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1  INTRODUKSJON

1.1 Bakgrunn for arbeidet

COWI har fått i oppdrag av Sandnes kommune å utarbeide en mulighetsstudie for parkdrag med åpning av 
Storåna. 

Elva Storåna renner gjennom Sandnes. Den er ca 4,5 km lang og går fra Stokkalandsvatnet på Ganddal til utlø-
pet i Gandsfjorden. Parkdraget består av 7 parker, men fellesbetegnelsen er Gandsparkene. I dag går Storåna i 
kulvert fra Skeiane stasjon til Vågen videregående skole. 

Parkdraget langs Storåna, kalt Gandsparken, 
er et av kommunens viktigste bynære 
grøntområder. Den fremstår som et 
sammenhengende parkdrag av høy kvalitet, 
som strekker seg fra Ganddal stasjon i sør til 
Skeiane stasjon i nord.

Storåna er det sentrale elementet i 
parkdraget, og fra Skeiane stasjon til fjorden 
føres åna i kulvert under Gravarsveien mot 
Vågen og fjorden. En strekning langs Vågen 
videregående skole er allerede åpnet i form 
av en kanal.

Sentralt for oppdraget er at Gandsparkene 
ikke har noen logisk forbindelse til sentrum. 
I sentrumsplanen fra 2007 ble det vedtatt 
at parkdraget skal forlenges fra Skeiane 
stasjon og helt ned til fjorden for å forbinde 
parken med Vågens havnepromenade og 
sentrumsområdene.

Et viktig mål for studien er å få 
frem parkdragets betydning som en 
identitetsskapende historieforteller med 
sine industriminner, rekreative verdi i 
folkehelseperspektiv og ikke minst danne 
grunnlag for ny byutvikling med høy bo- og 
opplevelseskvalitet. Det er et ønske at parken 
skal gi byen en grønn lunge som supplement 
til de andre byrommene i Sandnes sentrum, 
som i større grad fremstår som funksjonelle 
byrom. En viktig del av dette er å gjenåpne 
Storåna som en sentral del av parken, som 
vil skape en høy rekreasjonsverdi og være 
et bidrag til klimatilpasningen i sentrum. 
Åpningen av Storåna og etablering av 
parken vil også ha stor betydning for 
naturmangfoldet og biologisk mangfold i 
vassdraget.

Rapportens anbefalinger og konklusjoner vil bli brukt som bidrag 
for:

• Reguleringsmessig forankring i henhold til Plan- og 
bygningsloven.

• Videre planlegging og prosjektering av parken.
• Videre planlegging og prosjektering av åpning av Storåna.

Følgende materiale danner grunnlag for studien:

Gjeldende overordnende planer:
Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035

Utredninger og analyser utarbeidet ifm. sentrumsplanen:
• Stedsanalyse for Sandnes sentrum, KAP, datert 24.10.2017
• Mulighetsstudier for Sandnes sentrum, 3 ulike 

konsulentteam, april 2018 
• Klimatilpasningsprosjektet for Sandnes sentrum. Asplan, 

datert 24.06.2019

Andre dokumenter:
• Formannskapssak åpning Storåna, sak 44/19.
• Kommunedelplan sentrum, kunnskapsgrunnlag 

kulturminner og kulturmiljø, rev. 15.03.2020 
• Notat 01 Storåna. Kapasiteter, Norconsult, 02.05.2019
• Notat 02 Storåna- Alternativ utforming kanal, Norconsult, 

10.05.2019
• Historiske byrom, Historiske møteplasser i Sandnes, 

Byantikvaren, 12.01.2020
• Sandnes sentrum, kunnskapsgrunnlag kulturmiljø og 

kulturminner, Byantikvaren, 28.04.20
• Visjonsdokument, Elveparken Sandnes AS, 01.12.2017
• Anbefalinger Tørkeloftet, Elveparken Sandnes AS, 

25.03.2019

Figur 1. Oversiktsplan som viser Storåna i blått og Sandnes sentrum i rødt. Planområdet er vist med hvit stiplet linje.
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2 GJELDENDE REGULERING

Figur 2. Planområde som viser grøntområder regulert i sentrumsplanen. Trase for åpen kanal, og hensynssone for vernet bebyggelse markert i rød skravur.

Figur 3. Overiktskart over dagens og fremtidig situasjon for gangforbindelser, sykkelveier og gågater.
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Figur 4. Sentrumsplanen. Plankart datert 16.12.2019
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Kommunedelplan for Sandnes sentrum, 2018 - 2035 - plan 201712

Tegnforklaring:

Nåværende Fremtidig

Boligbebyggelse

Sentrumsformål

Tjenesteyting

Næringsbebyggelse

Grav- og urnelund

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Veg, gatetun, torg, gågate mm

Bane

Kollektivnett

Kombinert formål for samferdselsanlegg

Grønnstruktur, park

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 Nr. 2)

Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 Nr. 3)

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §11-7 Nr. 6)

Linjesymbol

Planens begrensning

Grense for arealformål

0 50 100 150 200 250 m

1 : 6500 i A3

Båndleggingsone (PBL2008 §11-8) jf KML

Bestemmelsesområde (PBL2008 §11-9)

Hensynssoner (PBL2008 §11-8 a-f)

# Bestemmelsesområde

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 Nr. 1)

Båndlegging for regulering etter lov om kulturminner

Båndleggingsgrense

Bestemmelsesgrense

Sammen med plankartet gjelder følgende

Sikringssone: Høyderestriksjon rundt  rullebane - H190

Støysoner: Rød støysone - H210 Gul støysone - H220

Faresone: Ras og skred - H310

Sone med særlige krav til infrastruktur: Fjernvarme - H410

Rekkefølgetiltak infrastruktur - H430

Kulturminner og kulturmiljø - H570 og H730

tematiske kartutsnitt

Plankart vedtatt av kommunestyret 16.12.2019

Bestemmelsesområder

og/eller teknisk infrastruktur

Byggegrense

Videreføring av reguleringsplan - H910

Faresone: Flom - H320_1

Faresone: Stormflo - H320_2

Kommunedelplan for Sandnes sentrum (sentrumsplanen) angir plassering og utbedring for nye grøntområder og en åpen bekk/kanal 
for videreføring av Storåna fra Skeiane stasjon og til Gandsfjorden. Store grøntområder er planlagt der det i dag både er bygninger og 
parkeringsarealer.  

sykkelveier



6Parkdrag med åpning av Storåna, Sandnes

3 STEDSANALYSE
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3.1 REGISTRERING Blå strukturer
1  Elveløpet i Bruelandsparken med store 
trær som gir skygge og steinsatt elvekant for 
erosjonssikring.

2  Sandvedparken har overhengende vege-
tasjon langs Storåna og ulik dypde i elva.

3  Innløpet for kulverten som går på vests-
iden av Skeiane stasjon. Her er vannet min-
dre klart enn i Sandvedparken. 

4  På østsiden av veien kommer elva til syne 
igjen for et kort stykke før det igjen går i kul-
vert under jernbanen. Her med en rist foran 
innløpet. 

5  Utløpet på østsiden av jernbanen. Inng-
jerdet område i dag med vegetasjon som 
har fått vokse opp. Herfra går elven i en lang 
kulvert til Vågen videregående skole. Områ-
det fikk navnet sitt etter badeplassen Laksen 
som var område Sandnes fikk drikkevannet 
sitt fra for 100 år siden. 

6  Det er først ved Vågen VGS at Storåna er 
synlig igjen. Her renner elven ut i en kanal 
med “glatte” steinsatte sider i granitt. Her er 
det også med jevne mellomrom trapper ned 
mot vannet, gangbroer i tre og noe vegetas-
jon langs elva.

7  Elveløpet vest for siloen oppleves skygge-
full på grunn av den høye siloen. I skyggen 
og nordenden av kanalløpet ser det ut som 
fugler oppholder seg mye og hardt belegg 
gjør at ekskrementer blir synlige. 

7

6

5

4321
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3.2 REGISTRERING Grå strukturer
1  Undergang fra Gandsparken under 
Skeiane stasjon og ut mot dagens park og 
Laksen.

2  Dagens park, Laksen, hvor man kan se 
vegetasjonen som “skjuler” det lille strekket 
hvor Storåna er oppe i dagen. Parken ligger 
i et lavbrekk i forhold til resten av området.

3  Gateløpet gjennom Holbergs gate med 
teglsteinsbelegg og smågatestein i kantene. 
Her med tømming av de nedsenkede av-
fallskontainerne. Bebyggelsen på begge sid-
er er regnet som en del av et juridisk vernet 
kulturmiljø (Vågsgjerd). 

4  I Holbergs gate er det tre pæretrær som 
står tett inntil en garasje på vestsiden av 
gateløpet. Dette er et flott element og gir 
gaten en identitet. 

5  Holbergs gate sett mot Vågen. Fortau på 
begge sider av gaten, av teglsteinsbelegg. 

6  Videre nordover i Holbergs gate er det 
i dag asfalt som dominerer og gateløpets 
grenser er utydelig. Det er kun avgrenset av 
industribygg.

7  Parkeringensarealet øker og det blir min-
dre og mindre grønt å se. Skille mellom as-
falt og betongdekke viser hvor kulverten går. 

8  Kanalløpet ved Vågen VGS. Det er store 
bygg som dominerer i forhold til kanalen.

8

7

6

4 5321
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4

3

2

3.3 ANALYSE Landskapsrom

1

1

4

3

2

Området preges i dag av store og utflytende arealer. Det er romslige parkeringsplasser og 
mange store, industripregede bygg. Særlig der hvor elven i dag går i kulvert, preges området 
av tidligere tiders industri og parkeringsflater. Storåna kan sees ved Laksen hvor den går 
inn i kulverten, samt ved Vågen videregående skole. Det er manglende grønn forbindelse 
ved Skeiane stasjon mot sentrum. Her er det vanskelig å orientere seg i koblingen mellom 

Laksen oppleves som et eget 
landskapsrom som avgrenses av 
dagens  bebyggelse og veianlegg. 

Det er et rom som henvender seg mot sørvest 
og er et lunt, nedsenket areal med noen 
etablerte trær. Det mangler en forbindelse 
og kobling mot Gandsparken i sørvest og 
Vågen VGS/Sandnes sentrum i nordøst. 

Holbergs gate skiller seg ut med 
at det er et relativt trangt gateløp 
med vernet bebyggelse på begge 

sider. Mot Høylandsgata og Gjesdalsveien 
består bebyggelse av moderne blokkbygg 
og industribygg. Det er i dag tilkomst til 
boliger fra Holberg gate og en nedsenket 
avfallskontainer. 

Bortsett fra butikker og 
næringsfunksjoner er dette området 
tilnærmet uten en egen identitet. 

Her er det en stor, utflytende parkeringsplass. 
Kanalen som går med Storåna under bakken 
er synlig på overflaten, men kun for de som 
vet at den går der. 

Dette landskapsrommet preges 
av store, høye bygg som kaster 
skygge ned på den åpne kanalen. 
Ellers preger urban utforming av 

både fortau og kanalens sideområde hele 
landskapsrommet. Området brukes i dag 
for det meste til gjennomgangstrafikk. 
Det er mest brukt av fugler, og har få 
oppholdskvaliteter for mennesker.

Sandvedparken og grøntområdet Laksen.

Vi deler inn strekningen langs Storåna i følgende 4 ulike landskapsrom basert på karakter 
og identitet. 
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Ved åpningen av Storåna vil 
grønnstrukturen i Sandnes styrkes. Elven 
vil knytte naturlige Gandsparken med 
urbane Vågen i en sammenhengende linje. 
Tiltaket introduserer en ny unik opplevelse 
av Storåna som inviterer til utforsking 
uavhengig av hvor man møter elven. De 
ulike landskapsrommene gjør vandringen 
elvelangs dynamisk og trekker brukerne 
til å gå i begge retninger. Sandnes’ rike 
industri- og kulturhistorie fordeles og 
videreformidles som en del av ny identitet 
og opplevelseskvaliteter.

Landskapsrommene som skapes, har ulike kvaliteter og karakterer. I hovedtrekk vil vi 
foreslå å dele landskapsrommene inn i 3 ulike identitet- og landskapsopplevelseskvaliteter. 

I det store landskapsområdet hvor Storåna 
har utløp, vil det urbane harmonisk bli en 
del av naturen. Vi foreslår å åpne opp den 
østlige delen av kanalen og gi den en mer 
organisk utforming tilrettelagt for biologisk 
mangfold. Denne balansen vil stå som 
et eksempel for grønn byutvikling og en 
moderne urbanisering. Naturen skal være 
en del av byen og bokstavelig talt «midt i 
byen».

De to følgende områdene blir en videreføring 
av de naturlige egenskapene som har opphav 
i Gandsparkene. I disse områdene vil den 
nye tilstedeværelsen av natur bidra positivt 
i et folkehelseperspektiv. Store områder 
for biologisk mangfold legges i dag der 
det nesten ikke finnes noe grønt. Naturen 
strekkes til byen.

Det store landskapsområdet vil fungere 
som en portal for Gandsparkene. Området 
sørger for å minske barrieren jernbanen 
har i landskapet og tilgjengeliggjør parken 
for et bredt publikum. Området skal 
trekke befolkningen inn i parken. Tidligere 
industrihistorie og vitenskapselementer 
legges inn som nye elementer. Området vil 
bli en portal for “byen til nature”.

4.1 Landskapsrom og 
      identitet

Byen til naturen Naturen til byen Naturen i byen

Overordnet grep4 KONSEPT 

A

A

B

B

C

C
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4.2 OVERSIKTSKART KONSEPT
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Starten Byen til naturen
Området Laksen blir portalen for byen til 
naturen. Å legge jernbanen i bro ved Skeiane 
stasjon i stedet for dagens kulvert, vil gi en 
mye bedre kobling mellom Gandsparkene 
og det videre parkdraget. Det nye elveløpet 
vil møte dagens Storåna i dette området. 
Nest fase må avdekke endelig plassering 
for påkoblingen sett i sammenheng 
med sentrumsplanens formålsgrenser. 
Kantvegetasjonen som er ved innløpet 
i dag bør bevares og/eller erstattes. 
Ganforbindelsen gjennom området foreslås 
plassert langs nordsiden av området. 

For å gi området en egen idetititet og trekke 
linjer til lokal historie, foreslås teknikk og 
vitenskap som tema for dette området. Dette 
spiller på lag med Planetstien som ligger 
like ved i Sandvedparken. Vi foreslår at det 
settes opp en mølle eller liknende for å gi 
en utendørs læringsarena for vannkraft og 
tidligere industrihistorie. For å skape ulike 
inntrykk og opplevelseselementer i parken, 
foreslår vi å legge opp til en sti som knytter 
mølleplassen og parken sammen, samt at 
den krysser Storåna og gir muligheter til å 
utforske vannet. Langs stien kan det legges til 
rette for flere aktiviteter og sanseopplevelser 
for eksempel informasjonsskilt, vannlek 
og teknikkinspirerte lekeelementer. Rundt 
parken vil en grønn ramme, av busker og 
trær, skjerme for de trafikkerte veiene og 
forsterke romfølelsen til området.  I lune 
områder mot sør kan det også legges til rette 
for soling og piknik.

Undergang jernbanen ved Skeiane stasjon, 
Mulighetsstudie sentrum. Dyrvik_SLA.   

John G. and Phyllis W. Smale Riverfront Park, Cincinnati. Mølle i en liten bekk.Mølleparken, Bryne.

A’A

Elvekant fra Nydalen, Oslo.

4.3 DELOMRÅDER
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Vågsgjerd  Naturen til byen

Hovinbekken, OsloCheonggyecheon, Kina.

Taylor Cullity Lethlean, Australia.

Dette området er det mest utfordrende 
delstrekk langs parkdraget. Det er vernet 
bebyggelse lags Holbergs gate og for å 
bevare disse vil arbeid i grunnen foregå i 
et smalt tverrsnitt. På grunn av plassbehov 
vil kantene langs Storåna bli utført som 
murer i støpt, loddrett betong. Det er likevel 
ønskelig at den samme grønne følelsen 
langs vassdraget skal kunne bli en del av 
opplevelseskvaliteten. 

B B2B’ B2’
C C’

Vi foreslår at det legges opp til en utkraging 
på betongkonstruksjonen som gir 
tilstrekkelig plass til gangforbindelse på 
begge sider, samtidig som den nødvendige 
flomkapasiteten opprettholdes under. 
Kantene bør med fordel gis en variasjon 
i plasseringen som vil forsterke naturlik 
karakter og gi plass til vegetasjon. I 
videre prosjektering blir det viktig å 
fokusere på arkitektonisk utforming av 
betongkonstruksjonen i samspill med 
vekstforhold for ny kantsonevegetasjon. 
Hovinbekken i Oslo og Cheonggyecheon i 
Kina som det vises bilder av er referanser til 
hvordan kantene langs muren kan utformes 
for å gi vekstmuligheter for vegetasjon. 
Dette kan også gjøres med granittblokker 
slik som i Taylor Cullity Lethlean, Australia. 
Overflaten på dette området bør ligge 
like over normalvannstand, men tåle 
oversvømmelse ved flom.

Se side 23 for mer informasjon om parkering 
og tilkomst til private eiendommer.
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Illustrasjon, for fremtidig situasjon sett fra Skeiane Stasjon.
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Våtmarken Naturen til byen

I dette delområdet er det romslig med plass for både Storåna og natur. Vi foreslår at naturen 
her blir satt i førersetet. Her kan begrepet bynatur videreutvikles. Dette kan bli en grønn 
oase i Sandnes sentrum hvor naturen føres til byen. Storåna vil være naturlik utformet 
med en hoved gangforbindelse på nordsiden og flere små stier på sørsiden. Dagens kulvert 
beholdes frem til dette området som et nødoverløp og ekstra flomkapasitet. Da denne vil 
være tørr bortsett fra ved større regnhendelser, foreslås det en ny kulvert fra påkobling til 
dagens kulvert og frem til området ved ny gangbro. Ny vegetasjon og oppholdsplasser i 
området bør tåle å stå delvis under vann i perioder. 

Naturen med lunder, tepper av vårblomster og våtmarksbiotoper bør være forbilder for 
dette området. Trær vil skape et tak og rom under trekronene langs stiene og elvekanten. 
Kantvegetasjon og miljøvennlig erosjonssikring vil være gjennomgående for elveløpet i 
delområdet her. 

Historisk bilde av Storåna, Sandnes

Meridien green, Connecticut Parc de la Creuzotte, Frankrike

Peach trail, Vedder River Rotary Trail, Canada Vedder River Rotary Trail Vårteppe

Sanhile river, Qian Kina.

Våtmark/elvedelta

Vannstiene

Fuglerede

D D’
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Elveparken  Naturen i byen

Dette området er en spesielt viktig del av Sandnes sentrum og indere Vågen. Det er mange 
urbane rom i Sandnes sentrum og det er ønskelig at dette området får et utpreget grønt 
uttrykk. Vi foreslår å fjerne den østlige kanten av dagens åpne kanal og erstatte denne med 
slake grønne skråninger med miljøvennlig erosjonssikring. I tillegg foreslås det å fjerne 
siloen. Disse tiltakene vil gjøre at området føles mer åpent og solrikt. Vi foreslår videre å 
dele området langs havnepromenaden inn i to soner. En hvor det legges til rette for høy 
fysisk aktivitet i en treningslund med bl.a. Tuftepark og dagens volleyballbane. Langs 
kanten og foran nytt boligområde foreslås det aktiviteter med lavere fysisk aktivitet, for 
eksempel bordspill av ulike slag og områder for å nyte utsikten mot Gandsfjorden. For å 
beholde noe av industrihistorien ved siloene foreslår vi at kunst og skulpturer trekkes inn 
som elementer i parken. Nye lekeområder bør utformes slik at de glir inn og blir en del av 
de grønne omgivelsene, gjerne ved bruk av treskulpturer og klatreelementer.  

Spill-promenaden

Elveparken

Silohistorien

Treningslunden

Graphisoft park, Budapest

Superkilen, København

Lekeplass, Schoneberg, Berlin. Fort Washington More, Washington DC. Badmigton Shuttlecock, Oldenburg og 
van Bruggen, Kansas City.

Superkilen, KøbenhavnOff-Ground, København Off-Ground, København

Kanalparken, ÅlgårdChulalongkorn Centenary Park, Thailand.

E E’
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Illustrasjon av fremtidig situasjon sett mot Gandsfjorden.
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4.4 OVERSIKTSPLAN, parkdrag med åpning av Storåna
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5  FLOMVURDERING

For å vurdere muligheter for åpning av 
Storåna gjennom sentrum er det modellert 
en 200-årsflom inkludert klimafaktor og 
forventet havnivåstigning. Flomvurderingen 
består av en flomberegning (vannmengde) 
og en hydraulisk beregning (vannstand).

Flomberegningen er basert 
på flomfrekvensanalyser av 
vannføringsstasjoner i sammenlignbare felt 
samt nasjonalt formelverk. Den hydrauliske 
modellen Hecras er benyttet for beregning 
av vannstander. Havnivåer som har stor 
betydning for vannstanden i Storåna er 
hentet fra www.sehavniva.no.
De store usikkerheter i estimat av 
flomstørrelse er av stor betydning for 
prosjektet. Vannmengdene i Storåna vil være 
styrende for dimensjoner på nytt elveløp og 
erosjonssikring.  

5.1 Flomberegning
Beregning av ekstreme flomstørrelser i 
vassdrag uten målinger vil generelt ha en 
stor usikkerhet. For Storånavassdraget er det 
tidligere beregnet en 200-års flomstørrelse i 
2011 av Sintef (1).  I 2017 ble det foretatt en 
ny beregning av ÅF (2). Flomberegningen 
fra Sintef ble utført med en nedbør-
avløpsmodell (SIMBA) som vi ikke har 
erfaring med. Flomberegningen utført 
av ÅF er basert på flomfrekvensanalyse 
men det er ikke oppgitt annet enn den 
valgte flomstørrelsen så det er vanskelig å 
etterprøve denne verdien. 

Den beregnede verdien fra Sintef i 2011 
virker å være svært lav. En spesifikk 200-års 
flom på 386 l/s/km² virker lite sannsynlig 
for Storåna sammenlignet med erfaringstall 
for tilsvarende nedbørfelter. Flomverdien 
fra ÅF på 1006 l/s/km² virker mer riktig selv 
om denne også kanskje er noe lav. Resultater 
fra tidligere flomberegninger er vist i Tabell 
1.

Det er vurdert til at 
flomfrekvensanalysen gir det beste 
estimatet for 200-års flomvannføring i 
Storåna. Inkludert klimafaktor på 1,4 
blir 200-års flom på 40 m³/s i videre 
beregninger.

Tabell 1. Tidligere flomberegninger, kulminasjonsvannføringer

Figur 5. Flomverdier med nasjonalt formelverk (m3/s)

Tabell 3. Flomverdier med nasjonalt formelverk (l/s/km2)

Figur 6. Flomverdier med nasjonalt formelverk (l/s/km2)

Tabell 2. Nye flomfrekvensanalyser

Cowi har derfor utført ytterligere 
flomfrekvensanalyser    for et utvalg 
av stasjoner som er vurdert til å kunne 
representere Storåna. Stasjonenes 
måleperioder er noe korte for 
flomfrekvensanalyser med unntak av 28.7 
Haugland. Middelflommenes størrelse vil 
imidlertid ha en større grad av sikkerhet. 

Nedbørfeltet til Storåna er ca. 25,6 km² 
og har en relativt stor andel av feltet som 
er urbant (21,9 %). Stasjon 30.6 Norddal 
har samsvarende feltstørrelse med ligger 
betydelig høyere med en høyere avrenning. 
Stasjonene 29.7 Gramstaddalen og 29.4 
Aspervik er meget små.  Stasjonene som 
vurderes til å være mest sammenlignbare 
med Storåna er 28.7 Haugland og 26.64 
Rekedalselv.  Middelflom for Storåna 
vurderes derfor til å ligge rundt 500-600 l/s/
km². Flomfrekvensanalysen og resulterende 
200 -års flom for 28.7 Haugland vurderes 
til å være mest representativ for Storåna. 
Det er benyttet måleperioden 1919-
2019 (GEV-mom fordeling). Benyttet 
forholdstall Qdøgn/Qkulminasjon er på 
1,38 og er basert på forholdstall mellom 
de fem største flommene.  Resultater for 
flomfrekvensanalysene er vist i Tabell 2.

Et nasjonalt formelverk for flomberegning i 
små nedbørfelt er beskrevet i NVE-rapporten 
“Anbefalte metoder for flomberegninger 
i små uregulerte felt” (3). Formelverket 
benytter inngangsparameterne feltareal, 
midlere avrenning (61-90) og effektiv 
sjøprosent. Den største usikkerheten i 
formelverket er vurdert til å ligge i estimatet 
av middelflommen da den resulterende 
vekstkurven er vurdert som robust. Et 

godt estimat     av middelflommen vil 
derfor redusere usikkerheten betydelig. 
Formelverket gir kulminerende 
flomvannføringer direkte. Resultater fra 
formelverket er vist i Figur 5, Figur 6 og 
Tabell 3.

Nye flomberegninger viser store avvik 
i forhold til tidligere beregninger. 
De store avvikene skyldes ulike 
metoder og sannsynligvis valg av 
sammenligningsstasjon. Ved bruk av 
flomfrekvensanalyse for 28.7 Haugland blir 
estimert 200-års flom 1106 l/s/km² (28,3 
m³/s). Det er benyttet samme forholdstall 
Qdøgn/Qkulminasjon for Storåna som for 
28.7 Haugland.

Ved bruk av nasjonalt formelverk gir dette 
noe høyere flomverdi ved bruk av median 
verdi på 1339 l/s/km².
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5.2 Hydraulisk modell

5.3 200-års flom inkludert 
klimafaktor og forventet 
havnivåstigning

Det er utarbeidet en hydraulisk modell 
i Hecras for modellering av nødvendig 
elvetverrsnitt gjennom sentrum. Elveløpet 
er modellert gjennom sentrum innenfor 
arealer angitt i sentrumsplanen. Elveløpet 
er designet som et naturlig elveløp med noe 
svinger og en ruhet som for naturlige elver. 
Ruheten er beskrevet med Manning’s n (0,04) 
i modellen. Det er benyttet en 2-dimensjonal 
beregningsmodell.  Modellert elveløp er vist 
i terrengmodell i Figur 7.

For elver med utløp i havet vil havnivået 
ofte ha stor påvirkning for vannstanden 
oppstrøms i elva. Ved en 200-års flom i 
vassdraget er normal praksis å velge et 
havnivå lik 1-års stormflo som en samtidig 
hendelse. Dimensjonerende flomvannstand 
i nedre deler av vassdraget blir derfor den 
høyeste av enten 200-års stormflo eller 200-
års elveflom+1-års stormflo.

Havnivåer og forventet havnivåstigning 
er hentet fra kartverket (www.sehavniva.
no). Benyttet havnivåstigning er basert på 
anbefalinger fra DSB hvor det er benyttet 
scenarie for høyt utslipp (RCP8.5) med øvre 
estimat for perioden 2081-2100. Havnivåene 
er vist i Tabell 4. 

For at Sandnes sentrum skal tilpasses et 
klima i endring bør derfor fremtidige tiltak 
hensynta både en økning i flommer sammen 
med en økning i havnivået.

Vannstandene går noe over selve elveløpet enkelte steder og dette viser 
seg som loddrette vannlinjer (lagt inn en fysisk sperrer i modellen). 
En terrengheving eller voll langs elveløpet må derfor utføres for å 
holde vannet i elveløpet. Dette er innarbeidet i terrengsnitt for de 
ulike delområdene.

Tabell 4. Stormfloverdier, dagens og med fremtidig havnivåstign-
ing (NN2000)

Figur 7. Flomsone ved normal vannføring (mørkblå) og 200-års flom inkludert klimafaktor og 
havnivåstigning.

For modellering av nytt elveløp gjennom 
Sandnes sentrum er det derfor benyttet 
en 200-års flom (40 m³/s) inkludert 
en klimafaktor på 1,4 samtidig med en 
vannstand i havet på kote 1,49. 

Resultat av beregnet vannstand for en 
situasjon med normalvannføring (1 m³/s og 
200 års flom er vist i Figur 7. For beregning 
ved normalvannføring er det benyttet et 
havnivå på kote 0. Det er modellert en kulvert 
mellom Høylandsgata og Gjesdalsveien 
og vist flomsone her er derfor under 
bakkenivå. Eksisterende kulverter er også 
beholdt og vil kunne fungere som et overløp 
ved større vannmengder. For situasjon ved 
200-års flom er det i modellen ca. 14 m³/s 
som renner i eksisterende kulvert. Denne 
fordelingen av vannmengder er tilfeldig og 
bør vurderes nærmere ved prosjektering.

5.4 Anbefalt videre 
 utredning
Det er generelt store usikkerheter 
i flomberegning i vassdrag uten 
vannføringsmålinger. For Storåna 
vurderes det til at usikkerheten er meget 
stor basert på store sprik sammenlignet 
med tidligere beregninger. Det vil av 
denne grunn anbefales at det etableres en 
vannføringsmåler i vassdraget for å kunne 
redusere usikkerheten i flomberegningen. 

Målingene bør foregå over en lengst mulig 
tid da dette medfører et sikrere estimat for 
flomberegningen. 

Vannføringens størrelse er av stor betydning 
for videre prosjektering og vil være førende 
for gjenåpningen av Storåna gjennom 
sentrum. En konsekvens av feil estimat i 
flomvannføringen vil medføre at det blir 
avsatt enten for store eller for små arealer til 
elveløpet.
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6 BIOLOGISK MANGFOLD

6.1 Forutsetning av betydning for elve-økologi
Storåna har bestander av laks og sjøaure og det er nylig påvist elvemusling på nytt etter at 
den har vært vurdert som utdødd.

Elva renner åpen fra Stokkalandsvatnet til Sandnes sentrum hvor den er lukket over en 
strekning på ca 600 m gjennom sentrum før den er åpen ca 250 m til utløp i sjø.

Storåna har i dag dårlig økologisk tilstand (Vann-nett.no, oppslag 09-2020). Bestanden av 
laks er vurdert å være dårlig/svært dårlig og usikker for sjøaure (Lakseregisteret, oppslag 09-
2020).  Innholdet av plantenæringsstoffer er høyt, og bunndyrfaunaen indikerer betydelig 
organisk belastning. Forholdet for anadrome fiskeslag må heves fra dagens dårlig/usikker 
til god ved foranadring på vassdraget.

Åpning av vassdrag er i seg selv en stor forbedring fordi lys- og lufttilgang og økt fysisk 
variasjon vil styrke grunnlaget for biologisk mangfold sammenliknet med dagens kulvert 
(ca 600 m). Tilgang på lys og luft vil stimulere biologisk aktivitet og derved også elvas evne 
til å omsette ulike forurensninger – elvas “selvrensningsevne” vil styrkes.

Vannkvalitet, topografi, sjøvannspåvirkning og omkringliggende bybebyggelse 
representerer premisser som er svært viktige å hensynta for å oppnå en økologisk robust 
elv som også er til berikelse for byen. 

Næringsrikt vann som eksponeres for sollys kan respondere på dette og føre til uønsket vekst 
av alger og enkelte høyere planter. En relativt smal korridor i tett by gjør det krevende å få 
på plass vel fungerende elvekanter, vegetasjons belter og en miljøtilpasset erosjonssikring. 
Det flate terrenget gjør også at elva vil være sakteflytende bortsett fra i flomvannføring. 
Den delen av elva som planlegges åpen vil være omkranset av tett by. Enkelte steder vil 
tilgjengelig bredde være svært begrenset, mens andre steder er det bedre plass.

Den strekningen som planlegges åpnet har lite fall og hele strekningen vil være 
sjøvannspåvirket. Det innebærer at saltinnholdet vil variere betydelig, og dette er en 
faktor som vil ha betydning for hvilke organismer som kan leve på denne strekningen. 
Overgangssonen mellom ferskvann og brakkvann representerer en skarp kjemisk gradient 
som krever stor fysiologisk tilpasningsevne. Eksempler på arter som kan tåle dette er ål, 
laks og sjøaure som passerer denne overgangssonen på sine vandringer mellom sjø og elv. 
Også trepigget stingsild og en rekke virvelløse dyr lever i dette miljøet.

I prosjekteringsfasen må også “Helhetlig tiltaksplan for Storånavassdraget» (Ecofact 20178) 
legges til grunn for utforming av vassdraget. Det må også utføres flere utredninger for å 
sikre at utforming og materialvalg ivaretar det biologiske mangfoldet i vassdraget. 

Figur 8. Utsnitt fra MAD/Leva sin rapport Visjonsdokument. Elveparken Sandnes. 0112.2017.
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7 EROSJONSSIKRINSTILTAK

7.1 Overordnet vurdering av erosjonssikringstiltak
Ved etablering av nytt elveløp vil det være nødvendig å sikre det nye elveløpet mot erosjon. Vannhastighetene i området er generelt 
lave og det vurderes til at erosjonsproblemer vil være små. For å hensynta økologiske og landskapsmessige hensyn anbefales det at 
erosjonssikringen etableres med fokus på dette.  Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (4) anbefales som grunnlag for erosjonssikringen. 
Vannhastighetene varier mellom ca. 2,5 m/s til ca 0,9 m/s. Vannhastigheten er for det meste rundt 1 m/s for hele strekningen.

Generelt bør det tilstrebes slakest mulig elveskråning for å redusere faren for erosjon. Påvirkning på det biologiske mangfoldet må utredes 
nøye før endelig utforming av vassdraget fastsettes. 

Prinsippsnitt for miljøvennlig erosjonssikring.

Prinsippsnitt for miljøvennlig erosjonssikring - der den ene siden av dagens kanalkant bevares.

7.2 Prinsipper for utforming av bekkeløp i forhold til 
bekkeåpning
Uønsket algevekst og eventuelt høyere 
vannplanter kan dempes ved å tilføre skygge. 
En kantvegetasjon av busker og trær vil 
da være den gunstigste løsningen. Det bør 
brukes stedegne trær som både tåler bymiljø 
og som tåler å stå i våte omgivelser (svartor, 
hegg og øyrevier). Samtidig vil et langsiktig 
arbeid for bedring av vannkvaliteten være 
grunnleggende for å oppnå best mulig 
vannmiljø.

Stilleflytende vann vil føre til sedimentering 
av fine partikler (sand, silt og eventuelt 
organiske partikler. Mange smådyr – og fisk 
– trenger grovere elvebunn med store porer 
– finkornig elvebunn er som regel langt 
fattigere på vannlevende organismer og er 
gjerne  produktiv. Det store porevolumet 
øker tilgjengelig overflate av elvebunn, 
tilfører skjul og levesteder for mange ulike 
dyr. 

Økning av vannhastigheten kan til en viss 
grad oppnås ved å innsnevre vannstrømmen, 
særlig på lav vannføring. Dette oppnås ved 
å legge større stein enkeltvis eller i grupper 

for å snevre inn tilgjengelig bredde på lav 
vannføring. Økt vannhastighet vil gi noe økt 
materialtransport og kan til en viss grad føre 
til grovere elvebunn som vil være gunstig.  

Skjul og hulrom: Steinutlegg bør gjøres 
slik at det dannes større og mindre hulrom i 
tilknytning til steinene. Dette gir skjulesteder 
for større fisk – som er svært viktig i ei elv 
hvor trafikk og ferdsel vil kunne skremme 
fisken og tilføre økt stress.  
Steinutlegg kan også brukes for å øke 
variasjon i elvas dybde. Denne muligheten 
er begrenset når fallet er så lite som i dette 
tilfellet, men selv små endringer i vanndyp 
vil være med på å skape et variert elvemiljø.

Variasjon i retning, dyp (og fall): Der 
det er mulig vil også variasjon i elveløpets 
bredde og retning tilføre økt fysisk variasjon. 
Fysisk variasjon vil danne grunnlag for 
økt biologisk mangfold ved at miljøet blir 
mindre ensartet og huser flere økologiske 
nisjer.  

Kantvegetasjon har en rekke funksjoner. 
Vegetasjonen er med på å skjule og gi 
skygge i elveløpet for fisker og andre dyr. 
Spesielt om sommeren når det kan være lite 
vannføring og mye sol er kantvegetasjon 
viktig. Området er levested for andre dyr,  
f. eks. fugler trives i kantvegetasjonen. 
Kantvegetasjon hjelper erosjonssikring og 
stabilisering av jordmasser gjennom røtter. 
Variasjon er viktig og der plassen tillater det, 
kan det svært gjerne etableres flommark eller 
permanent fuktig/våtmark i sidearealene. 

Gradienter i tverrsnittet er viktig.  Skarpe 
og mindre gradienter fra tørt land til 
rennende vann bør unngås. Overgang fra 
vanndekt areal til fastmark kan gjøres mer 
og mindre gradvis for å skape grunnlag for 
økologisk variasjon.
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8 VÅGSGJERD
Hensyn til vernet bebyggelse og tilkomst til eiendommer.

Vi har undersøkt tilkomst til eiendommer i Vågsgjerd der vi legger til grunn at det blir en åpen kanal gjennom 
Vågsgjerd og ca 3 m gangsone på hver side av kanalen langs private eiendomsgrenser. Dette gjør at de som i dag 
bruker Holbergsgate og parkerer på sin eiendom, må få tilrettelagt andre løsninger. Se oversikt over dagens situas-
jon som viser hvor det i dag parkeres med tilkomst fra Holbergs gate. 

Dagens situasjon for tilkomst og tømming av nedsenkede avfallskontainere blir ikke mulig å videreføre i fremtidig 
situasjon.  Ny løsning for dette må undersøkes i neste fase. Vi anbefaler også at alternative ruter for utrykningsk-
jøretøy undersøkes.

Dagens situasjon. Parkering på private eiendommer vist med blå farge, 
innkjlring vist med gul pil.

Innkjørsler som blir påvirket er vist med rød pil. Dagens tømming av 
avfallscontainere må flyttes.

Forslag til fremtidig løsning, ingen gjennomgjøring i denne delen av 
Holbergs gate.

I oversikten over vises forslag til fremtidig løsning. Vi anbefaler at Sandnes kommune oppretter dialog med 
berørte grunneiere for å se på om forslaget er gjennomførbart.

Grunnforhold, hensyn til teknisk infrastruktur eller gjennomførbarhet er ikke en del av denne rapporten. 
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9 KRYSNING AV EKSISTERENDE VEIER

9.1 Holbergs gate
Langs Holbergs gate forbi eksisterende 
trehusbebyggelse, er det en smal trasè 
som gir lite handlingsrom. I tillegg er det 
nødvendig fra et flomsikringsperspektiv å 
holde det vassførende tverrsnittet så stort 
som mulig. 

For å etablere konstruksjonen i dette 
området må det spuntes langs bebyggelsen 
på begge sider. Denne spunten antas å måtte 
utføres med rør-spunt. Dette er en løsning 
med nedboring av stålrør, som er mer 
varsom mtp. vibrasjoner i utførelsen, noe 
som kan være avgjørende. I tillegg har en 
slik spunt bedre kapasitet på utkragning, og 
det er god mulighet for at man kan unngå 
innvendig avstivning mellom spuntveggene. 
Dette vil i så fall gi en betydelig fordel mtp. 
byggeperioden for betongkonstruksjonen. 
Rørspunt er klart dyrere enn vanlig spunt, 
men det er trolig ikke noe alternativ, samt at 
gevinsten i byggefasen kan være betydelig. 

For å lede Storåna åpent gjennom denne 
parsellen legges det opp til et betong-
trau med utkraging i toppen av veggene. 
Løsningen er illustrert ved figur 9. 

På denne måten opprettholder vi god 
flomkapasitet, samtidig som nødvendig 
areal til gangveg på oversiden kan 
opprettholdes. Det legges også opp til at 
tykkelsen på tilbakefyllingen på utsiden av 
utkragede delene blir tilstrekkelig for at det 
kan beplantes tett mot rekkverkskanten. 

På oversiden av bunnen av trauet kan det 
tilbakefylles med masser som gir en mer 
naturlig elvebunn, eller det kan settes stein i 
overflaten på bunnplaten om ønskelig. 

Konstruksjonen plasstøpes på stedet. Dette 
sikrer fastholding mot den permanente 
rørspunten, som ikke har like lang levetid 
som betongen, og gir fin mulighet for 
tilpasninger på stedet. Eksiterende rør og 
ledninger som ligger langs Holbergs gate i 
dag, kan da også om ønskelig innstøptes i 
konstruksjonen. Dersom deler eller hele 
strekket kan utføres med tradisjonell spunt, 
så må det påregnes at konstruksjonen 
utføres i flere støpe-etapper enn normalt 
pga. hensyn til midlertidig avstivning 
mellom spunter. 

På hver side av det åpne elveløpet, skal 
eksisterende vei krysse over elva. Henholdsvis 
Høylandsgata i vest og Gjesdalsveien i 
øst. For disse krysningene etableres det en 
kulvert som tar utgangspunkt i nøyaktig det 
samme tverrsnittet som for den åpne delen 
av konstruksjonen, men med et brudekke 
over som gir et lukket tverrsnitt. Dette gir 
en harmonisk overgang mellom kryssing og 
den åpne delen av konstruksjonen, samtidig 
som det er veldig rasjonelt med tanke på 
byggeprosessen. Løsningen er illustrert ved 
figur 10.

Brudekket kan også bues om ønskelig, gitt at 
det er nok høyde for overliggende veg. 

Utenfor kulvertene i hver ende legges det opp 
til at elven føres videre uten konstruksjon. 
Kulvertmunningen kan f.eks avsluttes med 
en tørrsteinsmur på tvers, som illustrert på 
et eksempelbilde (til høyre) under fra en 
mindre kulvert. 

Alternativt så kan den avsluttes med 
betongvinger. Dette gir også mulighet for 
å inkludere trapper og andre elementer i 
konstruksjonsenden, om det er aktuelt. 

Noen titalls meter lengre øst krysser 
Vågsgjerdvegen Holbergs gaten med en 
rundkjøring. Siden Holbergsgate ikke 
lengre blir kjørbar mot vest, så fjernes denne 
rundkjøringen og erstattes ikke. Denne 
krysningen ligger så tett på krysningen 
for Gjesdalsvegen, at det legges opp til 
en kulvertkonstruksjon med tilsvarende 
geometri for å bevare et helhetlig estetisk 
uttrykk. Det er normalt også den billigste 
løsningen. Dersom grunnforholdene tilsier 
det så kan hel bunnplate her sløyfes mot at 
veggene får stripefundament. 

En nedstigning fra gangveg langs 
Holbergsgate til parknivå kan innlemmes i 
konstruksjonen om ønskelig.

Figur 9.

Figur 10.

Figur 11.
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9.2. Øvrige konstruksjoner
Like øst for Vågsgjerdvegen kappes eksisterende kulvert for overvann, og det stedstøpes 
en overgangskonstruksjon som kobler gjenstående del av den eksisterende kulverten med 
et nytt løp utført av kulvertelementer (kan også stedstøpes). Det nye løpet føres nordover 
under ferdig bakkenivå og munner ut i elva. Dette frigjør området for framtidig utbygging 
og utvikling, uten å måtte hensynta eksisterende kulvert-trase eller et åpent bekkeløp, noe 
som vil være en stor fordel. 

Ny brukonstruksjon for fremtidig bussvei skal bygges av Fylkeskommunen, og løsning 
er derfor ikke nøye vurdert. For å få et luftig uttrykk, så blir dette trolig en lengre bro, 
trolig med flere spenn. Løsninger med kortere bro og mer oppfylling på siden er mulig, 
alt avhengig av hva man ønsker, og hensyn til framtidig bebyggelse og planer for området. 
Frihøyde for gangtrafikk i parken, samt frihøyde mtp. flomnivå må også hensyntas ved 
bygging av denne konstruksjonen. 

Eksisterende kryssinger ved utløpet av elva mot sjøen antas å bli stående slik de er, og 
inngår ikke i vurderingene. 

I parkområdet kan det legges opp til mindre og lavere kryssinger for gangtrafikk. Skal 
disse fungere i det daglige må de trolig ligge på et nivå der det tillates at de havner under 
vann i en flomsituasjon.  For slike parkbruer legges det gjerne ekstra vekt på estetikk, og 
bygningsmaterialer i stål/tre er naturlige valg. Se eksempelbilde under. 

Oversiktskart over krysninger.
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