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Sandnes kommune inviterte til konkurranse for en 
mulighetsstudie for fortetting og transformasjon 
av Sandnes byutviklingsakse. 

Nordic – Office of Architecture ble tildelt 
oppdraget og gjennomførte arbeidet vår og 
sommer 2021. Mulighetsstudien har vært ledet 
av Diana Cruz. Anne Sviland har vært Sandnes 
kommunes kontaktperson og prosjektleder. 

I løpet av arbeidet har det vært jevnlig kontakt 
med oppdragsgiver. Mulighetsstudiet er 
utarbeidet av et tverrfaglig kjerneteam bestående 
av Diana Cruz, Fidan Krasniqi og Maria Riddervold. 

Vi takker vår oppdragsgiver og øvrige 
kontaktpersoner for samarbeidet.

Oslo, 13.08.2021

Diana Cruz

(Oppdragsleder)

        
 

Fidan Krasniqi

(Kvalitetssikrer)  

Forord
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SammendragI.

Nordic –  Office of Architecture ble våren 2021 
tildelt oppdraget med å undersøke fortetting- 
og transformasjonspotensialet i Sandnes 
byutviklingsakse. Mulighetsstudiet skal utgjøre 
et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med revisjon 
av kommuneplanen for 2023-2038. Studien 
inngår i delutredning bolig som skal peke på 
naturlige veivalg og gi klare anbefalinger for 
boligutvikling og bokvalitet i ny kommuneplan. 
Hensikten er å skape bedre sammenheng mellom 
samfunnsplanen og arealdelen i kommuneplanen.  

Sandnes byutviklingsakse er del av byaksen 
mellom Sandnes og Stavanger. Den betjenes 
primært av Jærbanen og regional bussvei, og som 
legger føringer for anbefalt grad av utnyttelse 
i byutviklingsaksen. Fremtidig byvekst skal 
prioriteres i lokalsentra (spesielt langs Jærbanen), 
i Sandnes sentrum og langs influensområdet for 
bussveien, og femti prosent av forventet vekst i 
Sandnes skal skje i byutviklingsaksen. 

Nordic – Office of Architecture har sammen 
med Sandnes kommune kartlagt mulige 
områder for utvikling. Nordic har videre analysert 
utviklingspotensialet gjennom ulike kriterier for 
egnethet og attraktivitet. Basert på analysen er 
det utført enkle volumstudier for å undersøke 
hvilke bebyggelsesstrukturer, typologier og 
tetthetsgrad som egner seg i delområdene. 

I analysen er det gjennomført en overordnet 
vurdering av delområdenes tilgjengelighet, 
tilgang på sosial infrastruktur, verneverdier, 
grunneierstruktur, regional rolle, mm. Hensikten 
har vært å kunne sammenligne delområdenes 
egenskaper og kvaliteter. Sandnes har flere store 
områder rimelig sentralt plassert og med stort 
potensial for variert boligutvikling. Det er stort 
sett områder for industri og næring som er pekt 
ut for fortetting og transformasjon. 

I mulighetsstudiet har samordnet klima- og 
transportplanlegging vært premissgivende 
i vurderingen av utviklingspotensial og 

tidsperspektiv. Høyverdig kollektivtilbud som 
Jærbanen har hatt fortrinn i vurderingene. 
Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen vil gi 
økt kapasitet og attraktivitet. Nordic anbefaler 
at delområder tettest på Jærbanens stasjoner 
(<600 meter), inkludert fremtidig stasjon på Lura, 
prioriteres først. Delområder som ligger mer 
perifert ift. stasjonene, men med god nærhet 
til regional bussvei anbefales for utvikling på 
mellomlang sikt. Delområder som ikke har nærhet 
til jernbanestasjon eller regional bussvei anbefales 
for utvikling på lang sikt.

Nordic har i vurderingen av boligpotensialet 
sett nærmere på alternative boformer 
som en mulig strategi for å øke bredden i 
boligtilbudet. Boligtypologier (eksempelvis 
enebolig og rekkehus) forteller om tetthetsgrad 
og bebyggelsesstruktur i delområdene, 
mens boformer (eksempelvis bokollektiver 
og generasjonshus) forteller om de sosiale 
egenskapene til bomiljøet. Nordic mener at 
boformer i mye større grad må drøftes når 
sammensetningen av husholdninger i et område 
skal forbedres. I Sandnes er det et stort potensial 
for typologien lav-tett som et attraktiv alternativ 
til eneboligen som bidrar til høyere tetthet og 
sosialt mangfold. Det er også et stort potensial 
for kommunen i å arbeide aktivt for flere «nye» 
boformer i boligutviklingen. Et større søkelys 
på dette vil kreve et sterkt engasjement fra 
kommunen i gjennomføringen. 

Nordics fortettings- og transformasjonsanalyser 
viser at foreslått tetthet gir en omtrentlig 
kapasitet på 8200 boliger i delområdene. Dette 
tilsvarer en befolkningsvekst på 1000 personer 
årlig i 18 år. Sentrum har ikke vært en del av 
mulighetsstudiet og det er grunn til å tro at 
boligbyggingen som pågår i sentrum vil øke 
kapasiteten i kommunen ytterligere. 
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Oppdraget fra Sandnes kommune er et tosidig 
prosjekt: Prioriterte områder for byutvikling, jf. 
Kommuneplanen 2019-2035, undersøkes for 
fortetting og/eller transformasjon. I forlengelsen 
av denne deloppgaven undersøkes det hvordan 
boligtypologier og bebyggelsesmønster påvirker 
utviklingspotensialet i de kartlagte delområdene. 
Målet er at svarene i deloppgave 1 informerer 
deloppgave 2 på en hensiktsmessig måte. 

I vedtatt planprogram for ny kommuneplan 
2023-2038 er folkehelse og bærekraftig 
utvikling fokusområder. Det er vedtatt 
oppfølgingsoppgaver med fokus på 
boligutvikling, bokvalitet, folkehelse og at 
alle skal ha tilgang på god bolig. Delutredning 
bolig, som mulighetsstudien tilhører, skal gi 
et kunnskapsgrunnlag om utfordring- og 
mulighetsbildet for boligutviklingen i Sandnes. 

Studien skal informere og begrunne 
senere anbefalinger for boligutviklingen og 
bokvalitet i kommunen. Målet er å kunne 
peke på klare hovedretninger for utviklingen, 
og sørge for en bedre kontakt mellom 
strategier i samfunnsplanen og arealdelen 
av kommuneplanen. Studien gir innspill 
til lokalisering, utbyggingsvolum og mulig 
utviklingsforløp slik at det skapes bedre 
forutsigbarhet for kommunen, utbyggere, 
grunneiere og kommunens innbyggere. 

I deloppgave 1 kartlegges potensielle fortettings- 
og transformasjonsarealer for bolig innenfor 
prioriterte områder for byutvikling i gjeldende 
kommuneplan, den såkalte byutviklingsaksen. 
Som del av kartleggingen pekes det også på 
områder som ikke egner seg for fortetting og/
eller transformasjon eller som bør prioriteres for 
annen type arealformål.

Det skilles mellom transformasjonsområder og 
fortettingsområder, og utbyggingsvolumet over 
tid redegjøres for. Delområdenes attraktivitet og 
egenhet analyseres ved hjelp av kriterieanalyse 

Om mulighetsstudietII.

(beskrevet under kapittel V. Metode ). Som 
del av leveransen gis det anbefalinger på hvor 
detaljregulering bør gjennomføres og hvor det 
evt. bør lages en områderegulering som grunnlag 
for videre detaljreguleringer. 

I deloppgave 2 utredes boligtypologier innenfor 
anbefalte delområder, og hvor en «bredde» 
i boligtilbudet drøftes. Det anbefales ulike 
boligtypologier, utbyggingsmønster og gis 
anbefalinger om tetthet innenfor delområdene. 
Målet er et kunnskapsgrunnlag som kan styrke 
boligpolitikken til å ivareta ulike alders- og 
brukergrupper, ulike familiemønstre og livsfaser, 
og med ulike økonomiske forutsetninger. 
Avslutningsvis gis det anbefalinger om særlig 
viktige kvalitetskriterier som bør vektlegges i 
kommunens videre planarbeid. 

Bakgrunn for studien og       
redegjørelse for deloppgavene
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Struktur og   
organisering av rapporten

For å kunne begrunne analyser og studier 
innledes rapporten med en redegjørelse 
av dagens situasjon med utfordringsbildet 
i Sandnes samt sentrale mål og føringer 
for byutviklingen. Deretter drøftes aktuelle 
tema for mulighetsstudien som grunnlag for 
problemstillinger og tilnærming til oppgaven. 

I kapittel fem beskrives metoden for analysen. I 
kapittel seks drøftes typologier og boformer med 
tanke på bredde i boligtilbudet. Dette kapittelet 
inneholder også en katalog over mulige boformer 
og typologier som kan være aktuelle for Sandnes 
byutviklingsakse. 

I kapittel 7 kartlegges soner og delområder for 
fortetting- og transformasjon. Delområdene 
analyseres og testes for mulig utnyttelse, og det 
beskrives kvalitetskriterier for videre planarbeid. 
I siste kapittel oppsummeres primære funn, det 
gis anbefalinger for rekkefølge og tidsakse, og 
problemstillingene svares ut. 
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Noen begrep og uttrykk  
 

Byliv Aktiviteter og funksjoner 
som bidrar til sirkulasjon og 
opphold av mennesker til 
ulike tider av døgnet, gjerne i 
fortettede urbane områder. 
Byliv regnes som en kvalitet 
som bør etterstrebes i 
byutvikling.  

Byrom Mellomrom og rom i 
bymessige områder som 
fylles med aktiviteter og 
innhold som kan bidra til byliv.

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

Gentrifisering Betegner prosessen ved 
rehabilitering og opprusting 
av eldre og sentrumsnære 
arbeiderbydeler, og hvor 
befolkningsgruppene 
som flytter inn har høyere 
inntekter (NOU, 2021, 15).

Høyverdig 
kollektivtilbud

Banebasert kollektivtransport 
som tog, metro, trikk, bybane, 
og som gir god forutsigbarhet 
for byutviklingen. 

Nullvekstmålet «I byområdene skal 
klimagassutslipp, kø, 
luftforurensning og støy 
reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten 
i persontransporten skal 
tas med kollektivtransport, 
sykling og gange» 
(Samferdselsdepartementet, 
2020).

Segregering «Segregering handler om 
at befolkningsgrupper som 
er like (for eksempel etter 
inntekt, utdanningsnivå eller 
innvandrerbakgrunn), også 
kalt homogene grupper, 
bosetter seg nært hverandre. 
Ulike grupper fordeler 
seg i ulike deler av byen 
(NOU,2020,15).» 

Sosial 
infrastruktur

Ulike bygg og anlegg som 
er nødvendig for at et 
boligområde er bærekraftig 
og fungerer sosialt. Eksempel 
på sosial infrastruktur 
er skole, barnehager, 
idrettsanlegg, sykehjem ol. 

Sosial 
bærekraft

Handler om at alle mennesker 
har like muligheter til å jobb 
og utdanning, god helse og 
til å leve trygge og stabile liv. 
Nabolaget bidrar blant annet 
til kvaliteten på den sosiale 
bærekraften i et område. 

Synergi/ 
sambruk

Beskriver muligheten for 
å koble ulike funksjoner, 
mennesker og program 
på en slik måte at det 
genereres merverdier for 
samfunnet. Eksempelvis 
en skole og et kulturhus 
som deler flerbrukssal 
som skaper aktivitet til 
ulike tider på døgnet, 
reduserer arealbehovet og 
driftskostnader.  

Transformasjon I byutvikling handler 
transformasjon om 
omdanning av et område 
til nye formål. Eksempelvis 
fra et industriområde til et 
boligområde. I forbindelse 
med transformasjon tilføres 
nye kvaliteter i form av bedre 
koblinger til omgivelsene, 
naturverdier og funksjoner 
som bidrar til byliv.
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Sandnes kommune tilhører Jærenregionen og 
Rogaland fylke. Byområdet Sandnes/Stavanger er 
det tredje største i Norge med over   
200 000 innbyggere ifølge Statistisk sentralbyrå. 
Kommunen har opplevd sterk befolkningsvekst 
siden 1970 tallet, men nedgang i oljenæringen har 
redusert veksten med mellom 1-2 prosent siste 
fire årene. Samtidig har mellom 40 og 50 prosent 
av veksten i Rogaland de tre-fire siste årene 
skjedd i Sandnes kommune (Sandnes kommune, 
2020a). Regionen har kapasitet innenfor dagens 
kommuneplaner til å ta imot en vekst på 250 000 
mennesker (Rogaland fylkeskommune, 2020, 43). 

Rogaland hatt den sterkeste arbeidsplassveksten 
de siste ti årene, men er beregnet til å få en lavere 
vekst enn landsgjennomsnittet de neste ti årene 
som følge av nedgang i oljenæringen (Vareide, 
2018). Stavanger og Sandnes deler et felles 
arbeids- og boligmarked. Andel innpendling og 
utpendling i kommunen utligner hverandre med 
ca. 20 000 personer (kilde: SSB). 

Regionen står overfor nye utfordringer, spesielt 
etter nedturen i oljesektoren i  2014-17. 
Omstillingen til det grønne skiftet vil kreve 
høyt fokus på styrking av konkurranseevnen og 
innovasjon, som kan gi nye arbeidsplasser og 
næringer, og økt attraktivitet. 

Befolkningstettheten i Sandnes
I fjerde kvartal 2020 var 80 400 personer bosatte 
i Sandnes. Befolkningsframskrivingen til Statistisk 
sentralbyrå tilsier at Sandnes vil utgjøre 98 000 
personer i 2050. Andelen som bor i leiligheter 
utgjør ca. 39 % mot 61 %  i eneboliger, mens 
andelen trangbodde opplyses til å være 8,3 
prosent i 2020 (kilde: SSB). Andelen som bor 
i selve tettstedet Sandnes er 94 % og som 
indikerer at en betydelig del av innbyggerne, som 
bor i eneboliger og rekkehus, bor tett på Sandnes 
sentrum. Ifølge planstrategien vil befolkningen 
øke med ca. 1000 personer årlig frem til 2035. 
Legger vi til grunn gjennomsnittlige husstand i 

III. Dagens situasjon 

Norge på 2,15 personer (kilde: SSB) vil det gi et 
årlig boligbehov på ca. 465 boliger. 

Det er interessant at Rogaland har størst andel 
ung befolkning i landet (Viken kommer på andre 
plass). Samtidig vil antall eldre øke betraktelig i 
de neste tiårene. Antall personer i Norge over 70 
år vil øke fra 670 000 til ca. 1.4 millioner i år 2060. 
Det betyr at hver femte person vil være over 70 år 
mot hver åttende person som er tallet for 2020. 
Økningen vil bli størst i aldersgruppen over 80 år 
(kilde: SSB). 

Levekårsutfordringer 
På landsbasis er det en utfordring at små 
husholdninger stiger blant unge og eldre, 
noe som kan medføre til økt ensomhet. Vi 
ser også at økte boligpriser i sentrale strøk 
marginaliserer lavtlønnede (NAL, 2020). 
Opphopning av levekårsutfordringer øker 
med lave boligpriser, kommunale boliger og 
utenforskap. Levekårsundersøkelsen for Sandnes 
(2018) viser at det er sammenheng mellom en 
høy andel utleieboliger og områder med høyere 
levekårsutforinger, og særlig i sentrale deler av 
Sandnes. Noen soner har også en høy andel barn 
som bor i lavinntektsfamilier. 

Det er særlig levekårssonene i sentrum og nord 
for sentrum som Varatun, Roald Amundsen og 
Vibemyr og til dels Hana som har noe større 
utfordringer enn øvrige bydeler. Når det er sagt 
er det jevnt over gode levekår i Sandnes, og 
forskjellene mellom levekårssonene regnes for å 
være marginale (Sandnes kommune, 2020a, 16). 

Byutvikling
Sandnes har hatt stor flateutbygging de siste 
årene, og utbyggingen har foregått utenfor 
byutviklingsaksen. Kommunen opplyser at det 
har vært liten tradisjon for å tenke utvikling 
innenfor eksisterende by. Det påpekes i vedtatt 
Planstrategi 2023-2038 at det er et mangelfullt 
samsvar mellom hvor fremtidige boligreserver 

Utfordringsbildet og 
kontekstforståelse
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er lokalisert og strategiene for byutviklingen, og 
en klar oppfølgingsoppgave for neste periode 
er å undersøke hvordan det kan fortettes og 
transformeres med kvalitet i byutviklingsaksen. 
Hensynet til levende lokalsentrum teller 
høyt, derfor planlegges lokalsentra utenfor 
byutviklingsaksen med vedlikeholdsvekst. Per i 
dag pågår det storstilt utbygging på flere sentrale 
tomter i Sandnes sentrum, til sammen flere 
hundre boliger. Sentrumsområdet er ikke del av 
denne mulighetsstudien. 

Klimautfordringer
I Sandnes er ca. 40 prosent av de direkte 
utslippene fra veitrafikk, og tre-fjerdedeler av 
dette utgjør persontrafikk (Planstrategien 2023-
2038, 18). Reisevaneundersøkelsen for Nord-
Jæren 2019 viser at 57 prosent av arbeidstakere 
bruker bil til jobb (Rogaland fylkeskommune, 
2020, 21). En bedre samordnet areal- og 
transportplanlegging løftes frem som prioritet i 
Planstrategien, spesielt for å innfri nullvekstmålet. 
Med hensyn til øvrige klimautfordringer, er det 
økt sannsynlighet for at Sandnes vil oppleve mer 
nedbør og forhøyet havnivå.    

Overordnede føringer 
Sandnes sin politikk bygger på nasjonale og 
regionale forventninger til samfunnsutviklingen. 
Regjeringen peker på fire sentrale utfordringer 
i tiden som kommer: ”Å skape et bærekraftig 
velferdssamfunn, å skape et økologisk bærekraftig 
samfunn gjennom blant annet en offensiv 
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning, å 
skape et sosialt bærekraftig samfunn, og et trygt 
samfunn for alle (KMD, 2019)”. Utfordringene skal 

Sentrale mål og føringer for 
byutviklingen i Sandnes 

i stor grad møtes i den kommunale og regionale 
planleggingen, og regjeringen forventer at FNs 17 
bærekraftsmål legges til grunn for kommunenes 
planlegging (KMD, 2019).

I Regionalplanen for Jæren og Søre Ryfylke 
2050 (s. 19) er hovedpremisset for by- og 
tettstedsutviklingen at: ”Regionen skal ha en 
bærekraftig by- og stedsutvikling basert på 
regionale helhetsløsninger som effektiviserer 
arealforbruket og transportarbeidet, styrker 
verdiskapingen, sikrer natur og kulturverdier, 
reduserer klimautslipp, og gir høy livskvalitet.” Det 
skisseres seks delmål for en bærekraftig regional 
politikk: ”Enklere hverdag, konkurransekraft, 
livskraftige nabolag, levende sentrumsområder, 
varige naturressurser og regionalt samarbeid.” 
En hovedsatsning i planen er aksen mellom 
Stavanger og Sandnes som prioriteres for 
byutvikling. 

«Innenfra og ut» strategi for byutviklingen
Det er Regionalplanen 2050, byvekstavtalen for 
2019-2029, kommuneplanen, planstrategien 
2020-2023 samt planprogram 2023-2038 
som angir hovedpremissene for byutviklingen 
i Sandnes. Regionalplanen legger opp til 
arealutvikling innenfra og ut, hvor byaksen 
Stavanger-Sandnes og tettstedet Bryne 
regnes som prioriterte utviklingsområder. De 
stasjonsnære områdene blir viktige lokalsentra, 
eksempelvis Lura og Ganddal. Fremtidig 
byvekst skal prioriteres i lokalsentra (spesielt 
langs Jærbanen), i Sandnes sentrum og 
langs influensområdet for bussveien, som til 
sammen utgjør den aktuelle byutviklingsaksen. 
Femti prosent av forventet vekst skal skje 
i den prioriterte byutviklingsaksen. I større 
transformasjonsområder med svært god 
kollektivdekning (både bussvei og jernbane) skal 
områdeutnyttelsen ligge på mellom 80-100 %. 
Områder i byutviklingsaksen uten kollektivdekning 
med jernbanen, men med bussvei eller 
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hovedrute kollektiv, skal i utgangspunktet 
behandles på samme måte som de større 
transformasjonsområdene. Utnyttelsen er her 
satt til mellom 70-200 % BRA.

I gjeldende kommuneplan understrekes behovet 
for å styrke Sandnes sentrum, både som 
opplevelsesarena og som kollektivt knutepunkt. 
Bolig- og næringsutviklingen skal forbedres 
i sentrumsområdet. Natur, kulturmiljøer og 
egenart skal bevares og integreres i ny utvikling. 
For Lura Sør skal det utredes mulighet for 
byutvikling med fokus på boliger. Etableringen 
av et togstopp henger nøye sammen med 
denne eventuelle satsningen. Sandnes havn 
skal bestå i nåværende lokasjon, samtidig skal 
allmenn tilgjengelighet til fjorden utredes. Ny 
bussvei er strukturerende for byutviklingsaksen, 
spesielt for Sandnes Øst og Hana/Vatnekrossen. 
Det er sterkt fokus på å utvikle lokalsentra 
på Vatnekrossen. Ganddal ligger utenfor 
byutviklingsaksen, men har prioritet som følge av 
holdeplass på Jærbanen. 

For klimaarbeidet er det foreslått 40 prosent 
reduksjon av utslippene innen 2030 (Sandnes 
kommune, 2020b).  En samordnet areal- og 
transportplanlegging vil spille en avgjørende 
rolle for å redusere Sandnes sine utslipp fra 
transportsektoren. Det er planer om et togstopp 
på Lura og dette vil bli videre utredet i forbindelse 
med rulleringen av kommuneplanen. Samtidig har 
veksten på Jærbanen økt så betraktelig at Bane 
Nor har fått i oppdrag å planlegge dobbeltspor 
mellom Sandnes og Nærbø (Bane NOR, 2020).  
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Det er potensielt mange og viktige temaer som 
kan ha konsekvenser for mulighetsstudien. 
Vi velger å fokusere på noen spesifikke for å 
vise vår inngangsvinkel til oppgaven, og som 
grunnlag for problemstillinger og metode. Målet 
er et kunnskapsgrunnlag som henger sammen i 
strategier og anbefalinger, betraktet i en regional 
sammenheng ned til en lokal sammenheng. 
Enhver lokal fortetting og transformasjon inngår 
i det store bildet og påvirker lokale og regionale 
vekstmuligheter. Sandens skal være godt 
integrert i regionen, på den måten kan regional 
konkurransekraft og økonomi styrkes. 

Folk først er et sentralt premiss gitt av 
oppdragsgiver, og som peker på behovet 
for en utviklingspolitikk som evner å se 
utover areal- og transportpolitikken, og som 
samordner kommunens tjenester så tilbudet 
blir mer helhetlig og målrettet. Vi har derfor 
et stort fokus på de kvalitative egenskapene 
ved delområdene i vurderingen av fortetting 
og transformasjonspotensialet. På den måten 
blir vi bedre rustet til å løfte frem muligheter 
og utfordringer knyttet til blant annet sosial 
bærekraft. 

Delområders regionale betydning og  
interne rollefordeling 
Stavanger er det administrative hovedsetet i 
regionen mens Sandnes er et regionsenter med 
stort potensial til fortsatt vekst og utvikling. 
Byen har ledige arealreserver sentralt og tett 
på kollektive knutepunkt, og som er av regional 
interesse for bolig- og næringskonsentrasjon. 
Områder som svarer ut regionale målsettinger, 
bør utvikles tidlig iht. regionalplanen (2020). Disse 
arealene kan bli svært attraktive med tanke på 
entreprenørskap og innovasjon i regionen og 
gjøre Sandnes til en foretrukken lokalisering for 
bedrifter. Næringsutvikling er ikke eksplisitt del 
av oppgaven, men det vil være naturlig å vurdere 
lokalisering av næringsformål når boligpotensialet 
drøftes. 

Faglig perspektiv på  
mulighetsstudien 

Nærhet til kollektive knutepunkt vil være en 
faktor som påvirker fordelingsnøkkelen mellom 
boliger og annet arealformål. Samtidig vil en 
lokal utvikling i et område få ringvirkninger for 
tilgrensende områder. Fremtidig rollefordeling 
mellom delområdene må vurderes ved anbefaling 
om fortetting og/eller transformasjon. Det gjelder 
spesielt fordeling av sosial infrastruktur, etablering 
av handel og flerfunksjonalitet som kan nå et 
større omland. I den sammenheng vil det være  
enklere å bygge på eksisterende kvaliteter enn å  
utvikle nye. Eksisterende utadrettede funksjoner 
kan danne grunnlag for nye lokalmiljø/ -sentra.  

Aldersvennlig stedsutvikling og  
livskraftige nabolag
Jamfør folkehelseloven §4 skal kommunene 
hjelpe til å redusere sosiale helseforskjeller, og 
folkehelsen skal fremmes gjennom lokal utvikling 
og planlegging. Skal Sandnes kommune lykkes 
med byutviklingen som redskap i boligsosiale 
utfordringer er det essensielt at det rette 
boligprogrammet og investeringer tilføres til rett 
sted.   

Ifølge FN er god helse «en grunnleggende 
forutsetning for menneskers mulighet til å nå 
sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i 
samfunnet» (2021). Og ifølge WHO er folkehelse 
ikke bare fravær av sykdom, men handler også om 
trivsel og livskvalitet. 

Helse beror i stor grad av hverdagslivet, utenfor 
helsesektoren, og de fysiske omgivelsene må 
utformes med dette i betraktning (Helse- og 
omsorgsdepartementet referert i Baer m.fl. 
2018). Det er boligen og kvaliteten på det sosiale 
og fysiske miljøet som betinger folkehelsen i stor 
grad (Hofstad referert i NOU, 2020).

Med andre ord kan forholdet mellom det bygde og 
mennesket påvirkes positivt, og det kan legges til 
rette for funksjoner, steder og kvaliteter som kan 
bidra til å styrke enkeltmenneskets helse. Egnet 
bolig, tilgang på parker og natur for rekreasjon 

IV.
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og aktivitet, trygge uterom, gangbarhet og 
muligheten for aktiv deltakelse i nabolaget, er 
bare noen av faktorene som kan styrke helsen, 
som igjen legger grunnlaget for gode nærmiljø.

I mulighetsstudiet skal en «bredde» i boligtilbudet 
drøftes. Vi leser dette som et behov for å svare ut 
sosiale utfordringer og imøtekomme ulike behov, 
levemåter og livsfaser med varierte boligtyper. 
Typologiene som foreslås må kunne tilrettelegge 
for boliger og botilbud som bidrar til mangfold, 
skaper trygghet og stabilitet. Forskning viser 
at kvaliteter som innarbeides for eldre ofte er 
et pluss for alle aldersgrupper. I håndboken for 
aldersvennlig nærmiljø (NAL, 2020) listes det opp 
flere kjennetegn ved et slikt nabolag. Vi nevner 
noen: 

• Nærhet til lokalsenter med forretninger, 
kafeer, kulturtilbud og gode møteplasser. 

• Området må være enkelt å orientere seg i og 
det må oppleves som attraktivt og trygt å 
bevege seg til fots. 

• Egnede boliger med ulik grad av fellesskaps-
løsninger i ulike prisklasser. 

• Enkel tilgang til kollektivtransport. 

Kvaliteter vi alle setter pris på, uavhengig alder. 
Det er åpenbart at lokalisering av fortettings- 
og transformasjonsområder vil påvirke 
kommunens evne til å innfri målsettinger i 
klimaforliket. En tettere samordning av areal- 
og transportpolitikken kan bidra til at flere 
sykler, går og bruker kollektivtransport. Men 
en kompakt utvikling sier lite om kvaliteten på 
områdene som utvikles. Det vil være valg av 
bebyggelsesstrukturer og boformer som kan 
muliggjøre en forbedring av sosiale utfordringer 
og levekår. Sintef argumenter med at vi i større 
grad må flytte fokuset vekk fra boligene som 
skal bygges, til i stedet å drøfte kvaliteter ved 
nærmiljøet rundt boligene. Først da vil man kunne 
realisere en inkluderende områdeutvikling (Baer 
m.fl. 2018).

LIVSKRAFTIGE NABOLAG 
Aldersvennlig stedsutvikling og 

alternative boformer

GRØNN MOBILITET
Opplevelse av nærhet ti l

kollektivtibud og daglige gjøremål

BYLIV 
Folkehelse, 

trivsel og livskvalitet

VERDISKAPING
Regional 

investeringsattraktivitet

GOD STEDSUTVIKLING I SANDNES

FOLK FØRST
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Mulighetsstudiets todelte oppgave peker på den 
klare avhengigheten mellom fortetting og kvalitet. 
Det er ikke nok å avdekke områder for fortetting 
eller transformasjon. Det er kvaliteten på 
utearealer (sosiale møteplasser, dagslysforhold, 
tilgjengelighet) skapt av bebyggelsesstrukturen 
som får konsekvenser for mangfoldigheten, 
bærekraften og stabiliteten på nabolagene. 
Forslag til bebyggelse og fortettingsstrategier 
må derfor kombineres med kunnskap om de 
underliggende sosiale behovene i delområdene, 
slik at det skapes livskraftige nabolag. 

Bolig som velferdspolitikk
En fortetting og transformasjon kan dermed 
tilføre nye kvaliteter, kanskje spesielt til områder 
med opphopninger av levekårsutfordringer. 
Men som vi ser handler dette i stor 
grad om uterommene som betinges av 
bebyggelsesstrukturen. Samtidig blir det særlig 
viktig å vurdere om byutviklingen blir tilgjengelig 
for alle. Med dette mener vi faren for gentrifisering 
av nyutviklede områder, kanskje spesielt sjønære 
områder hvor eiendomsprisene vil drives opp. 
Hvordan kan man forhindre at unge og eldre 
med liten husholdningsøkonomi eller andre 
lavtlønnede grupper presses ut av området eller 
ikke har mulighet til å etableres seg der? Som 

et eksempel er det i Danmark en politikk om at 
det i reguleringsplanen kan stilles krav om at 
inntil 25 prosent av nybyggede boliger skal være 
allmenne1 . For å sikre mangfold og forhindre 
segregering vil boligutviklingen i Sandnes 
kreve en helhetlig boligpolitikk som innebærer 
en rekke organisatoriske tiltak, blant annet 
tilskuddsordninger mm., og som ikke vil bli drøftet 
i denne mulighetsstudien.  

Det blir et spørsmål om hvem byutviklingen i 
Sandnes er for. Vi kan ikke utelukkende drøfte 
typologier når sosiale utfordringer skal belyses. 
Når Sandnes kommune etterlyser en bredde i 
boligtilbudet, bør det vurderes hvordan man kan 
innpasse alternative boformer. I Norge er det for 
eksempelvis liten tradisjon for å tenke løsninger 
som åpner opp for sosiale fellesskap som 
motvirker ensomhet (NAL, 2020). Boligfortetting i 
Sandnes sentrale bystrøk bør gi aldersvennlige og 
stabile bomiljø, og som kan inspirere mennesker i 
ulike aldre til å leve tettere sammen. 

En stor oppgave for Sandnes blir å holde 
ungdommen boende i kommunen, og som 

infiltrasjoninfiltrasjon

GARDEN
COFFEE

infiltrasjon

Helse +

Helse + Eldrekollektiv for ekstra trygghet og livskvalitet. Se boformkatalog for mer informasjon

1 Den ”Almene” boligmodellen skal sørge for gode boliger i 
attraktive boligområder for alle.
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Planstrategien påpeker blir det viktig å sørge 
for at Sandnes oppleves attraktivt for unge i 
etableringsfasen. Her spiller rimelige boliger en 
stor rolle. Som Regionalplanen (2020) påpeker 
vil innflytting av nye befolkningsgrupper og 
endringer i livsstil skape nye behov, trender og 
preferanser. Skal Sandnes lykkes med å tiltrekke 
seg høyt utdannede mennesker globalt, vil 
variasjon i boligmassen spille en vesentlig rolle.  

Samordnet areal og transportplanlegging og 
opplevelse av nærhet
I det videreutviklede nullvekstmålet 
(Samferdselsdepartementet, 2020) skal 
klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy 
reduseres i byområdene gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i persontransporten 
skjer med kollektivtransport, sykling og gåing. 
Skal Sandnes klare målet er det behov for en 
konsolidering av byens utvikling til områder 
med god kollektivdekning og det må sørges for 
god flerfunksjonalitet. Byutviklingen må bli mer 
kompakt og tett. De tre kjente dimensjonene 
diversity, density og design er helt sentrale i by-, 
areal- og transportplanlegging og det er empirisk 
dokumentert at områder som planlegges med 
disse tre dimensjonene i fokus, reduserer både 
bruk av bil i byer samtidig som man oppnår mer 
attraktive boligområder.

Effektiv arealbruk kan minske behovet for 
transport. Gangavstand til daglige gjøremål 
og kollektiv transport er et av de viktigste 
virkemidlene for bærekraftig byutvikling. Samtidig 
gir gåing og sykling helsegevinster og reduserte 
velferdskostnader. Forskning fra Danmark viser at 
mennesker som sykler mer enn fem ganger om 
uken uttrykker en betydelig større tilfredshet med 
egen helse og livskvalitet (Myhrmann og Møller, 
2020). 

Reisevaner har regionale forskjeller og 
henger sammen med grad av sentralitet og 
befolkningstetthet. Akseptabel gangavstand er 
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Kilde: Basert på data hentet fra “Nasjonal gåstrategi” (SVV, 2012). 

også relativt. Vi aksepterer lengre gangavstand 
mellom boligen vår og kollektivtilbud enn fra 
kollektivtilbud til arbeidsplassen. Til daglige 
gjøremål er terskelen for å ta bilen mye lavere. 
Forskning viser at dersom reisen er kortere enn 
1 km så velger de fleste å gå (Statens Vegvesen, 
2012). En kilometer tilsvarer ca. ti minutters 
gange, avhengig av alder, og kan kalles   
ti-minutters byen.  I ti-minuttersbyen sørges det 
for boligutvikling med god nærhet til skole, handel 
og service, barnehagen, kollektivholdeplassen, 
turområder, og alt annet som vi oppsøker i løpet 
av hverdagen vår. 

10minuttersbyen kan også kalles nærhetsbyen. 
God nærhet avhenger av opplevd avstand. 
Barrierer, lange omveier, terrengforskjeller, støy 
og utrygghet er eksempler på utfordringer som 
kan gjøre at avstander oppfattes som «lange» og 
uoverkommelige, mens derimot interessante og 
attraktive gang- og sykkelruter kan medvirke til at 
folk beveger seg lenger. 

Nærhetsbyen eller ti-minuttersbyen eksisterer 
i liten grad i dagens Sandnes. En utvikling basert 
på dette prinsippet vil ta tid. Utviklingspotensialet 
for byutviklingsaksen må vurderes mot 
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tilgjengelig og planlagt transportinfrastruktur. 
Åpenbare knutepunkter vil ha mulighet til en 
langt høyere tetthet grunnet godt kollektivtilbud 
og flerfunksjonalitet. Mer perifere boligområder 
vil være avhengig av et godt busstilbud, men 
også personbilen. Det vil være aktuelt å etablere 
en faseplan som angir en utbyggingstakt mot 
planene for transportinfrastrukturen, spesielt 
utbyggingen av jernbanen.

Utvikling av storbykvaliteter 
Sandnes må utvikles med identitet og særpreg 
fundamentert i stedlige kvaliteter, slik at man 
får en god balanse mellom nye strukturer, 
transformasjon og bevaring, og kan videreutvikle 
Sandnes storbykvaliteter. Men hva kan regnes 
som storbykvaliteter? Det er ikke kun boliger 
og severdigheter i vannkanten som skaper 
storbykvaliteter, men opplevelsen av å bo i en by 
med attraktivitet og byliv. 

I rapporten «Boligprosjekters betydning for byliv» 
(2016,3) ble det konkludert at: 

• Fysisk utforming betyr mye for bylivet.

• Bevegelsesforbindelsenes kvalitet påvirker 
besøk. 

• Beboersammensetning påvirker bruken av 
områdene. 

• Variert tilbud av kommersielle tjenester 
fremmer møteplasser. 

• De viktigste valgene og avgjørelsene tas i 
planfasen.

 

Konklusjonene bygger på erfaringer fra ulike 
casestudier i Norge. Det påpekes i rapporten 
at for stor konsentrasjon av bolig vil svekke 
potensielle synergier mellom bolig og 
næring. Det fremheves også at koblingene 
mellom boligprosjekter, møteplasser og 
kommunikasjonslinjer har stor betydning for det 
samlede tilbudet av urbane kvaliteter (Bjøru m.fl. 
2016). Det vi ser er at boligutvikling i samspill med 
næring og øvrig by påvirker bylivet og dermed 
potensialet for utvikling av storbykvaliteter. 

50m 300m

400m

1000m
UNGDOM

SMÅBARN ELDRE
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Rekkevidden til fots varierer med alderen, og må 
hensyntas med aldersvennlig stedsutvikling.
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Med bakgrunn i dagens situasjon, sentrale 
mål og føringer for byutviklingen i Sandnes 
og oppgavestillingen, har vi etablert noen 
problemstillinger som skal svares ut ved hjelp av 
mulighetsstudien. Med problemstillingene rettes 
det søkelys på utfordringene som kommunen står 
overfor i byutviklingen, men også usikkerheter og 
mulige utilsiktede virkninger utviklingen kan få. 

Problemstillinger knyttet til kartlegging av 
fortetting- og transformasjonsområder: 

• Hvilke kriterier predikerer egnethet og 
attraktivitet på kort og lang sikt? 

• Hvilke områder frigjøres for utvikling på kort 
og lang sikt gjennom planlagte tiltak for 
transportinfrastruktur?

• Vil byutviklingen kunne forbedre eller forverre 
de sosiale forholdene i bydelene? 

• Hvordan påvirker distribusjonsnettverket for 
gange og sykkel potensialet for 
transformasjon og fortetting?

• Hva er rollefordelingen mellom de aktuelle 
delområdene, og hvordan kan rolleforståelsen 
peke på et naturlig utviklingsforløp for 
byutviklingsaksen? 

Problemstillinger knyttet til fortetting med 
fokus på bokvalitet:

• Hvilke kvalitetskriterier predikerer et godt 
nabolag og nærmiljø? 

• I hvilken grad skal boligutviklingen og 
næringsutviklingen spisses mot demografien 
og de sosiale utfordringene i de aktuelle 
bydelene? 

• Byutvikling hever eiendom- og leiepriser. Hva 
skal til for at boligutviklingen i Sandnes ikke 
bare gagner de ressurssterke og de med god 
inntekt, men kommer mange til gode? 

• Hva menes med «bredde» i boligtilbudet i 
Sandnes? Er det rom for alternative 
boformer/typologier for å bidra til 
mangfoldige boligområder? 

• Hvilke boligtypologier i urbane miljø egner seg 
godt for barnefamilier? 

• Hvordan kan ulike typologier blandes for å 
skape større variasjon i boligmassen, og 
hvilken tetthet skal delområdene ha? 

• Kan kommunal eiendom være et middel i 
boligutviklingen mht. rimeligere og mer 
alternative boformer? 

Problemstillinger for 
mulighetsstudien
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Målet med metoden er å kartlegge delområders 
egnethet for fortetting og/eller transformasjon 
basert på overordnede føringer for byutviklingen 
i Sandnes og allmenn kjente egenskaper ved 
bærekraftig utvikling. Metoden skal ikke bare 
fange kvaliteter knyttet til fysiske strukturer, men 
også egenskaper for sosial bærekraft. 

For å kunne veie de aktuelle delområdene opp 
mot hverandre har vi etablert et kriteriesett 
som delområdene testes mot. Hensikten er 
en oversiktlig og etterprøvbar vurdering som 
er enkel å lese og kommunisere i ettertid. 
Det skal være tydelig ut fra tabellene hvilke 
egenskaper delområdet har for fortetting og/eller 
transformasjon. 

Delområdene er i konstant endring, derfor 
er ikke vurderingen av fortettings- og 
transformasjonspotensialet egnet for kvantitativ 
summering alene, men må gjøres helhetlig 
og kvalitativt. Eksempelvis behøver ikke «lavt 
samsvar» for delkriteriet Nærhet til kollektivtilbud 
bety at delområdet har store svakheter for 
utvikling, i stedet kan delområdet bli modent på 
sikt, når kollektivtilbudet er bygget ut. 

V. Metode

Målet med metoden

Hva metoden ikke tar stilling til
Mulighetsstudien tar for seg fortetting- og 
transformasjonspotensialet på et overordnet 
nivå, og vurderer egnethet og attraktivitet ut 
fra kjent informasjon. Det er forhold som kan få 
konsekvenser for egnethet og som det ikke er 
anledning til å undersøke i denne studien, men 
som må vurderes i senere planarbeid. For ordens 
skyld lister vi noen av dem: 

•  Områdestabilitet: Grunnforhold og 
grunnforurensning. 

• Teknisk infrastruktur: Behov for ny teknisk 
infrastruktur. Konflikt med annen teknisk 
infrastruktur under bakken.  

•  Naboer: Mulige konflikter med naboer, 
grunneiere, interessegrupper, virksomheter 
eller kommunen, som kan forsinke eller stanse 
planer. 

•  Kollektivtilbud:  Kapasitet på dagens tilbud.    

• Barnehage og skoledekning: Kapasitet på 
dagens tilbud.  

• Universell utforming: Dette ivaretas gjennom 
TEK 10 og planprosess. 

infiltrasjoninfiltrasjon infiltrasjon infiltrasjon

Den klassike boligen 

Lav-tett bebyggelse . Se kapittel fire for mer informasjon. 
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Metoden har tre deler: 
1. Kartlegging
2. Kriteriesanalyse
3. Tetthetsanalyse

Hvert delområde analyseres med bakgrunn i 
metodens tre deler. Avslutningsvis foreslås et 
sett med særlig viktige kriterier for kvalitet og 
attraktivitet for hvert delområde. Delområdene 
vurderes ift. behovet for områderegulering 
eller ikke. Sikring av sosial infrastruktur og 
gode uterom/møteplasser er eksempler på 
forhold som kan påvirke valg av planverktøy. 
Faseinndeling og rekkefølge på delområdene 
redegjøres for. 

1. Kartlegging
Ved hjelp av kartdata, tidligere studier og 
kommunale og regionale byutviklingsstrategier 
peker vi på naturlige områder for fortetting og 
transformasjon innenfor sonene Lura, Ganddal, 
Sentrum og Vatnekrossen. Delområdenes 
egnethet vurderes ved hjelp av kriterieanalyse.   

2. Kriteriesanalyse
På neste side finner dere en matrise som viser 
oppslag for kriterieanalysen som er en kvalitativ 
analyse basert på kjente egenskaper ved 
bærekraftig byutvikling. Ved hjelp av matrisen 
undersøkes delområdenes egnethet og 
attraktivitet for fortetting og/eller transformasjon. 
Fem sentrale tema undersøkes: 

Delområdets rolle i Sandnes byutvikling
Her vurderes i hvilken grad delområdet samsvarer 
med regionale og kommunale føringer for 
byutviklingen og om delområdet spiller en regional 
rolle, enten som utviklingsområde, destinasjon 
eller produsent. 

Metodebeskrivelse

Egenskaper ved delområdet
Her vurderes de fysiske egenskapene ved det 
aktuelle delområdet. Eksempelvis nærhet 
til daglige gjøremål og kollektivtilbud, og 
eksisterende funksjoner som kan bidra til å bygge 
et lokalmiljø/sentra. 

Fleksibilitet 
Her vurderes forhold som kan få konsekvenser 
for fremtidig fleksibilitet i utviklingen. Eksempelvis 
kompleksitet i grunneierstrukturen. 

Sosial bærekraft
Her vurderes forhold som påvirker den sosiale 
bærekraften i delområdet. Det kan være 
muligheten for å etablere møteplasser og arenaer 
for byliv, det kan være vurderinger knyttet til 
mangfold og levekår. 

Naboforhold på områdenivå 
Her vurderes det om utviklingen av delområdet 
vil ha negative eller positive konsekvenser 
for omgivelsene og/eller om omgivelsene vil 
medvirke negativt eller positivt for delområdets 
utvikling.  Forhold som vurderes er eksempelvis 
støy, eller muligheten for samspill og synergier 
som kan gi merverdier. 

Hvert tema brytes ned i delkriterier, eksempelvis: 
Nærhet til lokal sentra og/eller daglige gjøremål. 
Delområdet får en score for hvert delkriterium; 
høyt, middels eller lavt samsvar. Med bakgrunn 
i samlet score vurderes delområdets egnethet 
og attraktivitet. Eksempelvis vil scoren indikere 
om delområdet er modent for utvikling på kort 
sikt eller lang sikt, om delområdet har store 
avhengigheter til omgivelsene og som kan 
få konsekvenser for utviklingspotensialet. Se 
matrise neste side for mer informasjon. 
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Hvordan matrisen  
skal leses

Høyt samsvar indikerer 
positive muligheter 
og/eller positive 
konsekvenser.

Middels samsvar indikerer 
en sammensatt situasjon 
med kombinasjon 
av muligheter og 
utfordringer og/eller 
noen grad av negative 
konsekvenser.

Lavt samsvar indikerer 
vesentlige kjente 
utfordringer og/eller 
negative konsekvenser. 

Blank rute indikerer at 
kriteriet ikke er tilstede i 
det aktuelle delområdet, 
og vurderes derfor ikke. 

TEMA DELKRITERIE HVA UNDERSØKES?

Delområdets 
rolle i Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer med 
overordnede føringer og ambisjoner for 
byutviklingen

Delområdets potensial for transformasjon/fortetting vurderes i forhold til arealstrategier og 
utbyggingsretninger i overordnede planer.

Delområdets har betydning i regionen og/eller 
Sandnes

Delområdets rolle i regionens bo- og arbeidsmarked, og i felles bybånd med Stavanger, eksempelvis 
nærhet til høyverdig regionalt kollektivtilbud som øker utbyggingspotensialet. Delområdets rolle 
som produsent/leverandør regionalt /nasjonalt.  Delområdets destinasjonsverdi/målpunkt i dagens 
situasjon.

Egenskaper ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem Nærhet til regionalt veisystem korter reisetid for innbyggere og næringsliv. Tilgjengeligheten øker og 
kan gjøre området mer attraktivt for utvikling.

Nærhet til lokal sentra og/eller daglige gjøremål Lokale koblinger til Sandnes sentrum/lokal sentra. Økt tilgjengelighet og gode fotgjengerforbindelser 
til butikk, post, apotek, treningssenter mm. for boligene kan gjøre området mer attraktivt for utvikling. 
Det bør finnes et lokalsentra med heldekkende handel og service i gang og sykkelavstand for alle 
boliger, anbefalt maks avstand er 650 m i luftlinje (Hagen m.fl. 2017, 8).

Delområdets størrelse og bebyggelsesstrukturen 
egner seg for fortetting/transformasjon

Delområdets utstrekning, dagens utnyttelse og bygningsmassens transformasjonspotensial. 
Boligområdet bør være stort nok til å gi et markedsgrunnlag for minimum en dagligvarehandel og ett 
kollektivtilbud (Hagen m.fl. 2017, 8).

Barrierefri adkomst (god tilgjengelighet) Grad av barrierer som kan få konsekvenser for delområdets tilgjengelighet og sammenveving med 
omgivelsene. Barrier tilsvarer jernbanelinjer, bebyggelse, trafikkerte veier, vann og utfordrende 
terreng.

Nærhet til kollektivtilbud Nærhet til kollektivtilbud/kollektivknutepunkt. Holdeplass bør ligge innenfor en avstand på 300 
m, spesielt for eldre mennesker. Men innenfor 1000 m regnes som akseptabel gåavstand til 
kollektivtilbud (Statens Vegvesen, 2012).  Her vurderes også potensialet for utvikling på kort og lang 
sikt gjennom planlagte tiltak for jernbanen.

Nærhet til nettverket for gange og sykkel Nærhet til hovedplan for gange og sykkel.

Nærhet til naturressurser Grøntområder i gangavstand fra fremtidige boliger eller muligheter for å skape nye. Tilstedeværelse 
av blågrønne strukturer i delområdet som kan gi særpreg i en utvikling. 
Innen 200 m ( tett bebyggelse) – 300 m ( spredt bebyggelse), og tilgang til et større grøntområde hvor 
man kan gå en tur på ca. to km, maks 500 meter fra boligen (KMD, 2016, 33).

Eksisterende funksjoner lar seg integrere i ny 
utvikling

Eksisterende funksjoner som kan fungere som stedlige ressurser/generatorer i en transformasjon/
fortetting, som kan bidra til å skape et lokalsenter, byliv og en destinasjon i Sandnesregionen. 
Eksisterende funksjoner kan være kommunale tjenester som eldresenter, skole, svømmehall, 
barnehager mm. som kan integreres og sambrukes med nye servicefunksjoner, såkalt ”positiv 
samlokalisering” (Baer m.fl 2018, 125) 

Eksisterende funksjoner kan også være næringsliv og industri som kan være utfordrende å integrere i 
et boligmiljø grunnet sikkerhet, støy og forurensing. Men slike funksjoner kan på sikt relokaliseres for å 
frigjøre areal til utvikling, som betyr at ”lavt samsvar” kan gi egnethet på lang sikt.

Verneverdier lar seg integrere med ny utvikling Kulturminner- /miljø som begrenser eller tilrettelegger for utvikling. Dette inkluderer også 
jordvernhensyn.

Lokalt særpreg Identitetsskapende elementer eller et ”positivt hovedtrekk” (Guttu, 2008, 9) som kan bidra til å 
bygge identitet for delområdet. Dette kan være arkitektur, kulturminner og andre severdigheter, 
naturopplevelser mm. Mulighet for stedstilpasset by- og tettstedsutvikling.

Mulighet for etablering av storbykvaliteter Delområdets potensial til å styrke Sandnes storbykvaliteter og sikre en attraktiv byutvikling. Her 
vurderes nærhet til opplevelser, vannkanten, Sandnes sentrum.

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller vurdering av 
overordnede føringer/premisser

Behov for omregulering og evt. gjennomgang av rammebetingelser og krav fra offentlige 
myndigheter.

Enkel grunneierstruktur Kompleksitet i grunneierstruktur. Det er fordel med kommunalt eierskap, det gir kommunen større 
muligheter til å påvirke innholdet i delområdets utvikling. 

Sosial bærekraft Etablerte møtesteder og arenaer for byliv Eksisterende møtesteder og arenaer for byliv.

Nærhet til sosial infrastruktur Delområdets nærhet til skoler, barnehager, sport og fritidsaktiviteter.

Godt mangfold i boligtypologier Mangfoldet i boligtypologier innenfor delområdet og som kan fungere som en indikator for levekår.

Naboforhold på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for naboområder Graden av negative konsekvenser for tilstøtende bebyggelse og naboområder. Fjernvirkning og støy 
vurderes.

Omgivelsene egner seg for boligutvikling Graden av negativ påvirkning fra tilstøtende bebyggelse og naboområder. Fjernvirkning og støy 
vurderes. Støynivået for boliger bør ikke overstige 55dB (T-1442/2016).
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TEMA DELKRITERIE HVA UNDERSØKES?

Delområdets 
rolle i Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer med 
overordnede føringer og ambisjoner for 
byutviklingen

Delområdets potensial for transformasjon/fortetting vurderes i forhold til arealstrategier og 
utbyggingsretninger i overordnede planer.

Delområdets har betydning i regionen og/eller 
Sandnes

Delområdets rolle i regionens bo- og arbeidsmarked, og i felles bybånd med Stavanger, eksempelvis 
nærhet til høyverdig regionalt kollektivtilbud som øker utbyggingspotensialet. Delområdets rolle 
som produsent/leverandør regionalt /nasjonalt.  Delområdets destinasjonsverdi/målpunkt i dagens 
situasjon.

Egenskaper ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem Nærhet til regionalt veisystem korter reisetid for innbyggere og næringsliv. Tilgjengeligheten øker og 
kan gjøre området mer attraktivt for utvikling.

Nærhet til lokal sentra og/eller daglige gjøremål Lokale koblinger til Sandnes sentrum/lokal sentra. Økt tilgjengelighet og gode fotgjengerforbindelser 
til butikk, post, apotek, treningssenter mm. for boligene kan gjøre området mer attraktivt for utvikling. 
Det bør finnes et lokalsentra med heldekkende handel og service i gang og sykkelavstand for alle 
boliger, anbefalt maks avstand er 650 m i luftlinje (Hagen m.fl. 2017, 8).

Delområdets størrelse og bebyggelsesstrukturen 
egner seg for fortetting/transformasjon

Delområdets utstrekning, dagens utnyttelse og bygningsmassens transformasjonspotensial. 
Boligområdet bør være stort nok til å gi et markedsgrunnlag for minimum en dagligvarehandel og ett 
kollektivtilbud (Hagen m.fl. 2017, 8).

Barrierefri adkomst (god tilgjengelighet) Grad av barrierer som kan få konsekvenser for delområdets tilgjengelighet og sammenveving med 
omgivelsene. Barrier tilsvarer jernbanelinjer, bebyggelse, trafikkerte veier, vann og utfordrende 
terreng.

Nærhet til kollektivtilbud Nærhet til kollektivtilbud/kollektivknutepunkt. Holdeplass bør ligge innenfor en avstand på 300 
m, spesielt for eldre mennesker. Men innenfor 1000 m regnes som akseptabel gåavstand til 
kollektivtilbud (Statens Vegvesen, 2012).  Her vurderes også potensialet for utvikling på kort og lang 
sikt gjennom planlagte tiltak for jernbanen.

Nærhet til nettverket for gange og sykkel Nærhet til hovedplan for gange og sykkel.

Nærhet til naturressurser Grøntområder i gangavstand fra fremtidige boliger eller muligheter for å skape nye. Tilstedeværelse 
av blågrønne strukturer i delområdet som kan gi særpreg i en utvikling. 
Innen 200 m ( tett bebyggelse) – 300 m ( spredt bebyggelse), og tilgang til et større grøntområde hvor 
man kan gå en tur på ca. to km, maks 500 meter fra boligen (KMD, 2016, 33).

Eksisterende funksjoner lar seg integrere i ny 
utvikling

Eksisterende funksjoner som kan fungere som stedlige ressurser/generatorer i en transformasjon/
fortetting, som kan bidra til å skape et lokalsenter, byliv og en destinasjon i Sandnesregionen. 
Eksisterende funksjoner kan være kommunale tjenester som eldresenter, skole, svømmehall, 
barnehager mm. som kan integreres og sambrukes med nye servicefunksjoner, såkalt ”positiv 
samlokalisering” (Baer m.fl 2018, 125) 

Eksisterende funksjoner kan også være næringsliv og industri som kan være utfordrende å integrere i 
et boligmiljø grunnet sikkerhet, støy og forurensing. Men slike funksjoner kan på sikt relokaliseres for å 
frigjøre areal til utvikling, som betyr at ”lavt samsvar” kan gi egnethet på lang sikt.

Verneverdier lar seg integrere med ny utvikling Kulturminner- /miljø som begrenser eller tilrettelegger for utvikling. Dette inkluderer også 
jordvernhensyn.

Lokalt særpreg Identitetsskapende elementer eller et ”positivt hovedtrekk” (Guttu, 2008, 9) som kan bidra til å 
bygge identitet for delområdet. Dette kan være arkitektur, kulturminner og andre severdigheter, 
naturopplevelser mm. Mulighet for stedstilpasset by- og tettstedsutvikling.

Mulighet for etablering av storbykvaliteter Delområdets potensial til å styrke Sandnes storbykvaliteter og sikre en attraktiv byutvikling. Her 
vurderes nærhet til opplevelser, vannkanten, Sandnes sentrum.

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller vurdering av 
overordnede føringer/premisser

Behov for omregulering og evt. gjennomgang av rammebetingelser og krav fra offentlige 
myndigheter.

Enkel grunneierstruktur Kompleksitet i grunneierstruktur. Det er fordel med kommunalt eierskap, det gir kommunen større 
muligheter til å påvirke innholdet i delområdets utvikling. 

Sosial bærekraft Etablerte møtesteder og arenaer for byliv Eksisterende møtesteder og arenaer for byliv.

Nærhet til sosial infrastruktur Delområdets nærhet til skoler, barnehager, sport og fritidsaktiviteter.

Godt mangfold i boligtypologier Mangfoldet i boligtypologier innenfor delområdet og som kan fungere som en indikator for levekår.

Naboforhold på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for naboområder Graden av negative konsekvenser for tilstøtende bebyggelse og naboområder. Fjernvirkning og støy 
vurderes.

Omgivelsene egner seg for boligutvikling Graden av negativ påvirkning fra tilstøtende bebyggelse og naboområder. Fjernvirkning og støy 
vurderes. Støynivået for boliger bør ikke overstige 55dB (T-1442/2016).
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3. Tetthets- og 
transformasjonsanalyse

Del 1 - Boligtypologi og boformstudie

Basert på funnene i kriterieanalysen samt 
kunnskap om levekår, beskrives ulike 
boligtypologier som kan være aktuelle for 
delområdene basert på tetthetsgrad. Målet er 
en bredde i boligtilbudet, derfor presenterer vi 
også en katalog over ”nye” boformer, og som kan 
tenkes å tilføre boligmassen større variasjon.  

Del 2 - Tetthetsanalyse

På bakgrunn av funnene i kriterieanalysen testes 
ulike typologier i de aktuelle delområdene. Det 
er først og fremst typologiers konsekvenser for 
uteområdene som undersøkes. Med andre ord, 
hvilken tetthet typologien/-ene gir og hvilken 
kvalitet på uteområdene som kan oppnås. En 
enkel utregning for utnyttelse legges ved hvert 
delområde. 

Vi undersøker fortettingspotensialet i to trinn som 
muliggjør en sameksistens med eksisterende 
funksjoner. 

Utnyttelsesgrad
Det utarbeides ett prinsipp for hvert delområde. 
Byggehøydenes konsekvenser for utnyttelse 
vurderes. Fortettingspotensialet undersøkes ved 
hjelp av volumstudier i en enkel 3D modell. Sol- og 
skyggeforhold vurderes ikke da det avhenger av 
detaljert utforming på tomten. 

Det benyttes følgende beregningsmetode:

Områdeutnyttelse (OU) 

Områdeutnyttelse viser tetthet i urbane områder. 
Bruksareal for både bebygd og ubebygde 
areal medregnes, inkludert sosial infrastruktur, 
grøntareal, offentlige rom mm. 

Områdeutnyttelse =BRA/(Planområde )*100 

BRA på eksisterende bebyggelse er ikke 
medregnet i områdeutnyttelsen grunnet 
manglende informasjon i kartgrunnlaget. Det 
betyr at for enkelte områder (eksempelvis Lura 
sør 5) vil den faktiske områdeutnyttelsen være 
høyere.  

For utregning av utnyttelse bruker vi følgende 
nøkkeltall: 

• Antall beboere per ny bolig: 2,15 
• Gjennomsnittlig boligstørrelse: 75 m2

• Omregningsfaktor fra BTA til BRA: 0,9

Befolkningstettheten regnes ut basert på 
gjennomsnittlig antall beboere per bolig (2,15)2. 
Gjennomsnittlig boligstørrelse er basert på 
erfaringer fra utbyggingsprosjekter.  I realiteten 
vil det kunne innpasses både små og større 
leiligheter ved bruk av snittet på 75 m2. 

Omregningsfaktor fra BTA til BRA hensyntar 
fratrekk for yttervegger. Parkeringsareal er ikke 
medregnet som del av BRA. 

Premisser for utregning
For å kunne sammenligne tettheten i 
delområdene brukes følgende premisser: 

Avstander til høyverdig kollektivtilbud
Mulighetsstudiet har to klare rammebetingelser 
som påvirker retningen på studien. For det første 
skal delområdene, som kartlegges for utvikling, 
befinne seg i byutviklingsaksen. Det andre er at 
regional bussvei legges til grunn for konsentrasjon 
av utvikling, i tillegg til jernbanestasjonene. 

Vi bruker nærhetsbyen som premiss i kartlegging 
av egnethet, og med kollektivtilbud som 
avgjørende faktor. I denne sammenheng har 
jernbanestasjonene (inkludert fremtidig stasjon 
på Lura) fortrinn i analysen. Jernbanestasjonene 

2 Personer per privathusholdning i 2020 (kilde: SSB)
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1000 m 600 m 300 m

300 m

gir bedre forutsigbarhet i arealutviklingen og vil 
fungere som lokalsentre med et handelstilbud 
og nærhet til daglige gjøremål, og som gjør 
stasjonsområdet til et målpunkt ikke bare for 
reisende. Alle delområder analyseres etter 
avstand til en jernbanestasjon i luftlinje (lokale 
omveier/barrierer hensyntas). Mindre enn 300 
meter regnes som umiddelbar nærhet og en 
gåavstand til daglige gjøremål som er godt egnet 
for eldre mennesker (KMD, 2016). Mindre enn 
650 meter regnes som akseptabel gåavstand 
til et lokalsenter med heldekkende handel og 
service (Hagen m.fl. 2017). Mindre enn 1000 
meter regnes som akseptabel gåavstand fra 
bolig til kollektivtilbud (Statens Vegvesen, 2012). 
I prinsippet betyr det at næring og andre formål 
(eksempelvis handel) lokaliseres tettest på 
kollektivknutepunktet mens andelen boliger øker 
lengre ut. Befolkningstettheten vil øke jo nærmere 
delområdet er lokalisert et kollektivknutepunkt 
eller holdeplass for regional bussvei, grunnet 
høyere tetthet i bygningsmassen. 

Avstandsintervaller for boligandel og 
tetthetsgrad. 

• 0-300 m, boligandel 50 %

• 300-600 m, boligandel 70 %

• 600-1000 m, boligandel 90 %

For regional bussvei har vi lagt til grunn  
<300 meter som god nærhet og som ytre grense 
for egnethet. Men vi anbefaler bare medium 
tetthet for delområder som kun betjenes 
av regional bussvei (se kap.6). Den høyeste 
tettheten lokaliseres i nærheten eller på 
jernbanestasjonene. Dersom delområdet 
ligger utenfor 300 meter til holdeplass i regional 
bussvei og utenfor influensområdet til en 
jernbanestasjon, regnes delområdet som mindre 
egnet for utvikling, spesielt på kort sikt. 

Delområder som har skinnegående kollektivtilbud 
samt regional bussvei innen 300 meter 
gåavstand, vil få maks score (grønn farge). 
Dersom delområdet har kun regional bussvei som 
kollektivtilbud får området delvis score (gul farge). 

Grad av barrierer, omveier i vei/gatestrukturen og 
flerfunksjonalitet i omgivelsene vurderes for hvert 
enkelt delområde når boligandel og tetthetsgrad 
anbefales.

Avstand til kollektivtilbud som påvirker 
delområders egnethet for fortetting/transformasjon
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Foto: Eksempel på lav-tett bebyggelse, Climate Innovation District i Leeds av White Arkitekter. 

Premisser for tetthetsgrad

Målet har vært å finne en rasjonell modell 
for testing av bebyggelsesstrukturer på de 
ulike delområdene som gir et noenlunde 
sammenlignbart resultat. Derfor har vi organisert 
typologiene etter tetthetsgrad (se neste 
side). Innenfor disse tre typene kan de fleste 
boligprosjekter innpasses. 

Det er viktig å understreke at foreslått 
bebyggelsesstruktur er et mulig bilde på 
transformasjon og fortetting i Sandnes 
byutviklingsakse. Hensikten er å kunne anta 
en fornuftig utnyttelse for delområdet, se 
konsekvenser for uteområder og omgivelser, som 
i neste rekke peker på egnede boformer; det være 
seg studenthus, omsorgsboliger, tradisjonelle 
leilighetshus mm. 

Typologifamilienes egnethet

Premisser for tetthet, antall etasjer og boligandel, 
som vist på neste side, er veiledende. Kvalitative 
vurderinger skal veie tyngst. Det vil være 
lokale forhold som påvirker tetthetsgraden, 
høyder og boligandelen, eksempelvis barrierer i 
omgivelsene, manglende koblinger, ulendt terreng 
etc. og som må vurderes individuelt for hvert 
delområde. Dette er også vist i volumstudiene. 



MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I SANDNESNORDIC-OFFICE OF ARCHITECTURE 27 

Knutepunkt 0-300 meter

• Høy tetthet

• 6-10 etasjer 

• Aktive førsteetasjer med næring 
og tjenester (1-2 etasjer)

• Bolig/blandet formål 50/50 %

Lav-tett 600-1000 meter

• Lav tetthet 

• 2-4 etasjer 

• Bolig/blandet formål 90/10 %

Blokkbebyggelse 300-600 meter

• Middels tetthet 

• 4-6 etasjer 

• Bolig/blandet formål 70/30 %

Eksempel på knutepunkt. 

Eksempel på blokkbebyggelse

Eksempel på lav-tett. 
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Vi benytter i hovedsak norske kilder av nyere dato, 
eksempelvis den offentlige utredningen Levekår 
i byer fra 2020 og Sintefs forskning som tar for 
seg inkluderende områdeplanlegging fra 2018 og 
2020. En viktig kilde er Håndbok i aldersvennlig 
stedsutvikling utgitt av NAL i 2020 og utarbeidet 
i samarbeid med Helsedirektoratet og Sintef. 
Filosofien bak håndboken er at steder skapt med 
øye for de eldre, er et godt sted å bo og leve for 
alle. For å oppnå dette må man skape lokalmiljøer 
som inkluderer og engasjerer. 

I 2017 gjennomførte Alexandria Algard Arkitekter 
et mulighetsstudium for byutviklingspotensialet 
og gjennomførbarhet for fortetting og 
transformasjon. Det ble fokusert på tre områder: 
Lura, Ganddal og Vatnekrossen, med potensial 
for å utvikle lokalsentra. Mulighetsstudien har 
informert prosjektgruppens arbeid. 

Foruten forskning og eksisterende 
kunnskapsgrunnlag har vi hentet data fra Statistisk 
sentralbyrå, boligpreferanseundersøkelsen 2020 
og  levekårsundersøkelsen for Sandnes 2018.  
Øvrige kilder er blant annet: FNs bærekraftmål, 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryflyke (RPJSR), 
Kommuneplanen for Sandnes og Planstrategi og 
planprogram for kommuneplan 2023-2038. Se for 
øvrig komplett referanseliste til sist i dokumentet. 

Kildemateriale 
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Boligtypologier versus boformer
I kartlagte delområder i byutviklingsaksen 
skal det utredes hvor stort utbyggings- og 
fortettingspotensialet kan være gitt ulike 
boligtypologier. Videre skal valg av tetthet og 
antakelse om bebyggelsesstruktur kunne indikere 
hvilke husholdningstyper og befolkningsgrupper 
delområdene egner seg for. 

Dette kapittelet danner bakgrunnen for disse 
undersøkelsene og tar for seg noen typiske 
typologier i bysituasjoner og ulike boformer med 
referanser fra inn- og utland. 

Typologiene vil fortelle oss om potensialet for 
tetthetsgrad og bebyggelsesstruktur i fortetting- 
og transformasjonsområdene. Boformene 
vil fortelle oss om potensiale for de sosiale 
egenskapene til bomiljøet i delområdet. For å 
kunne drøfte sammensetning av husholdninger 
og demografien i et gitt område, er det boformer 
vi må drøfte og ikke typologien. Men både valg av 
typologi og boform vil påvirke bokvaliteten. 

De fleste boformer kan innpasses i de fleste 
typologier, det være seg en høyblokk på et 
knutepunkt, et kvartal eller et rekkehus. Det er 
tetthetsgraden og bebyggelsesstrukturen som 
forteller om delområdets egnethet for ulike 
boformer. Eksempelvis vil boformer med høy 
grad av deling av utendørs fellesarealer, med 
barnefamilier som målgruppe, være mindre egnet 
på knutepunkter med høy tetthet. 

Valg av boligtypologier og befolkningstetthet
Sandnes kommune har som mål å tilrettelegge 
for et mangfold av husholdningstyper i 
byutviklingsaksen. De nye utviklingsområdene 
skal være attraktive for alle, også barnefamilier. 
Hva betyr da høyere tetthet for attraktiviteten? 
Det er en nasjonal målsetting om å konsentrere 
boligutviklingen til sentrale knutepunkter for 

Boligtypologier i fortettings- og 
transformasjonsområder

VI.

Boligtypologier og tetthet

å redusere klimagassutslippene. Men hva er 
kompakt byutvikling i Sandnes målestokk? Er det 
areal nok til å tillate for også lav-tett bebyggelse 
tett på stasjonsområdene? 

Kompakt byutvikling kjennetegnes med 
leilighetsbygg, gjerne mange etasjer og med et 
servicetilbud i de nederste etasjene. Dette er 
modellen vi er godt kjent med fra de store byene 
i Norge. Grovt sett kan vi si at boliger i disse 
miljøene er urbane; de nyter godt av nærhet til 
kollektivtilbud, men har gjerne mindre uteareal 
per bolig enn i sub-urbane strøk. Boliger på 
sentrale knutepunkt kan være spesielt attraktive 
for unge voksne uten barn og eldre mennesker 
som ønsker bolig med mindre grad av vedlikehold  
og med et heldekkende handelstilbud «rett 
rundt hjørnet». Disse boligene kan derimot 
oppleves mindre attraktive for barnefamilier 
som ofte ønsker trygge utearealer for lek, hage 
og biloppstillingsplass. Med bakgrunn i dette 
bildet er det en fare for at arealutvikling på 
stasjonsområdene ikke favner bredt nok mht. 
husholdningstyper. Det påpekes at dette er en 
teori som ikke er undersøkt i detalj, men grunn til 
å anta. 

Sandnes kommune ønsker bredde, også på 
sentrale knutepunkter. Historisk sett er tettheten 
lav i Sandnes sentrale strøk, grunnet rekkehus og 
eneboligområder. Og umiddelbart kan det synes 
som om det er behov for blokkbebyggelse for 
å skape større mangfold. Men det er bekymring 
for at ensidig fokus på blokkbebyggelse kan gi 
motsatt effekt og øke segregeringen på sikt. 
Det vil være spennende å se hvilken tetthet 
man kan oppnå med lav-tett bebyggelse versus 
leilighetsbygg over flere etasjer. En teori er at 
boliger i leilighetsbygg ofte bebos av færre, gjerne 
1-2 personer, i motsetning til barnefamilien i 
rekkehuset. Sandnes kommune ser tendensen 
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ved at befolkningstettheten er omtrent like stor 
for områder med leilighetsbygg som for områder 
med rekkehus/enebolig. Noe av grunnen til dette 
må kunne forklares med at leilighetsbyggene i 
Sandnes ikke er spesielt høye. 

Ofte er det plassmangel som medvirker til 
at det bygges tett og høyt, samtidig skal 
prosjektene være lønnsomme, dermed tvinges 
høydene opp.  I Sandnes finnes ledige arealer 
tett på stasjonsområdene noe som gjør at 
drøftelsen om tetthet blir noe annerledes enn 
for eksempel i Oslo. Det er store ledige arealer 
innenfor 600 meter radius hvor tettheten kan 
reduseres til fordel for mer lav-tett bebyggelse 
og lave leilighetsbygg. Seks hundre meter 
er fremdeles nærhetsbyen og akseptabel 
gåavstand til kollektivtilbud og daglige gjøremål. 
Vi mener derfor at det er stor mulighet for 

lav-tettbebyggelse for barnefamilier tett på 
stasjonsområdene, dette er også illustrert i våre 
analyser av delområdene. 

Eneboligene og rekkehusene vil være del 
av sentrale områder i overskuelig fremtid. 
Kanskje på lengre sikt vil det bli aktuelt med 
eplehagefortetting og/eller transformasjon av 
disse boligområdene, men inntil videre vil disse 
boligområdene være en stor kvalitet for de som 
ønsker å bo sentralt i eget hus med hage og 
parkering. Det blir i stedet et spørsmål om hva 
lav-tett bebyggelsen kan tilby som eneboligen 
eller rekkehuset ikke kan. Vi tror at valg av bolig i 
tett-lav strukturer vil handle om ønsket om større 
nabofellesskap, om å leve mer klimavennlig, og 
om en bolig som støtter flere livsfaser. Samtidig 
vil lav-tett typologien være et godt alternativ for 
dem som ikke ønsker å bruke tid på egen hage 
og vedlikehold, men ser fordelen i et organisert 
sameie eller borettslag. 

Eksempel på lav-tett bebyggelse med mangfold. Parallelloppdrag for Ulsteinvik. 
Nordic - Office of Architecture.
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Et hovedmål ved all boligutvikling bør være å 
skape størst mulig mangfold og sosial bærekraft. 
For å klare dette må boligen i større grad kunne 
tilpasses personlige preferanser. Samtidig kan 
boligen være et aktivt virkemiddel i klimavennlig 
byutvikling ved økt deling av funksjoner og 
redusert boligareal. Dette er kvaliteter som 
tradisjonelt sett har vært lite prioritert i den 
markedsorienterte boligutviklingen hvor 
leilighetene stort sett er likt utformet, og med 
knappe fellesarealer og funksjoner.

Kommunens styringsmuligheter
Alternative boformer bringer inn diskusjoner 
som ikke er del av denne mulighetsstudien, 
deriblant gjennomføringsmodeller med 
fokus på prosjektøkonomi, finansiering og 
organisering. Dagens lovverk gir kommunene få 
styringsmuligheter i utviklingen av boligmassen.  
I den norske offentlige utredningen om Levekår 
i byer fra 2020 påpekes det at «Kommunenes 
mulighet til å påvirke sammensetningen 
av boliger gjennom arealplanleggingen er 
i hovedsak begrenset til boligenes fysiske 
utforming. Alle storbykommunene benytter seg 
av reguleringsbestemmelser for å bidra til at 
befolkningssammensetningen blir mer variert. 
Kommunene rapporterer samtidig om at utbyggere 
mener at bestemmelsene kan gjøre prosjekter 
mindre lønnsomme. Flere av kommunene 
forteller også at bestemmelser om boligtype 
(enebolig, rekkehus og blokk) og boligstørrelse 
ikke er tilstrekkelig til å sikre at nybyggingen virker 
utjevnende mot tendensene til segregering 
(Barlindhaug mfl. 2014a i NOU 2020). »

Gjennomføring av alternative boformer krever 
med andre ord sterk medvirkning fra kommunene, 
og hvor verktøyene er få. I rapporten Sosialt 
bærekraftige boliger beskrives tre mulige roller 
kommunen kan ta for å bidra til boligmangfold: 
Kommunen kan være initiativtager, fasilitator 
og pådriver (Søiland m.fl. 2018). Sandnes 

kommune er kjent med rollen som initiativtaker 
gjennom en aktiv tomtepolitikk. De etablerte 
Sandnesmodellen for realisering av flere rimelige 
boliger gjennom Sandnes tomteselskap KF, 
eksempelvis boligprosjektet i Kleivane B6 
gjennomført med finansiering av Husbanken 
(Søiland m.fl. 2018, 12). 

Med begrenset mulighet til å gå inn i diskusjonen 
om realiseringsmodeller er denne kapittelet 
først og fremst et oppslagsverk og inspirasjon 
som synliggjør et mulig mangfold i fremtidig 
boligutvikling i Sandnes byutviklingsakse.  

Katalog over ”nye” boformer
På de neste sidene presenteres noen ”nye” 
boformer vist med noen gode eksempler. 
Hensikten er å beskrive hva bokvalitet kan være 
utover de fysiske egenskapene til boligen, og 
fokusere på de sosiale egenskapene til nabolaget. 

Kommunale boliger drøftes ikke, da vi mener 
at alle boformer med kvalitet kan fungere som 
kommunale boliger. Kommunale boliger er i større 
grad et spørsmål om lokalisering. 

I referansene undersøker vi grad av deling og 
sambruk av fellesfunksjoner og uteareal, hvilke 
målgrupper/husholdningstyper de enkelte 
boformene primært tiltrekker, i hvilken grad 
boligklyngen legger til rette for utveksling og 
synergier med nærmiljøet, og graden av mangfold 
i bomiljøet; indikator for levekår og folkehelse. 

I katalogen finnes også en presentasjon 
over typologien ”lav-tett” da denne er svært 
interessant for Sandnes skala. Typologien har 
mange spennende kvaliteter og potensialer for 
utvikling av livskraftige nabolag. Denne typologien 
kan ta opp i seg mange og alternative boformer. I 
fortetting- og transformasjonsanalysen benyttes 
denne typologifamilien i stor grad. 

Boformers betydning for 
bokvalitet 
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Foto: Unsplash
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GARDEN
COFFEE

infiltrasjon

Helse +

Helse + 

Helse + er en gruppe boformer hvor boligen er tilrettelagt for 
brukere med særskilte behov som eksempelvis hjelpemidler, 
hjemmesykepleie og tilsyn. 

Typiske kjennetegn er et bofellesskap med oversiktlige 
og rause fellesarealer gjerne i hyggelige, grønne og rolige 
omgivelser. Bofellesskapet har gjerne en administrasjonsdel 
for drift og tilsyn av beboerne. 

Målet er eget hjem for mennesker med ekstra behov, og å 
skape trygghet for beboerne med mulighet for et økt sosialt 
liv gjennom  fellesskap og tilhørighet til et nabolag. 

”Her føler jeg meg trygg”

Boformer

Omsorgsbolig
Seniorbolig
Seniorkollektiv
Sykehjem
Korttidsinstitusjon

Primære målgrupper 

• Mennesker med 
omsorgsbehov

• Eldre 

Typiske egenskaper 
og kvaliteter
• Høyt servicenivå 

• Høy trygghetsfølelse

• Rause fellesarealer 

• Profesjonell drift og 
vedlikehold

Referanseprosjekter
• Det gode nabolag i Bærum: 

https://veiviseren.no/forstaa-
helheten/eksempler-og-
erfaringer/det-gode-nabolag

• Risvollen i oslo: https://risvollen.
no

• Kampen Omsorg +: https://www.
oslo.kommune.no/bolig-og-
sosiale-tjenester/bolig/omsorg/
kampen-omsorg/
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Prosjektfakta 

Lokasjon: Dønski, Bærum

Byggherre/utvikler: Bærum 
kommuen 

Arkitekt: Nordic Office of 
Architecture

Antall boliger: 158 langtidsplasser. 
17 bokollektiv for 8 personer, totalt 
136 plasser. 22 langtidsplasser. 40 
dagaktivitetsplasser.

Eieform: Institusjonsplass

Areal bebyggelse: 18 000 m2

Status: Ferdigstilt 2020

Primær målgruppe: 

Eldre 67+ med demensdiagnose

Mer om prosjektet: 
https://www.baerum.kommune.
no/tjenester/helse-og-omsorg/
sykehjem-og-omsorgsboliger/
sykehjem-bo-og-behandlingssenter/
demenslandsby/

Carpe Diem er et sykehjem for mennesker som lider av 
demens, og designet for å skape en hjemlig atmosfære for 
beboerne. Boligene og  behandlingssentrene er delt opp 
i mindre enheter, og variasjonen i høyder og volumer gir 
en lav-tett bebyggelsesstruktur som danner flere interne 
hager og møteplasser. Mennesker med demens sliter 
ofte med orientering i omgivelsene, det har derfor vært 
avgjørende å skape uteområder med tydelige identiteter, 
støttet av systemer for veifinning. Stedet huser blant annet 
et grendehus med kafe åpent for publikum, pop-up butikk, en 
pub og verksted.  

Kilder: Nordic - Office of Architecture. Bærum kommune. 

CARPE DIEM DEMENSLANDSBY ,BÆRUM 

En verdig alderdom

Sosiale egenskaper

Helse + 

Sykehjemslandsby

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

© Foto: Nordic Office of Architecture
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Selvbygger

Selvbyggeren

Selvbyggeren er et samlebegrep for prosjekter hvor 
mennesker bygger egen bolig i fellesskap med andre i by, 
gjerne i rekkehus eller blokkbebyggelse. I de fleste tilfeller 
vil man faktisk ikke bygge selv, men beboerne er særlig 
medvirkende i boligens utforming og programmering 
av fellesarealer. De kollektive selvbyggerne kan etablere 
ulike former for bofellesskap, selvbygging betegner derfor 
primært formen på organisering og gjennomføringsmodeller. 

Kilde: Selvbygger i by. Frank Båtbukt (2020)

”Mitt hjem er mitt slott”

Boformer

Byggefellesskap i by

Primære målgrupper 
• Barnefamilier 

• Aleneboende voksne

• Voksne par uten barn

Typiske egenskaper og 
kvaliteter
• Stor grad av 

medbestemmelsesrett i boligens 
utforming

• Fleksible rå-arealer for personlig 
tilpassing

• Fellesfunksjoner

• Ulike gjennomføringsmodeller: 
Involvering av beboerne kan 
være fra lav til høy: Beboeren kan 
bygge selv, eller boligen bygges 
av eksterne, enten delvis eller 
fullstendig. 

Referanseprosjekter
• Byggefellesskapet R50 i Berlin: 

https://heidevonbeckerath.com/
single/r50-cohousing

• Svartlamoen byggefelleskap i 
Trondheim: https://svartlamon.
org/organisering/
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Selvbygger

Prosjektfakta 

Lokasjon: Arabianrata, 5 km fra 
Helsinki sentrum

Byggherre/utvikler: SATO – 
Rakennuttajat 

Arkitekt: Pia Ilonen/ ILO architects 
Ltd 

Antall boliger: 39 stk mellom 50-102 
m2. Fem meter himlingshøyde. 

Eieform: Selveierleiligheter

Areal bebyggelse: 4350 m2 

Status: Ferdigstilt 2011

Primær målgruppe: Barnefamilier

Mer om prosjektet: 
https://realdania.dk/publikationer/
faglige-publikationer/alternative-
boligtypologier

Tila Apartments består av 39 leiligheter i forskjellige 
størrelser som er sambygget av utvikler og beboere. I første 
fase klargjorde utvikler et råbygg med nødvendig teknisk 
infrastruktur. I andre fase ferdigstilte beboerne leilighetene. 
På den måten har det blitt skapt et hus med stor variasjon av 
leiligheter utformet etter personlige preferanser og behov. 
Hver leilighet har 5 m innvendig takhøyde som muliggjør 
mesanin eller to etasjer.  I første etasje deler beboerne noen 
få fellesfunksjoner deriblant et kontorlokale. 

Kilde: Alternative bolig-typologier, 10 cases. Realdania (2019)

TILA APARTMENTS, HELSINKI

Et råbygg med mange muligheter

Sosiale egenskaper

Selvbyggeren

Byggefellesskap i by

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

© Foto: Øverst til v. Stefan Bremer/ ILO architects Ltd. Øverst til h. Kuvio/ILO architects 
Ltd.  Nederst. Stefan Bremer/ ILO architects Ltd. 
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Boformer

Leilighetshotell
Co-living konsepter

Nomade
”Her møter jeg likesinnende” 

infiltrasjoninfiltrasjoninfiltrasjon infiltrasjon

Nomade

Nomade omfatter kompakte boligprosjekter med 
utleieleiligheter for kortere og lengre perioder, gjerne i 
kombinasjon med hotellformål. Boformene har til felles at 
det er høy grad av deling av fellesfunksjoner, et stort fokus 
på sosialt fellesskap og underholdning, hvor beboerne 
kan møtes for å arbeide, bo og tilbringe tid sammen. 
Hotellkonseptet er spesielt rettet mot unge mennesker som 
reiser med arbeid i lengre perioder, den globale nomaden. 

Primære målgrupper 
• Forretningsreisende

Typiske egenskaper og 
kvaliteter

• Kompakte utleieleiligheter med 
stort fokus på deling

• Gjerne co-working arealer og 
møtefasiliteter

• Rause fellesarealer og 
underholdningsprogram 

Referanseprosjekter
• Nest Copenhagen (non-profit 

co-living space): https://
nestcopenhagen.dk
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Prosjektfakta 

Lokasjon: Amsterdam sentrum

Byggherre/utvikler: Grunnlegger 
Marc Jongoeruis og Hans Meyer, tre 
familieeide investeringsfond

Arkitekt: Mulderblauw arkitekter 
i samarbeid med Concrete og De 
Dakdokters. 

Antall boliger: 133 stk mellom 13-46 
m2.

Eieform: Utleieleiligheter/hotell

Areal bebyggelse: 5.800 m2. 470 m2 
offentlig rom, 500 m2 fellesareal og 
90 m2 drivhus på taket. 

Status: Ferdigstilt 2015

Primær målgruppe: 
Forretningsreisende som trenger 
overnatting fra noen få netter til opptil 
noen månender. 

Mer om prosjektet: 
https://livezoku.com/

Zoku er rettet mot den globale arbeidsnomaden. Konseptet 
er det første i verden som, i tillegg til hotelldrift og møte- og 
kontorfasiliteter, tilbyr et stort sosialt fellesskap. Hotellet har 
varierte rom, fra ordinære hotellrom til små utleieleiligheter 
for lengre opphold. Det sosiale livet er høyt. Det er mulighet 
for å lage egen mat, det arrangeres forelesninger, yoga 
trening, workshops og konserter. Gjestene kan også bidra 
med events.  

Kilde: Alternative bolig-typologier, 10 cases. Realdania (2019)

ZOKU, AMSTERDAM

”Work - meets - play”

Sosiale egenskaper

Nomade

Leilighetshotell

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

© Foto: Ewout Huibers Photography & Concrete
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infiltrasjon

byhuset

Byhuset 
”Jeg har alt jeg behøver i samme hus”

Boformer

Leiligheter + nærsenter 

Byhuset omfatter boligkomplekser med leiligheter med 
et stort servicenivå. Som del av bebyggelsen tilbys 
servicefunksjoner, eksempelvis bespisning, barnehager, post, 
nærbutikk, uteleiekontorer, kino mm. som beboerne nyter 
godt av, men også nærmiljøet. Boformene kan være både 
tradisjonelle og alternative, og leilighetene både utleie og 
selveiere. Boligene og fellesfunksjonene kan realiseres av 
tradisjonelle utviklere, men også i form av kooperativer. 

Primære målgrupper 
• Aleneboende voksne

• Voksne par uten barn

• Barnefamilier

• Eldre

Typiske egenskaper og 
kvaliteter 
• Høyt servicenivå 

• Stor utveksling med nabolaget

• Urban bebyggelse

Referanseprosjekter
• Fellesskapshuset i 

Kalkbreitestrasse, Zürich: 
https://www.kalkbreite.net/en/
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Prosjektfakta 

Lokasjon: Indre Østerbro, København

Byggherre/utvikler: Harald 
Simonsens Ejendomskontor

Arkitekt: Lundgaard og Tranberg

Antall boliger: 178 leiligheter mellom 
47-160 m2. 81 hotellrom. 

Eieform: Utleie

Areal bebyggelse:29 360 m2, 13 000 
m2 uteaeral

Status: Ferdigstillt 2000/2003

Primær målgruppe: Barnefamilier, 
enslige voksne. 

Mer om prosjektet: 
https://realdania.dk/publikationer/
faglige-publikationer/alternative-
boligtypologier

Charlottehaven i København er et eldre prosjekt fra 2001. 
Men det var det første i sitt slag i Danmark som leverte 
en funksjonell mix. Kvartalet består av utleieboliger med 
et raust indre gårdsrom. Men i tillegg har kvartalet også 
et servicesenter med cafe, hotell, treningssenter med 
svømmehall og konferansefasiliteter. I motsetning til de fleste 
sosiale boformer hvor fellesarealene driftes av beboerne 
for beboerne, er dette et kommersielt rettet fellesskap. 
Servicesenteret er et aktivt møtepunkt i nærmiljøet og bidrar 
til å skape liv i bebyggelsen. 

Kilde: Alternative bolig-typologier, 10 cases. Realdania (2019)

CHARLOTTEHAVEN, DANMARK

Utveksling med nærmiljøet

Sosiale egenskaper

Byhuset

Utleieleiligheter og 
nærsenter

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

© Foto: Charlottehaven
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Delehuset
”Min utvidede familie”

Boformer

Bokollektiv
Bofellesskap

Delehuset er en gruppe boformer med fokus på sosial 
bærekraft, hvor deling og nabofellesskap står i sentrum. 
Graden av deling og samhandling forteller om boformens 
sosiale egenskaper. Det skilles normalt mellom bofelleskap, 
bokollektiv og serviceboliger. Delehuset omfatter ulike 
former for sosiale fellesskap som ikke er rettet mot én 
spesifikk aldersgruppe. I bokollektiv deles en eller flere 
hovedfunksjoner som kjøkken og bad. I bofellesskap har 
man som regel en fullverdig privat leilighet, men deler i tillegg 
fellesarealer med støttefunksjoner. 

Kilde: Sosiale boformer. Plan- og bygningsetaten, Oslo (2020)

Primære målgrupper 
• Aleneboende voksne

• Voksne par uten barn

• Barnefamilier

• Eldre

Typiske egenskaper og 
kvaliteter

• Rundt 10-15 % areal fra privat 
bolig omdisponeres til 
fellearealer. Jo flere leiligheter, jo 
større fellesarealer. 

• Gjerne klyngeleiligheter eller 
satellitter. 

• Bidrar til  å redusere ensomhet 
og skaper kontakt på tvers av 
generasjoner. 

• Svært bærekraftig boløsning

• Gir økt trygghet for beboerne

• Bidrar til inkludering og sosialt 
mangfold 

fordampning

infiltrasjoninfiltrasjon

GARDEN
COFFEE

fordampning

infiltrasjon

Referanseprosjekter
• Det sosiale boligsamvirket 

Sargfabrik i Østerrike: https://
de.wikipedia.org/wiki/
Sargfabrik_(Wien)

• Hunziker Areal, Haus A, Zürich: 
https://www.mehralswohnen.
ch/

• Eco-Village i Danmark: https://
vandkunsten.com/en/projects/
eco-village-co-housing
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fordampning

infiltrasjoninfiltrasjon

GARDEN
COFFEE

fordampning

infiltrasjon

Prosjektfakta 

Lokasjon: Stavanger

Byggherre/utvikler: Vindmøllebakken 
Utbygging AS

Arkitekt: Helen & Hard
Landskapsarkitekt:
Multiconsult
Totalentreprenør:
Kruse Smith
Entreprenør

Antall boliger: 40 stk mellom 26-86 
m2.

Eieform: Andelsleiligheter

Areal bebyggelse: 4 950 m2,  504 m2 
innvendig fellesareal. 

Status: Ferdigstilt 2019

Primær målgruppe: Enslige, par 
og barnefamilier. Alderen spenner 
mellom 1-76 år, ca. halvparten er over 
50 år (2021)

Mer om prosjektet: 
https://helenhard.no/work/
vindmollebakken/

Det sosiale bofellesskapet ble initiert av arkitektkontoret, 
Helen & Hard. Leilighetene er plassert omkring et 500 m2 
stort fellesareal. Hjertet i prosjektet er felles kjøkken og 
allrom. Beboerne deler også en hagestue og en takstue 
for varierte aktiviteter, verksted, vaskerom, selskapslokale, 
semiprivate fellesområder og gjestehybler. Gjennomsnittlig 
leilighetsstørrelse er 70 m2. Målet med prosjektet har vært å 
skape en mangfoldig beboersammensetning. Utviklerne har 
godtatt en 5 % resultatmargin på prosjektet i motsetning til 
10-20 % som er vanlig. 

Kilde: Sosiale boformer. Plan- og bygningsetaten, Oslo (2020)

VINDMØLLEPARKEN, STAVANGER

Sosiale egenskaper

Delehuset

Bofellesskap

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

”Gaining by sharing”

Foto: Helen & Hard Arkitekter
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Prosjektfakta 

Lokasjon: Albertslund, Danmark

Byggherre/utvikler: Lange Eng 
Cohousing Community

Arkitekt:

Dorte Mandrup 

Leif Hansen, Engineer

Marianne Levinsen, Landscape 
Architect

Antall boliger: 54 stk over to etasjer, 
på mellom 71 og 128 m2 + felleshus 
på 600 m2 med kjøkken og opphold. 

Areal bebyggelse:6400 m2

Status: Ferdigstilt 2009

Primær målgruppe: Barnefamilier

Mer om prosjektet: 
https://www.langeeng.dk/

Et av Danmarks største bofellesskap med selveierboliger. 
Boligene danner et kvartal med et indre frodig gårdsrom. 
Det er ingen private hager, men alle har en terrasse i front 
av egen bolig i tilknytningen til hagen. Nærmere 200 voksne 
og barn bor i kvartalet. De deler et felleshus med kjøkken, 
oppholdsarealer og en 20 seters kinoanlegg. Middag serveres 
hver kveld unntatt lørdager. Drift og vedlikehold gjøres av 
beboerne selv. Det er etablert en rekke driftsgrupper som de 
voksne fordeles i. I tillegg kommer kjøkkentjenesten som går 
på rundgang mellom de voksne. 

Kilde: Langeeng.dk. 

LANGE ENG COHOUSING COMMUNITY, DK

Sosiale egenskaper

Delehuset

Bofellesskap

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

”Den trygge gårdshagen”

Foto: Dorte Mandrup Arkitekter
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Prosjektfakta 

Lokasjon: Århus, Danmark

Byggherre/utvikler: Aarhus 
kommune

Arkitekt: ERIK Arkitekter, RUM 
arkitektur og Kragh & Berglund

Antall boliger: 304 boliger.
• 40 ungdomsboliger, 
• 40 famlieboliger
• 24 boliger til 

bevegelseshemmede
• 100 boliger til eldre 100 

sykehjemsplasser. 

Areal bebyggelse: 27 400 m2 bolig og 
servicearealer

Status: Ferdigstilt 2020

Primær målgruppe: Ulike 
generasjoner

Mer om prosjektet: 
https://generationerneshus.aarhus.
dk/

Sintef rapport: https://www.sintefbok.
no/book/index/1258/bo_hele_livet_
nye_bofellesskap_og_nabolag_for_

gammel_og_ung

Generationernes hus er det første i sitt slag i Danmark, 
som vil tilby et bredt spekter av boligtyper myntet på ulike 
aldersgrupper under samme tak. Huset tilbyr studentboliger, 
eldreboliger, pleieboliger (sykehjemsplasser), familieboliger, 
ungdomsboliger og boliger for mennesker med en 
funksjonshemming samt en barnehage. I tillegg deles 
treningssenter, forsamlingskjøkken, lekeplass, konferansesal, 
flerbrukssal, verksteder, atelier og orangerie. 

Kilde: Bo hele livet: Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. 
Sintef (2020)

GENERATIONERNES HUS, ÅRHUS 

Sosiale egenskaper

Delehuset

Bofellesskap

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

Med plass til både ung og gammel

© Foto: ERIK arkitekter A/S.
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Lav-tett
”Vi bor i nabolagsdrømmen”

Boformer

Ordinære boliger
Bofellesskap
Bokollektiv
Omsorgsbolig
Eldrekollektiv

Lav-tett bebyggelse omfatter boliger i klynger eller i par. 
Bebyggelsesstrukturen gir en høyere utnyttelse enn ved 
eneboligen. Arkitekturen og utformingen på hver enkelt bolig 
kan variere, men typologien kjennetegnes ved at boligene 
er underordnet et overordnet system. Tett-lav struktur 
består gjerne av bilfrie soner med generøs grøntstruktur og 
gangstier som kobler området til omgivelsene. Fellesarealene 
er utrustet med lekeplasser, fellesskapsløsninger mm. 

Kilde: Inspiration til boligbebyggelser med by- og livskvalitet. Realdania 
(udatert)

Primære målgrupper 
• Alle, men spesielt egnet for 

barnefamilier. 

Typiske egenskaper og 
kvaliteter
• Tett-lav struktur gjerne med 

felles gårdsrom og gate. 

• Bidrar til  å redusere ensomhet 
og skaper kontakt på tvers av 
generasjoner. 

• Klimavennlig  boløsning

• Gir økt trygghet for beboerne

• Barnevennlig

infiltrasjoninfiltrasjon infiltrasjon infiltrasjon

Den klassike boligen 

Referanseprosjekter
• Äppelträdgården Estate: 

https://whitearkitekter.com/
project/
appeltradgarden-estate/

• Zen houses in Stockholm: 
https://www.cfmoller.com/p/
Zenhouses-high-profile-
environmental-
development-i2708.html



MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I SANDNESNORDIC-OFFICE OF ARCHITECTURE 47 

Prosjektfakta 

Lokasjon: Islands Brygge, København

Byggherre/utvikler: Bonava

Arkitekt: Vandkunsten

Antall boliger: 110 boliger

Eieform: Selveier

Areal bebyggelse: 173 000 m2

Status: Ferdigstilt 2016

Primær målgruppe: Variert

Mer om prosjektet: 
https://vandkunsten.com/projects/
byhuse-islands-bryg

Byhusene på Islands brygge er en moderne fortolkning 
av de klassiske kartoffelhusene på Østerbro. Området er 
bilfritt og en gjennomgående grønn kile forbinder de ulike 
gaterommene. Bebyggelsen gjenbruker murstein i fasadene 
og hele prosjektet er svanemerket. Alle boligene har en 
privat forhage, bakgårdshage og takterrasse, som gir rom for 
tilbaketrekning og privatliv utendørs. Skalaen og de romlige 
sammenhengene bidrar til naboskap og sosiale møter. 
Bebyggelsesstrukturen egnet seg godt til å løse kravet om 
høy utnyttelse gitt av områdeplanen. 

Kilder: Bonava. Vandkunsten. 

BYHUSENE PÅ ISLANDS BRYGGE, KØBENHAVN

Sosiale egenskaper

Lav-tett

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

Tett struktur med privatliv

 Foto: Vandkunsten
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Prosjektfakta 

Lokasjon: Cambridge, UK

Byggherre/utvikler: Countryside 
Properties UK

Arkitekt: Proctor and Matthews

Antall boliger: 306 boliger, 
fra små studioleiligheter til 
seksromsleiligheter.

Eieform: Selveier

Areal bebyggelse: -

Status: Ferdigstilt 2014

Primær målgruppe: Enslige, par og 
familier. 

Mer om prosjektet: 
https://www.proctorandmatthews.
com/case-study/abode-great-
kneighton

Boligområdet ble planlagt som landsby med typologier 
inspirert av den lokale rurale arkitekturen. Flere grønne 
drag gir stort nærvær av natur og danner fellesområder 
mellom boligene. Boligene er designet for å skape et fler-
generasjonsmiljø. For å motivere til sykkel og gange er  
områdets fellesfunksjoner lokalisert tett på hverandre, blant 
annet en skole, butikk og helsefunksjoner. Førti prosent av 
boligene er prisvennlige (affordable housing). 

Kilder:  Archdaily, Proctor and Matthews. 

ABODE GREAT KNEIGHTON,  CAMBRIDGE

Sosiale egenskaper

Lav-tett

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

Landsbyfølelsen 

Foto: Proctor and Matthews
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Det nye distriktet er under utvikling og bygger på 
klimavennlige prinsipper som nærhet til daglige gjøremål, 
gang- og sykkelvennlig nærmiljø og klimavennlige 
byggemetoder. De nye boligene ligger tett på 
passivhusstandard. Samtidig er målet grønne og frodige 
uteområder som bidrar til sosialt fellesskap og lek. Området 
støttes av solfangersystemer, og det er planer om å la hver 
enkelt innbygger styre energiforbruket via en app. Tilført 
energi er fra kilder som er 100 % fornybare.  

Kilde: White arkitekter, 

CLIMATE INNOVATION DISTRICT, LEEDS

Sosiale egenskaper

Lav-tett

Fellesfunksjoner/ 
uteareal

privat     delt

spesifikk    variert
    

lavt     høyt

liten     stor

lav     høy 

Målgruppe

Servicenivå 

Variasjon i 
leilighetsstørrelser

Utveksling med 
nærmiljøet

Klimavennlig nabolag

 Foto: Citu

Prosjektfakta 

Lokasjon: Leeds, UK

Byggherre/utvikler: Citu 

Arkitekt: White

Antall boliger: 516 lav-energiboliger

Eieform: - 

Areal bebyggelse: - 

Status: Forventes ferdig i 2022

Primær målgruppe: Variert

Mer om prosjektet: 
https://whitearkitekter.com/
project/climate-innovation-district-
masterplan/
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VII. Fortetting og transformasjon       
i Sandnes byutviklingakse 

Identifiserte delområder

Atten delområder er kartlagt i samarbeid 
mellom Nordic og Sandnes kommune. Nordic 
har analysert delområdene for egnethet og 
potensial for attraktivitet. Deretter er det foreslått 
mulig fortetting og/eller transformasjon av 
delområdene hvor særlig viktige kvalitetskriterier 
for det videre planarbeidet er blitt pekt ut. 

Aktuelle områder for transformasjon
Det er primært arealer for lager, logistikk og 
industri som er pekt ut som aktuelle områder for 
transformasjon. Nordic har ikke hatt mulighet 
til å vurdere i detalj i hvilken grad eksisterende 
næringer har betydning for Sandnes og regionen. 
Den regionale rolleforståelsen til delområdene 
har dermed hatt mindre betydning i vurderingen 
av egnethet og attraktivitet. Enkelte områder 
med plasskrevende virksomheter kan ha stor 
betydning og bør muligvis bli i dagens lokasjon. 
En eventuell relokasjon kan også bli tidkrevende 
grunnet lange leiekontrakter som kan påvirke hvor 
raskt delområdet kan frigjøres for transformasjon. 
Spørsmålet om utviklingsvilje blant grunneierne 
blir også en faktor som spiller inn i videre prosess.

Sandnes havn er ikke del av studien, men Nordic 
foreslo tidlig at Sandnes havn burde vurderes 
for utvikling på langs sikt. Havnearealet har store 
kvaliteter og er godt egnet for transformasjon, 
dersom arealet blir ledig på sikt.  

Utviklingspotensial 
Delområdene har potensial for utvikling i 
varierende grad, avhengig av avstand til 
kollektivtilbud samt lokale muligheter og 
begrensninger. De fleste av delområdene 
anbefales for transformasjon til boligformål, 
unntatt to som anbefales for andre arealformål 
enn bolig (Lura vest 2 og 3). 

Alle områder anbefales for transformasjon 
unntatt to delområder som anbefales for 
fortetting og hvor eksisterende funksjoner 
beholdes i stor grad (Sentrum øst 1 og Lura sør 3). 

Av de delområder som anbefales for boligutvikling 
foreslås en områdeutnyttelse på mellom 50-120 
%. Nærhet til kollektive knutepunkt vil påvirke 
boligandelen i delområdene. Det er foreslått 
en andel basert på Nordics analyser og som 
underlag for kommunens videre diskusjoner. 
Delområdene vises med utvikling i to trinn som 
muliggjør en utfasing av dagens formål, i stor grad 
plasskrevende virksomheter og industri. 
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Lura nord 1

Lura nord 2

Lura vest 1

Lura vest 2

Lura vest 3

Lura sør 2

Lura sør 3

Lura sør 1

Lura sør 4

Lura sør 5

Sentrum øst 1

Vatnekrossen 1

Sentrum sør 1

Sentrum sør 2

Ganddal 1

Ganddal 2

Ganddal 3

Ganddal 4



MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I SANDNES NORDIC-OFFICE OF ARCHITECTURE52 

Lura 
fremtidig 
stasjon

Sandnes 
sentrum 
stasjon

Skeiane 
stasjon

Ganddal 
stasjon

Jærbanen med stasjoner 
(1km radius)
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Bussnettverk med 
stasjoner (300m radius)
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Grønne områder og foreslåtte 
grønne forbindelser
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Jærbanen

Regional bussvei

Kort sikt

Mellomlang sikt

Lang sikt

Lura nord 1

Lura nord 2

Lura vest 1

Lura vest 2

Lura vest 3

Lura sør 2

Lura sør 3

Lura sør 1

Lura sør 4

Lura sør 5

Sentrum øst 1

Vatnekrossen 1

Sentrum sør 1

Sentrum sør 2

Ganddal 1

Ganddal 2

Ganddal 3

Ganddal 4 Foreslått 
tidsperspektiv
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Lura nord: delområde 1

TEMA DELKRITERIE

Delområdets 
rolle i 
Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer 
med overordnede føringer og 
ambisjoner for byutviklingen

Delområdets har betydning i 
regionen og/eller Sandnes

Egenskaper 
ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem

Nærhet til lokal sentra og/eller 
daglige gjøremål 

Delområdets størrelse og 
bebyggelsesstrukturen egner seg 
for fortetting/transformasjon

Barrierefri adkomst (god 
tilgjengelighet)

Nærhet til kollektivtilbud 

Nærhet til nettverket for gange og 
sykkel 

Nærhet til naturressurser

Eksisterende funksjoner lar seg 
integrere i ny utvikling

Verneverdier lar seg integrere

Lokalt særpreg

Mulighet for etablering av 
storbykvaliteter

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller 
vurdering av overordnede 
føringer/premisser

Enkel grunneierstruktur

Sosial 
bærekraft

Etablerte møtesteder og arenaer 
for byliv

Nærhet til sosial infrastruktur 

Godt mangfold i boligtypologier

Naboforhold 
på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for 
naboområder 

Omgivelsene egner seg for 
boligutvikling

DAGENS SITUASJON
• Industriområde for plasskrevende 

virksomheter samt et mindre eneboligområde 
ut mot Gamleveien. 

• Delområdet har svært få blågrønne verdier, 
men har slike kvaliteter i nærheten. 

• Regulert til primært industri samt bolig og noe 
offentlig formål i syd. 

• Området ligger utenfor 1000 m avstand til 
fremtidig Lura stasjon, og 300 m avstand til 
regional bussvei, men det er kort avstand til 
hovedrute kollektiv i Gamleveien. 

• Området ligger innenfor prioritert 
byutviklingsakse 2019-2035.

• Området ligger innenfor regionalt prioriterte 
utviklingssområder i regional plan med 
anbefalt områdeutnyttelse på 80-100 % (OU). 

Eksisterende situasjon delområde 1 Lura nord

Areal delområde 202 880 m2

Bebygd areal 93 600 m2

% BYA 46 %
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FORTETTINGS- OG 
TRANSFORMASJONSPOTENSIALE
• Iht. til kriteriereanalysen egner delområdet 

seg godt for transformasjon på lang sikt. 
Bakgrunnen er at delområdet ligger utenfor 
influensområdet for fremtidig stasjon på Lura 
og regional bussvei. Delområdet egner seg for 
utvikling når delområder tettere  på 
stasjonene Lura, Sandnes sentrum og 
Ganddal er ferdig utviklet. 

• En utfasing av dagens næringer kan få 
konsekvenser for fremdrift. 

• Delområdet vil kunne nyte godt av nærhet til 
sjøen, spesielt dersom kvaliteter langs 
vannkanten etableres ifm. utvikling av Lura 
nord delområde 2. 

• Delområdet har sosial infrastruktur som 
skoler og idrettsfasiliteter i umiddelbar 
nærhet. 

Tetthet og identitet

• Grunnet avstand til fremtidig stasjon på 
Lura, regional bussvei samt eksisterende 
tetthet i tilgrensende områder, anbefales 
lav-tett bebyggelsesstruktur med en 
boligandel på 90 %. 

• Eksisterende industribebyggelse egner seg 
trolig ikke for transformasjon.

• Delområdet egner seg godt for etablering av 
en “landsby” med lav-tett bebyggelse hvor 
ulike soner kan gis ulike identiteter, 
eksempelvis deling og gjenbruk, 
overvannsløsninger, urban dyrkning mm. 
Referanse: Bo01 i Malmø. 

• Torneroseveien kan fungere som 
hovedadkomst til delområdet. Det bør 
vurderes om noen av de eksisterende 
funksjonene, som Lura bydelshus og NAV kan 
være naturlige funksjoner å bygge videre på 
for et nærsenter/sentralt torg. Et lite 
nærsenter med daglige gjøremål kan bidra å 
aktivisere delområdet til ulike tider av døgnet.  

• Utviklingen bør ses i sammenheng med 

delområde 2 på østsiden av Gamleveien. Det 
bør opprettes gode og trygge 
krysningspunkter over veien (spesielt i krysset 
Torneroseveien/Sjøveien) som leder naturlig 
inn til møteplasser, sjøkanten i delområde 2 og 
Lurahammaren ungdomsskole.

• Gamleveien har en forholdsvis lav ÅDT (6000). 
Dette er positivt for utviklingen i området. Det 
bør vurderes om Gamleveien kan bygges ned 
fra vei til gate i et kortere strekk, og der 
aktuelle tiltak kan være: Lavere hastighet, mer 
bymessig beplantning og materialbruk, 
markerte overganger i belegning og 
lysregulering. 

Beboersammensetning

• Delområdet er omkranset av sosial 
infrastruktur som gjør det svært godt egnet 
for barnefamilier. Samtidig er bredden på 
delområdet er ca. 350 m i øst-vest retning, og 
som gir kort avstand til holdeplasser for buss i 
Gamleveien. Dersom det også etableres et 
lite nærsenter med daglige gjøremål vil 
delområdet egne seg godt for boliger til eldre. 

• Delområdet bør tilby attraktive og varierte 
boliger, fra klassiske boliger i rekkehus og 
klyngehus, til nye boformer som kan styrke 
den sosiale bærekraften. Området har stort 
potensial til å skape god miks mellom 
generasjoner, og kan egne seg til etablering av 
bo-piloter for generasjonsboliger. 

• Kommunen bør legge føringer for boligmiksen 
og fellesskapsløsninger for å oppnå mangfold. 

Anbefaling for regulering

• Krever omregulering.  Anbefales områdeplan 
som ivaretar overordnede uteromskvaliteter 
og sosial infrastruktur. Eksisterende boliger 
som ligger ut mot Gamleveien bør innlemmes  
i planen for å skape mest mulig helhet. 

• Det er fare for liten grad av variasjon i 
bebyggelse og arkitektur. Det bør legges 
føringer for variasjon i en områdeplan. 

• Innenfor samme områdeplan kan det også 
være aktuelt å stille krav om flere 
detaljreguleringsplaner for å bedre følge opp 
kvalitetskrav fastsatt i en vedtatt 
områderegulering.

Lura nord: delområde 1

LANG SIKTLANG SIKT
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FASE1 
Lura Nord delområde 1 

Areal delområde 1.1 99 750 m2

BRA - bebbyged areal 79 950 m2

Etasjer 2-4

Områdeutnyttelse (OU) 80 %

Boligandel 90 %

Antall boliger ( ¯x 75 m2) 959

Antall personer ( ¯x 2.15) 2 063

FASE2 
Lura Nord delområde 1 

Areal delområde 1.2 103 130 m2

BRA 52 500 m2

Etasjer 2-4

Områdeutnyttelse (OU) 51 %

Boligandel 90 %

Antall boliger ( ¯x 75 m2) 630

Antall personer ( ¯x 2.15) 1 355



MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I SANDNES NORDIC-OFFICE OF ARCHITECTURE60 

Strukturende hovedgrep: 
Landsbystruktur med lav-tett 
bebyggelse med klassiske boliger 
som rekkehus og klyngehus. 

Tyngdepunkt: Bydelstun med noen 
få daglige gjøremål som butikk og 
apotek. 

Identitet: “Luralandsbyen”

Visuell variasjon: Underdeles i 
soner med variert tematikk for 
nabolagenes utforming.

Parkering: Vurder bilfrie soner, 
beboerparkering i sentrale 
parkeringshus langs adkomstveiene.

Viktige forbindelser: Grønn 
forbindelse fra Midtberg via 
Torneroseveien til Sjøveien og 
sjøkanten i delområde 2. 

Aldersvennlighet: Minimum 25 % 
boliger for 65+ jevnt fordelt. 

Fellesskapsløsninger: Opptil 50 
% av boligene skal tilhøre varierte 
delingskonsepter. 

Pilot: Generasjonsboliger, delehus

SÆRLIG VIKTIGE KRITERIER FOR 
KVALITET OG ATTRAKTIVITET

Lura nord: delområde 1

LANG SIKTLANG SIKT
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Lura nord: delområde 2

TEMA DELKRITERIE

Delområdets 
rolle i 
Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer 
med overordnede føringer og 
ambisjoner for byutviklingen

Delområdets har betydning i 
regionen og/eller Sandnes

Egenskaper 
ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem

Nærhet til lokal sentra og/eller 
daglige gjøremål 

Delområdets størrelse og 
bebyggelsesstrukturen egner seg 
for fortetting/transformasjon

Barrierefri adkomst (god 
tilgjengelighet)

Nærhet til kollektivtilbud 

Nærhet til nettverket for gange og 
sykkel 

Nærhet til naturressurser

Eksisterende funksjoner lar seg 
integrere i ny utvikling

Verneverdier lar seg integrere

Lokalt særpreg

Mulighet for etablering av 
storbykvaliteter

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller 
vurdering av overordnede 
føringer/premisser

Enkel grunneierstruktur

Sosial 
bærekraft

Etablerte møtesteder og arenaer 
for byliv

Nærhet til sosial infrastruktur 

Godt mangfold i boligtypologier

Naboforhold 
på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for 
naboområder 

Omgivelsene egner seg for 
boligutvikling

DAGENS SITUASJON
• Industriområde for plasskrevende næring. 

• Delområdet har svært få blågrønne verdier, 
men har nærhet til sjøen, men har samtidig 
jernbanelinjen som barriere.

• Regulert til primært industri samt forretning 
og bolig. 

• Deler av delområdet ligger innefor gul sone 
for støy fra jernbanen. 

• Området ligger utenfor 1000 m avstand til 
fremtidig Lura stasjon, og 300 m avstand til 
regional bussvei, men det er kort avstand til 
hovedrute kollektiv i Gamleveien. 

• Området ligger innenfor prioritert 
byutviklingsakse 2019-2035.

• Området ligger innenfor regionalt prioriterte 
utviklingssområder i regional plan med 
anbefalt områdeutnyttelse på 80-100 % (OU). 

Eksisterende situasjon delområde 2 Lura nord

Areal delområde 45 770  m2

Bebygd areal 35 710  m2

% BYA 78 %
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FORTETTINGS- OG 
TRANSFORMASJONSPOTENSIALE

• Iht. til kriteriereanalysen egner delområdet 
seg godt for transformasjon på lang sikt. 
Bakgrunnen er at delområdet ligger utenfor 
influensområdet for fremtidig stasjon på Lura 
og regional bussvei. Delområdet egner seg for 
utvikling når delområder tettere  på 
stasjonene Lura, Sandnes og Ganddal er 
transformert.  

• Utviklingen bør ses i sammenheng med 
delområde 1 og fordeling av program så det 
legger bedre grunnlag for samvirke og 
synergier. 

• Delområdet ligger tett på sjøen, kvaliteten bør 
tilgjengeliggjøres/fremheves, også for 
besøkende.

• Delområdet har sosial infrastruktur som 
skoler og idrettsfasiliteter i umiddelbar 
nærhet. 

Tetthet og identitet

• Grunnet avstand til fremtidig stasjon på 
Lura, regional bussvei samt eksisterende 
tetthet i tilgrensende områder, anbefales 
lav-tett bebyggelsesstruktur med en 
boligandel på 90 %. 

• Eksisterende industribebyggelse egner seg 
trolig ikke for transformasjon. 

• Soner ut mot Gamleveien og langs Sjøveien 
kan vurderes for høyest tetthet, mens det bør 
trappes ned mot eksisterende 
boligbebyggelse.  

• Sjøveien kan fungere som strukturerende 
gate i delområdet og avsluttes i et målpunkt 
ved vannkanten. Det bør jobbes med å 
overkomme barrieren i jernbanelinjen slik at 
adkomsten til sjøen blir effektiv og attraktiv. 

• Utviklingen bør ses i sammenheng med 
delområde 1 på vestsiden av Gamleveien. Det 
bør opprettes gode og trygge 
krysningspunkter over veien som leder til  
mulig nærsenter og sosial infrastruktur i 
delområde 1. 

• Gamleveien har en forholdsvis lav ÅDT (6000). 
Dette er positivt for utviklingen i området. Det 
bør vurderes om Gamleveien kan bygges om 
fra vei til gate i et kortere strekk, og der 
aktuelle tiltak kan være: Lavere hastighet, mer 
bymessig beplantning og materialbruk, 
markerte overganger i belegning og 
lysregulering. 

Beboersammensetning

• Delområdet er omkranset av sosial 
infrastruktur som gjør det svært godt egnet 
for barnefamilier. Samtidig er bredden på 
delområdet ca. 300 m i øst-vest retning, og 
som gir kort avstand til holdeplasser for buss i 
Gamleveien, og mulige daglige gjøremål i 
delområde 1. Det betyr at delområdet også 
egner seg for eldre.

• Delområdet bør tilby attraktive og varierte 
boliger, fra klassiske boliger i rekkehus og 
leilighetsblokker, til nye boformer som kan 
styrke den sosiale bærekraften. Området har 
stort potensial til å skape god miks mellom 
generasjoner.

• Kommunen bør legge føringer for boligmiksen 
og fellesskapsløsninger for å oppnå mangfold. 

Anbefaling for regulering

• Krever omregulering.  Det anbefales 
detaljregulering  som ivaretar overordnede 
uteromskvaliteter og sosial infrastruktur. 
Eksisterende boliger bør innlemmes  i en 
helhetlig plan. 

• Det er fare for liten grad av variasjon i 
bebyggelse og arkitektur. Det bør legges 
føringer for variasjon i en 
detaljreguleringsplan. 

• Planen bør omfatte sjøfronten, så det kan 
etableres noe fellesfunksjoner på østsiden av 
jernbanelinjen. Eksempelvis et bryggeanlegg, 
sjøbad el.l. 

• Støy må utredes for boligformål. 

Lura nord: delområde 2

LANG SIKTLANG SIKT
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FASE1 
Lura nord delområde 2

Areal delområde 1.1 19 210 m2

BRA 12 450 m2

Etasjer 2-4

Områdeutnyttelse (OU) 65 %

Boligandel 90%

Antall boliger ( ¯x 75 m2) 149

Antall personer ( ¯x 2.15) 321

FASE2 
Lura nord delområde 2

Areal delområde 1.2 26 560 m2

BRA 16 540 m2

Etasjer 2-4

Områdeutnyttelse (OU) 62%

Boligandel 90%

Antall boliger ( ¯x 75 m2) 198

Antall personer ( ¯x 2.15) 427
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Gamleveien

Forslag til  ny 
holdeplass buss

Strukturerende hovedgrep: 
Sjøveien som grønn gate med noen 
strøksfunksjoner og et torg. 

Tyngdepunkt: Sjøveien med 
fokuspunkt ved vannkanten. 

Identitet: “Sjøhagen”

Destinasjonsverdi: Sjøbad

Parkering: Det anbefales 
bilfrie soner for ny bebyggelse,  
beboerparkering i sentralt 
parkeringshus i Sjøveien. 

Viktige forbindelser: Ny 
jernbaneundergang ved sjøkanten. 
Grønn forbindelse fra Sjøveien til 
Torneroseveien i delområde 1 (leder 
til Midtberg, idrettsfasiliteter mm.)

Aldersvennlighet: Minimum 25 % 
boliger for 65+ jevnt fordelt. 

SÆRLIG VIKTIGE KRITERIER FOR 
KVALITET OG ATTRAKTIVITET

Lura nord: delområde 2

P

LANG SIKTLANG SIKT
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Lura vest: delområde 1

TEMA DELKRITERIE

Delområdets 
rolle i 
Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer 
med overordnede føringer og 
ambisjoner for byutviklingen

Delområdets har betydning i 
regionen og/eller Sandnes

Egenskaper 
ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem

Nærhet til lokal sentra og/eller 
daglige gjøremål 

Delområdets størrelse og 
bebyggelsesstrukturen egner seg 
for fortetting/transformasjon

Barrierefri adkomst (god 
tilgjengelighet)

Nærhet til kollektivtilbud 

Nærhet til nettverket for gange og 
sykkel 

Nærhet til naturressurser

Eksisterende funksjoner lar seg 
integrere i ny utvikling

Verneverdier lar seg integrere

Lokalt særpreg

Mulighet for etablering av 
storbykvaliteter

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller 
vurdering av overordnede 
føringer/premisser

Enkel grunneierstruktur

Sosial 
bærekraft

Etablerte møtesteder og arenaer 
for byliv

Nærhet til sosial infrastruktur 

Godt mangfold i boligtypologier

Naboforhold 
på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for 
naboområder 

Omgivelsene egner seg for 
boligutvikling

DAGENS SITUASJON
• Industriområde for arealkrevende næring. 

• Delområdet har svært få blågrønne verdier, og 
lang avstand til nærmeste grøntområde. 

• Regulert til primært industri. 

• Området ligger utenfor 1000 m avstand til 
fremtidig Lura stasjon, men ligger inntil 
regional bussvei i Fourussletta. 

• Området ligger innenfor satsningsområde for 
perioden 2019-2035.

• Området ligger innenfor regionalt prioriterte 
utviklingssområder i regional plan med 
anbefalt områdeutnyttelse på 80-100 % (OU). 

Eksisterende situasjon delområde 1 Lura vest

Areal delområde 78 300 m2

Bebygd areal  44 140 m2

% BYA 56 %



MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I SANDNESNORDIC-OFFICE OF ARCHITECTURE 69 

0 50 100
N

Delområde  

Holdeplass buss

Regional bussvei

Fo
ru

ss
le

tt
a



MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I SANDNES NORDIC-OFFICE OF ARCHITECTURE70 

FORTETTINGS - OG 
TRANSFORMASJONSPOTENSIALE 
• Iht. til kriteriereanalysen egner delområdet 

seg delvis for transformasjon til boligformål. 
Den reduserte egnetheten er knyttet til det 
industrielle nærmiljøet vest for Forussletta, 
avstand til sosial infrastruktur og daglige 
gjøremål, spesielt nord i delområdet. 

• Det anbefales at området vurderes primært 
for kontorformål som kan støtte opp under 
eksisterende næringer på Stokkmyra.  

• En utfasing av dagens næringer kan få 
konsekvenser for fremdrift. 

• Eventuelle boliger vil kunne benytte sosial 
infrastruktur i Lura nordøst.

Tetthet og identitet

• Grunnet avstand til fremtidig stasjon på 
Lura, anbefales kontorarealer ut mot 
Forussletta og lav-tett boligbebyggelse i 
øst, i overgangen til eksisterende boliger. 
Kontorbebyggelsen fungerer som buffer 
mot trafikkstøyen i Forussletta. Andelen 
bolig er 50%.

• Eksisterende industribebyggelse egner seg 
trolig ikke for transformasjon. 

• Det anbefales høyest tetthet ut mot 
Forussletta, mens bebyggelsen bør trappes 
ned mot eksisterende boligbebyggelse i øst.  

• Grøntarealet øst i delområdet opprettholdes 
som viktig buffer og knyttes sammen med 
eksisterende grønn sti til Lura nordøst. 

• Forussletta har en middels ÅDT (9300). 
Foruten Kvadrat kjøpesenter forestilles det at 
nye boliger i delområdet først og fremst 
henvender seg østover hvor det finnes 
etablert sosial infrastruktur og turområder. 

Beboersammensetning

• Delområdet ligger tett på regional bussvei, 
men har lengre avstand til daglige gjøremål og 
sosial infrastruktur. Området egner seg best 
for unge i etableringsfasen, og unge voksne  
uten barn som kan sykle og gå til ulike 
målpunkter i byen. 

Anbefaling for regulering

• Krever omregulering.  Det anbefales 
detaljregulering som ivaretar overordnede 
uteromskvaliteter og forholdet mellom 
boligbebyggelse og kontorbebyggelse. 

• Det er fare for at en kontorbebyggelse vil 
dominere boligbebyggelsen. Det bør 
etterstrebes en organisering som ivaretar og 
skjermer boligene, og som ivaretar kvaliteter 
både for boligene og arbeidsplassene. 

Lura vest: delområde 1

LANG SIKTMELLOMLANG SIKT



MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I SANDNESNORDIC-OFFICE OF ARCHITECTURE 71 

FASE1
Lura vest delområde 1

Areal delområde 1.1 26 100 m2

BRA 30 450 m2

Etasjer 4-6

Områdeutnyttelse (OU) 117%

Boligandel 50%

Antall boliger ( ¯x 75 m2) 203

Antall personer ( ¯x 2.15) 436

FASE2
Lura vest delområde 1

Areal delområde 1.2 52 200 m2

BRA 47 540 m2

Etasjer 4-6

Områdeutnyttelse (OU) 91%

Boligandel 50%

Antall boliger ( ¯x 75 m2) 317

Antall personer ( ¯x 2.15) 681
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Strukturerende hovedgrep: 
Kvartalsstruktur med kontor og lav-
tett boligstruktur som danner indre 
gårdsrom

Identitet: “Stokkmyra”

Destinasjonsverdi: Næring

Visuell variasjon: Underdeles 
i kvartaler som kan gis variert 
utforming.

Parkering: Vurder bilfrie soner for ny 
kontorbebyggelse,  beboerparkering 
sentralisert. 

Viktige forbindelser: Grønn tursti til 
Lura øst. 

Aldersvennlighet: 
Førstegangsetablerere, unge 
voksne.

Fellesskapsløsninger: Boliger 
for førstegangsetablerere med 
fellesskapsløsninger. 

SÆRLIG VIKTIGE KRITERIER FOR 
KVALITET OG ATTRAKTIVITET

Lura vest: delområde 1

LANG SIKTMELLOMLANG SIKT
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Lura vest: delområde 2

TEMA DELKRITERIE

Delområdets 
rolle i 
Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer 
med overordnede føringer og 
ambisjoner for byutviklingen

Delområdets har betydning i 
regionen og/eller Sandnes

Egenskaper 
ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem

Nærhet til lokal sentra og/eller 
daglige gjøremål 

Delområdets størrelse og 
bebyggelsesstrukturen egner seg 
for fortetting/transformasjon

Barrierefri adkomst (god 
tilgjengelighet)

Nærhet til kollektivtilbud 

Nærhet til nettverket for gange og 
sykkel 

Nærhet til naturressurser

Eksisterende funksjoner lar seg 
integrere i ny utvikling

Verneverdier lar seg integrere

Lokalt særpreg

Mulighet for etablering av 
storbykvaliteter

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller 
vurdering av overordnede 
føringer/premisser

Enkel grunneierstruktur

Sosial 
bærekraft

Etablerte møtesteder og arenaer 
for byliv

Nærhet til sosial infrastruktur 

Godt mangfold i boligtypologier

Naboforhold 
på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for 
naboområder 

Omgivelsene egner seg for 
boligutvikling

DAGENS SITUASJON
• Kjøpensenter Kvadrat med tilhørende 

parkering, et mindre eneboligområde i syd.  

• Delområdet har svært få blågrønne verdier, 
ligger inntil E39, og har noe lengre avstand til 
nærmeste turområde. 

• Regulert primært til forretning/industri og 
bolig i syd. 

• Store deler av delområdet ligger innefor rød 
og gul sone for støy. 

• Området ligger utenfor 1000 m avstand til 
fremtidig Lura stasjon, men ligger inntil 
regional bussvei i Fourussletta. 

• Området ligger innenfor prioritert 
byutviklingsakse for perioden 2019-2035.

• Området ligger innenfor regionalt prioriterte 
utviklingssområder i regional plan med 
anbefalt områdeutnyttelse på 80-100 % (OU). 

Eksisterende situasjon delområde 2 Lura vest

Areal delområde 85 900 m2

Bebygd areal 70310 m2

% BYA 82 %
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FORTETTINGS - OG 
TRANSFORMASJONSPOTENSIALE 
• Iht. til kriteriereanalysen egner delområdet 

seg ikke for boligformål. Delområdet ligger 
inneklemt mellom E39 med nærmere 50.000 
ÅDT og Forussletta med 11.000 ÅDT. Det 
utgjør et generelt meget komplekst 
trafikkbilde. Delområdet har også redusert 
tilgang på skoler/barnehager og annen sosial 
infrastruktur. 

• Det bør vurderes om delområdet i stedet kan 
fortettes for kontor/næring som ikke skjer på 
bekostning av handelstilbudet i Sandnes 
sentrum. 

• Dagens flateparkering kan effektiviseres i 
parkeringshus og arealet brukes til utvikling. 

• Det bør etableres en grønn buffer mot E39 for 
visuell skjerming. Bebyggelse må også trekkes 
tilstrekkelig unna for skjerming mot 
trafikkstøy. 

Delområdets styrker

• Variert program og stort tilbud i daglige 
gjøremål. 

Delområdets utfordringer 

• Trafikkstøy fra E39 og Forussletta

• Støy fra senterdrift.

• Lite sosial infrastruktur i nærheten. 

• Dagens parkering (ca. 800-900 plasser) må 
relokaliseres ved fortetting. 

Anbefaling for regulering

Det bør være stort fokus på følgende tema i en 
områderegulering: 

• Etablering av bebyggelse som kan fungere 
som buffer for støy mot E39. 

• Gode utearealer for nye funksjoner som ikke 
deles med kjøpesenteret/næring. 

• Parkeringsløsning er avgjørende for en god 
organisering av delområdet. 

• Attraktiv og trygg kryssing av Forussletta og 
Stavangerveien. 

Konklusjon

• Det anbefales ikke boligformål i delområde 2 
grunnet kompleks trafikkbilde, støy og få 
muligheter til å skape gode boligkvaliteter. 
Delområdet anbefales i stedet for videre 
utvikling av kontor/næring som kan ses i 
sammenheng med øvrig næring på 
Stokkmyra. 

LANG SIKTMELLOMLANG SIKT

Lura vest: delområde 2

Parkering: Sentralisert løsning, 
gjerne i p-hus for å frigjøre areal til 
utvikling. 

Viktige forbindelser: God og 
effektiv kobling over Forussletta til 
fremtidig Lura bydelssenter. 

Grøntstruktur: Grønn buffer mot 
E39

SÆRLIG VIKTIGE KRITERIER FOR 
KVALITET OG ATTRAKTIVITET

P
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Lura vest: delområde 3

TEMA DELKRITERIE

Delområdets 
rolle i 
Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer 
med overordnede føringer og 
ambisjoner for byutviklingen

Delområdets har betydning i 
regionen og/eller Sandnes

Egenskaper 
ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem

Nærhet til lokal sentra og/eller 
daglige gjøremål 

Delområdets størrelse og 
bebyggelsesstrukturen egner seg 
for fortetting/transformasjon

Barrierefri adkomst (god 
tilgjengelighet)

Nærhet til kollektivtilbud 

Nærhet til nettverket for gange og 
sykkel 

Nærhet til naturressurser

Eksisterende funksjoner lar seg 
integrere i ny utvikling

Verneverdier lar seg integrere

Lokalt særpreg

Mulighet for etablering av 
storbykvaliteter

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller 
vurdering av overordnede 
føringer/premisser

Enkel grunneierstruktur

Sosial 
bærekraft

Etablerte møtesteder og arenaer 
for byliv

Nærhet til sosial infrastruktur 

Godt mangfold i boligtypologier

Naboforhold 
på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for 
naboområder 

Omgivelsene egner seg for 
boligutvikling

DAGENS SITUASJON
• Område for plasskrevende virksomheter syd 

for Kvadrat kjøpesenter. 

• Delområdet har svært få blågrønne verdier, 
men turområde tett på. 

• Regulert til primært til forretning/kontor og 
noe industri. 

• Store deler av delområdet ligger innenfor rød 
og gul sone for støy. 

• Området ligger utenfor 1000 m avstand til 
fremtidig Lura stasjon, men har nærhet til 
regional bussvei i Stavangerveien. 

• Området ligger innenfor satsningsområde i 
byutviklingsaksen for perioden 2019-2035.

• Området ligger innenfor regionalt prioriterte 
utviklingsområder i regional plan med anbefalt 
områdeutnyttelse på 80-100 % (OU). 

Eksisterende situasjon delområde 3 Lura vest

Areal delområde 39 540 m2

Bebygd areal 16 080 m2

% BYA 41 %
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FORTETTINGS- OG 
TRANSFORMASJONSPOTENSIALE

• Iht. til kriteriereanalysen egner delområdet 
seg ikke for boligformål. Delområdet ligger 
inneklemt mellom E39 med nærmere 50.000 
ÅDT og avkjørsel E39 med 20.000 ÅDT. Det 
utgjør et generelt meget komplekst 
trafikkbilde. Delområdet har også redusert 
tilgang på skoler/barnehager og annen sosial 
infrastruktur, og ligger utenfor 
influensområdet for fremtidig Lura stasjon 
(>1000m). 

• Det bør vurderes om delområdet i stedet kan 
transformeres for kontor/næring som ikke 
skjer på bekostning av handelstilbudet i 
Sandnes sentrum. 

• Det bør etableres en grønn buffer som visuell 
skjerm mot E39. 

• Soner ut mot avkjørsel E39 (nord) kan få 
høyest tetthet, mens det bør trappes ned mot 
eksisterende boligbebyggelse i sør. 

Delområdets styrker

• God nærhet til Kvadrat kjøpesenter.

• God nærhet til regional bussvei. 

• God nærhet til E39. 

Delområdets utfordringer 

• Trafikkstøy fra E39. 

• Lite sosial infrastruktur i nærheten. 

Anbefaling for regulering

Det bør være stort fokus på følgende tema i en 
videre planprosess: 

• Etablering av grønn buffer som visuell 
skjerming mot E39.  

• Tilpassing av evt. kontor/næringsfunksjoner 
mot eksisterende boligområdet i sør. 

• Attraktiv og trygg kryssing av Stavangerveien 
til Kvadrat kjøpesenter. 

• Det kan etableres et torg ved Somaveien som 
kan fungere som “port” inn i delområdet og 
som kan fungere i synergi med Lura 
nærsenter. 

Konklusjon

• Det anbefales ikke boligformål i delområde 3 
grunnet komplekst trafikkbilde, støy og få 
muligheter til å skape gode boligkvaliteter. 
Delområdet anbefales i stedet for videre 
utvikling av kontor/næring som kan ses i 
sammenheng med øvrig næring på 
Stokkmyra. 

LANG SIKTMELLOMLANG SIKT

Lura vest: delområde 3

Parkering: Sentralisert løsning, 
gjerne i p-hus for å frigjøre areal til 
utvikling. 

Viktige forbindelser: God og 
effektiv kobling over Stavangerveien 
til Kvadrat kjøpesenter.  

Grøntstruktur: Grønn buffer mot 
E39. 

SÆRLIG VIKTIGE KRITERIER FOR 
KVALITET OG ATTRAKTIVITET

P
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Lura sør: delområde 1

TEMA DELKRITERIE

Delområdets 
rolle i 
Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer 
med overordnede føringer og 
ambisjoner for byutviklingen

Delområdets har betydning i 
regionen og/eller Sandnes

Egenskaper 
ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem

Nærhet til lokal sentra og/eller 
daglige gjøremål 

Delområdets størrelse og 
bebyggelsesstrukturen egner seg 
for fortetting/transformasjon

Barrierefri adkomst (god 
tilgjengelighet)

Nærhet til kollektivtilbud 

Nærhet til nettverket for gange og 
sykkel 

Nærhet til naturressurser

Eksisterende funksjoner lar seg 
integrere i ny utvikling

Verneverdier lar seg integrere 

Lokalt særpreg

Mulighet for etablering av 
storbykvaliteter

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller 
vurdering av overordnede 
føringer/premisser

Enkel grunneierstruktur

Sosial 
bærekraft

Etablerte møtesteder og arenaer 
for byliv

Nærhet til sosial infrastruktur 

Godt mangfold i boligtypologier

Naboforhold 
på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for 
naboområder 

Omgivelsene egner seg for 
boligutvikling

DAGENS SITUASJON
• Havneområde i Luravika.

• Delområdet har svært god nærhet til 
blågrønne opplevelser i vannkanten.

• Regulert til primært til badeområde og 
båthavn, noe industri i vest. 

• Delområdet ligger innenfor gul støysone. 

• Området ligger innenfor 600 m avstand til 
fremtidig Lura stasjon, har også god tilgang til 
hovedrute kollektiv i Gamleveien. 

• Området ligger innenfor prioritert 
byutviklingsakse for perioden 2019-2035.

• Området ligger innenfor regionalt prioriterte 
utviklingsområder i regional plan med anbefalt 
områdeutnyttelse på 80-100 % (OU). 

Eksisterende situasjon delområde 1 Lura sør

Areal delområde 67 780 m2

Bebygd areal 2 490 m2

% BYA 4%
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FORTETTINGS- OG 
TRANSFORMASJONSPOTENSIALE

• Iht. til kriteriereanalysen egner delområdet 
seg godt for transformasjon til boligformål. 
Bakgrunnen er at delområdet ligger vel 
innenfor influensområdet for fremtidig 
stasjon på Lura og regional bussvei. 

• Det er også store muligheter til å skape svært 
gode uteromskvaliteter og storbykvaliteter 
med nærheten til sjøen som identitet. 

• Utviklingen bør ses i sammenheng med Lura 
sør delområde 4 for eventuelle synergier. 

• Det anbefales at Luravika fylles ut for å tillate 
for et større utviklingsareal. Det positive i et 
slikt grep er at kommunen vil eie dette arealet 
og kan bruke eierskapet til å påvirke/legge til 
rette for utvikling av spennende 
boligkonsepter. 

• Delområdet har en stor kvalitet i å ligge tett på 
sjøen, kvaliteten må tilgjengeliggjøres for flere 
enn de som bor der. Delområdet kan bli en 
destinasjon i regionen. Referanse: Sjøbadet 
og boligene på Sørenga i Oslo. 

• Delområdet har god nærhet til barne- og 
ungdomsskoler. 

• Delområdet har utfordring knyttet til 
jernbanen som barriere og krevende mht. 
støyproblematikk. 

Tetthet og identitet

• Grunnet avstand til fremtidig stasjon på 
Lura, regional bussvei, anbefales 
bebyggelsesstruktur med blokkbebyggelse 
og lav-tett bebyggelse med en boligandel på 
70 % og 90 %.

• Sonen nærmest fremtidig stasjon på Lura kan 
ha høyest tetthet, mens tettheten avtrappes 
nordover. 

• Det bør etableres en kvartalsstruktur som 
organiserer delområdet på en oversiktlig 
måte, med et indre gateforløp og sentralt 
torg. 

• Kvartalene kan utvikles med hver sin distinkte 
karakter, eksempelvis gjennom å tuftes på et 
tema: Urban dyrkning kan prege et nabolag, 
og utstrakt deling være et fokusområde for et 
annet. På den måten vil hvert byggetrinn 
kunne tilføre Luravika nytt innhold, og 
området vil bare bli rikere og mer variert 
ettersom det ferdigstilles. 

• Det bør etableres flere generøse krysninger 
av jernbanelinjen som gir god adkomst for alle 
trafikantgrupper. 

• Parkeringen bør skje i sentralt plassert p-hus 
og området bør være stort sett bilfritt. 

• Utvikling av Luravika vil påvirke boligområdene 
vest for Gamleveien. Det må etableres 
siktlinjer og god kontakt med sjøen for 
eksisterende bebyggelse. 

Beboersammensetning

• Delområdet egner seg for alle 
husholdningstyper og boligtyper, fra klassiske 
boliger i rekkehus til leilighetsbygg. Tilskudd av 
alternative boformer kan bidra til å motvirke 
gentrifisering av et område med trolig høy 
markedsverdi og gi økt mangfold. 

• Området har et stort potensial til god miks 
mellom generasjoner. 

• Delområdet bør tilby attraktive og varierte 
boliger. Kommunen bør legge føringer for 
boligmiksen og fellesskapsløsninger for å 
oppnå mangfold. 

Anbefaling for regulering

• Krever omregulering.  Det anbefales 
områdeplan som ivaretar overordnede 
uteromskvaliteter.  

• Det er fare for liten grad av variasjon i 
bebyggelse og arkitektur. Det bør legges 
føringer for variasjon i en områdeplan. 

• Det bør etterstrebes god tilgjengelighet for 
alle. Sjøfronten bør være del av en lengre 
promenade. Det bør legges inn sjøbad som 
del av felles bekostet infrastruktur. 

• Støy og luft bør utredes tidlig i planprosessene 
og man bør unngå støy-/luftfølsomme 
arealformål nær store dominerende kilder.

Lura sør: delområde 1

LANG SIKTKORT SIKT
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FASE1
Lura sør delområde 1

Areal delområde 1.1 47 880 m2

BRA 41 270 m2

Etasjer 4-6

Områdeutnyttelse (OU) 86%

Boligandel 70%

Antall boliger ( ¯x 75 m2) 385

Antall personer ( ¯x 2.15) 828

FASE2 
Lura sør delområde 1

Areal delområde 1.2 19 900 m2

BRA 13 300 m2

Etasjer 2-4

Områdeutnyttelse (OU) 67%

Boligandel 90%

Antall boliger ( ¯x 75 m2) 160

Antall personer ( ¯x 2.15) 343
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Strukturerende hovedgrep: 
Kvartalsstruktur med sjøfront.

Tyngdepunkt: Tilbaketrukket 
sentralt torg. 

Identitet: “Luravika”

Destinasjonsverdi: Sjøbad

Visuell variasjon: Underdeles 
i kvartaler som kan gis variert 
utforming og tema. 

Parkering: Bilfri sone, sentralisert 
beboerparkering. 

Viktige forbindelser:  Ses i 
sammenheng med utvikling av Lura 
delområde 4 og Lura stasjon. 

Aldersvennlighet: Tilrettelegges 
for alle husholdningstyper for stort 
mangfold. 

Fellesskapsløsninger: 
Kvartalene gis ulike konsepter for 
fellesskapsløsninger. 

Pilot: Byhuset

SÆRLIG VIKTIGE KRITERIER FOR 
KVALITET OG ATTRAKTIVITET

Lura sør: delområde 1

LANG SIKTKORT SIKT

P
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Lura sør: delområde 2

TEMA DELKRITERIE

Delområdets 
rolle i 
Sandnes 
byutvikling 

Delområdets lokasjon samvarer 
med overordnede føringer og 
ambisjoner for byutviklingen

Delområdets har betydning i 
regionen og/eller Sandnes

Egenskaper 
ved 
delområdet

Nærhet til regionalt veisystem

Nærhet til lokal sentra og/eller 
daglige gjøremål 

Delområdets størrelse og 
bebyggelsesstrukturen egner seg 
for fortetting/transformasjon

Barrierefri adkomst (god 
tilgjengelighet)

Nærhet til kollektivtilbud 

Nærhet til nettverket for gange og 
sykkel 

Nærhet til naturressurser

Eksisterende funksjoner lar seg 
integrere i ny utvikling

Verneverdier lar seg integrere

Lokalt særpreg

Mulighet for etablering av 
storbykvaliteter

Fleksibilitet Krever ikke omregulering eller 
vurdering av overordnede 
føringer/premisser

Enkel grunneierstruktur

Sosial 
bærekraft

Etablerte møtesteder og arenaer 
for byliv

Nærhet til sosial infrastruktur 

Godt mangfold i boligtypologier

Naboforhold 
på 
områdenivå 

Utvikling gir få konsekvenser for 
naboområder 

Omgivelsene egner seg for 
boligutvikling

DAGENS SITUASJON
• Industriområde for plasskrevende næringer. 

• Delområdet har svært få  blågrønne verdier, 
men har slike kvaliteter i nærheten. 

• Regulert til industri i sør og nord, unntatt ut 
mot Stavangerveien som er regulert til 
varierte formål deriblant bolig. 

• Deler av delområdet ligger innenfor gul 
støysone. 

• Området ligger innenfor 600 m avstand til 
fremtidig Lura stasjon og det er kort avstand 
til regional bussvei i Stavangerveien. 

• Delområdet er definert som satsningsområde 
i byutviklingsaksen for perioden 2019-2035

• Området ligger innenfor 
transformasjonsområder i regional plan med 
anbefalt områdeutnyttelse på 80-100 % (OU). 

Eksisterende situasjon delområde 2 Lura

Areal delområde 132 000 m2

Bebygd areal 42 450 m2

% BYA 32 %




