vassdraget er utført ved bruk av hydrologiske og 

hydrauliske beregninger, kombinert med en terrengmodell basert på laserscandata og innmålte 

tverrprofiler i vassdraget. 

 
Terrengforhold er svært avgjørende for hvor et vassdrag vil flomme. Figuren viser at arealene 

på nordsiden av elva vil være mest utsatt. Årsaken til dette er at disse arealene ligger lavere i 
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terrenget. På sørsiden av elva er det relativt bratt helling ned mot vassdraget, og dagens 

bebyggelse ligger høyere enn de ubebygde arealene på nordsiden av vassdraget. 

De områdene med lysest farge vil være areal der vann stues opp først. Mørkere areal vil 

oversvømmes ved svært store flommer. Oppdaterte klimaprognoser sier at det forventes 

økning i nedbørsmengder og nedbørintensitet. For å ivareta sikkerhet ved 200-årsflom, vil en 

måtte ta hensyn til dette. De mørkeste arealene på figuren over vil dermed kunne være 

flomutsatte med et fremtidig klima, selv om det ikke er flomfare der i dag. 

 
Rapportens anbefaling 
Bevaring av ubebygde områder som har en funksjon som flomsoner pekes på som er svært 
viktig tiltak. Disse arealene er viktige for å opprettholde vassdragets flomkapasitet og 

selvrensingsevne. Rapporten peker på at dette er en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning 

for å forebygge fremtidige problemer. Dersom flomsonen reduseres f. eks ved heving av 

terreng, vil det kunne medføre endrede flomsoner, større fart på vannet, raskere stigning av 

elva, hurtigere flomtopper og større konsekvenser lenger nede i vassdraget. 

 
Rapporten foreslår også andre tiltak for å begrense og forebygge skader, jfr. kartutsnitt under. 

Kommuneplanen sikrer flere av disse tiltakene, blant annet ved å avsette grøntareal langs 

vannstrengen, og ved å stille strenge krav til overvannshåndtering. Disse tiltakene må 

imidlertid komme i tillegg til bevaring av flomsonene. 

 

 

 
Mulighet for å redusere konsekvens for AU24 og fordele konsekvens på flere 

eiendommer 
Rapporten er tydelig på at bevaring av flomsonene er nødvendig fordi disse arealene har 
funksjon for å forebygge økt vannstand, raskere avrenningshastighet og dermed også flom- og 

erosjonsskader lenger nede i vassdraget. 

 
Dersom det skal etableres bebyggelse på AU24, vil det innebære krav om sikkerhet mot flom. 

Dersom det skal etableres bebyggelse i denne sonen vil det trolig måtte løses f. eks. ved at det 

påfylles masser slik at terreng heves. Dette vil redusere flomsonen i dette området. 

 
I en flomsituasjon har vassdraget stort arealbehov. Dersom flomsoner fjernes, vil vannet finne 

andre områder. Flomsonen på AU24 dekker et stort flomareal. En omfattende utbygging i 

området vil innebære behov for tilsvarende flomsone og tiltak i øvrige områder langs 

vassdraget. 
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Det foreligger ikke kunnskapsgrunnlag som avklarer hvilke areal som vil berøres dersom 

flomsonen på AU24 reduseres. Det er imidlertid sannsynlig at faren for skader på eksisterende 

bebyggelse nedstrøms AU24 vil øke. 

 
Flomsonens utbredelse er bestemt i stor grad av terreng. For å kunne flytte en flomsone må en 

ha inngående kjennskap til grunnforhold, strømningsmønster og terrenghøyder, og det må ses 

helhetlig på et vesentlig større område. Kommunen sitter ikke på kunnskap som gir grunnlag 

for å tegne inn nye flomsoner i kommuneplankartet. 

 
Dersom flomsonen skal etableres mer jevnt på begge sidene av vassdraget, vil en måtte senke 

terrenget på andre areal langs vassdraget. Det er dels bebyggelse på disse arealene i dag, og 

flytting av flomsoner vil gi betydelig konsekvens for enkelteiendommer. Dersom den 

naturlige flomsonen justeres til fordel for enkelteiendommer, vil kommunen også kunne 

komme i erstatningsansvar for de eiendommene som påføres negativ konsekvens. 

 
Dersom kommuneplanen skal endres slik at konsekvensen for eiendommene blir likt fordelt, 

forutsetter det at et stort område må planlegges samlet. En må sannsynligvis se på et større 

areal oppstrøms Stokkelandsvannet. Det må også sikres en rekkefølge i utbyggingen der 

flomsonen etableres, før utbygging av enkeltområder. I dette området er det en sammensatt 

eiendomsstruktur og enkelteiendommer vil få påført en negativ konsekvens. En felles 

planprosess vil være svært krevende og realismen i et slikt planarbeid er ikke avklart. 

 
Pågående planarbeid i andre områder 
Det er nylig gjennomført områdeplanarbeid på AUN5. Dette planarbeidet har pågått over 
lengre tid, og startet opp før det forelå en oppdatert helhetlig flomanalyse for Storåna. 

Flomanalysen viser at dette arealet ikke berøres i så stor grad av flomsone som AU24. 

Håndtering av flom har vært et tema i planarbeidet for AUN5, og det er avsatt areal og sikret 

tiltak i planområdet for håndtering av flom. Ny kunnskap om flomsituasjonen i Storåna, vil 

også måtte vurderes opp mot de løsningene som er foreslått i denne områdeplanen. 

 
Evt erstatningsansvar 
Spørsmål om eventuell erstatning vil måtte avklares i den konkrete saken. 
Kommuneadvokaten har sett på dette på prinsipielt grunnlag. Ut fra en foreløpig vurdering er 

det forhold som tilsier at kommunen ikke blir erstatningspliktig selv om kommuneplanen 

legger restriksjoner på arealbruken. Det vektlegges at eiendom som ikke lenger kan bebygges 

ikke er et inngrep i eksisterende bruk. I dette tilfellet vil det også ha betydning at endringen 

skyldes forhold ved naturen. Videre fører ikke begrensningen av bruken av eiendommen til 

endringer til gunst for andre. Dersom det foretas arealrestriksjoner i kommuneplanen som 

legger begrensinger på andre eiendommer, vil spørsmålet om erstatning kunne stille seg 

annerledes. 

 
Oppsummering 
Etablering av bebyggelse på den delen av AU24 som er vist som flomområde innebærer 
reduksjon av vassdraget totale flomkapasitet. Dersom en ikke gir plass til vassdraget vil det gi 

fare for oversvømmelse andre steder.  Utbygging av AU24 vil utløse behov for relativt stort 

nytt flomareal. Omfordeling av flomsoner innebærer terrengendring på andre areal. 

Konsekvensene av dette kan bli betydelige ved at eksisterende bebyggelse må saneres, eller 

ved at ubebygde eiendommer ikke kan utnyttes. 
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