
Byutvikling i Sandnes
- overordnede grep

John Trygve Lundeby, 
avd. Samfunnsutvikling



Disposisjon

- Bli kjent med Sandnes

- Overordnede 
byutviklingsstrategier

- I sentrum for fremtiden



Hva er Sandnes kjent for?

Sprek familie 

Den beste sykkelen

Industri og handverk

Design 



Sandnes mentaliteten



Beliggenhet og naturgitte forutsetninger



Demografi og tall

Ung befolkning

Småbarnsfamilier

Vekst

Areal: 943 km2 (landareal) Forsand utgjør ca 60 %

Daa dyrket mark: 88 000 daa

Befolkning: 81 033, vil øke med 15 000 i 2040. 

Over 30 % under 30 år

Sysselsetting: Varehandel m.m, helse og sosial



Historisk knutepunkt

Handel

Industriby 

I dag 

Vågen 1900



Industriby 

1950 1970



I dag 

Historisk del

Fraflyttet industri/nybyen



Sandnes i regionen

Sandnes sin visjon: I sentrum for fremtiden

• En polysentrisk region med større og mindre byer og 
tettsteder. 

• Inngår i bybåndet Stavanger- Sandnes

• Definert som hovedsenter i RPJ-SR:

Hovedsenter Sandnes sentrum er et 
hovedsenter og bør prioriteres ved 
lokalisering av regionale funksjoner.

• Sandnes stasjon: Hovedknutepunkt for kollektivtransport 
i regionen. 

Transportinfrastruktur- bussvei og jernbane. Bilbasert. 



Byvekst
Ganddal 1937

Ganddal 2021



Overordnede planer- hovedstrategier

Kommuneplanen (2019 -under 
revisjon)

Sentrumsplanen (2019)

Regionalplanen (2020)

Byvekstavtale 

Jordvernmål



Kommuneplan 2023- 2038
revisjon pågår

Strategiske grep

- Prioritere byutviklingen langs kollektivaksene, 
hindre byspredning

- Bygge på eksisterende infrastruktur 
(tettstedsutvikling)

- Sentrumsnære boliger

- Attraktive boområder

- Øke andel kollektiv, gange og sykkelreisende

- Ivareta jordvern og grønne kvaliteter

- Klimatilpasning

Videreutvikle og forsterke



Innspill til arealdelen

• Ca 100 unike innspill

• Fåtall i prioritert 
byutviklingsakse

• Flere er konfliktfylte 
(jordvern, natur, strandsone, 
friluftsliv)



Boligutvikling- sentrale 
problemstillinger

Kommunenes arealstrategi viser prioritert utbygging i bybåndet, lokalsentre 

og tettsteder.

• Hvor er det aktuelt med fortetting og transformasjon? Avgrense i 

delområder? Hva er mulig når veksten flater ut?

• Er svaret høyt og tett, eller finnes nye boligtyper som bør 

utforskes nærmere? Er blokkleiligheter svaret på boligbehov for 

all grupper?

• Hvordan få større rotasjon i boligmassen? Sandnes har mange 

eneboliger sentralt i byen. 

• Hvordan møte ønske om hage i en tradisjonell boligutbygging i 

en urban, kompakt utvikling?

• Hvordan tilrettelegge for store nok boliger sentralt som flere har 

råd til?

• Hvordan sikre en boligutvikling som utjevner sosiale forskjeller? 

(Mer variert bef. sammensetning)

• Hvordan kan kommunen få en mer aktiv rolle?

• Hvordan sikre samarbeid mellom de offentlige aktørene, 

markedet og utviklere i gjennomføring av boligpolitikken? 



Alternativsvurdering

Overordnede stedsanalyser for 
å vurdere alternative 
utviklingsretninger. 

Kriterier og indikatorer. Eks 
nærhet til kollektiv. 



Arealutredninger

Offentlig

Næringsareal

Byromsstrategi

Fremtidens næringer på 
Sviland?



Revidert kommuneplanforslag

Høring vår 2022

Aktuelle anbefalinger:

- Forsterket fokus på 
transformasjonsområder i 
byutviklingsaksen.

- Vurdering av arealinnspill 
basert på innhentet 
kunnskap

Planvedtak 2022/23

Fortsatt store problemstillinger 
som må løses:

- Hvordan få mer effektive 
transformasjonsprosesser

- Et boligtilbud for alle

- By- og tettstedsutvikling

- Transportmønster



Sandnes sentrum

Rammer gjennom sentrumsplanen

Visjon: 

Styrke attraktiviteten med utgangspunkt 
i byens stedegne kvaliteter og identitet. 
Fjorden, elvene, og det grønne er 
sentrale kvaliteter. 

Noen hovedgrep:

- Kompakt bysentrum

- Attraktivt byromsnettverk for 
fotgjengere og syklister, opphold og 
byliv

- Et mangfoldig sentrum som legger til 
rette for gode bomiljø og et rikt 
næringsliv. 

- Utvikle et sentrum hvor det er godt å 
bo og oppholde seg for barn og 
unge



Klassiske utfordringer

Næring/tjenester

Handel/kultur

Forbindelser

Parkering

Kulturminner

Klima

Boliger for alle



Noe veldig bra på gang…



Sandnes kommune 
- aktiv rolle i 
byutviklingen 
• Ansvar for helheten og bidra 

aktivt i byutviklingen.

• Tenke både kort- og langsiktig.

• Sentrum for hele kommunen, 
ikke bare de som bor eller 
arbeider der.

• Lokal og regional 
tiltrekningskraft.

• Offentlige funksjoner som 
forutsetning for privat etablering.

• Samarbeid mellom ulike aktører 
og interesser.

• Gjennomføringsvilje –
gjennomføringsevne.

• Finansiering (rekkefølgekrav?).

Planen er ikke målet, men et 
verktøy til utvikling.

Vitenfabrikken

Næring, tjenester
Langgata 

Park

Kulturhus, bibliotek

Rådhus

Bussvei

VGS, kulturskole

Åpning Storåna
Havneparken



Statlig drahjelp
Byvekstavtale og KMD prosjekter

Eks på prosjekter:

• Stasjonsoppgradering

• Transformasjon og fortetting

• Boligutredning- preferanse

• Gjennomføring av 
transformasjonsprosjekter

• Gangforbindelse langs 
Gandsfjorden 

• Byromsstrategi

• Sentrumsprosjekt

• Mulighetsstudier

• Byrom- og gatebruksplan

• Åpning og etablering av 
Storånaparken

Begrenset med egne 
konsulentmidler- nyttig å kunne 
søke

Bygger opp kunnskap og  
utviklingsretning



I sentrum for fremtiden

Bærekraftig utvikling

- Styrkning av sentrum og 
tettsteder og samtidig bevare 
matjorda.

- Videreutvikle naturgitte 
kvaliteter for friluftsliv, hytter 
og turisme.

- Styrke kollektive 
transportløsninger gjennom 
bussvei og forsterket 
togtilbud.

- Boliger for alle, også i 
sentrumsområdene

Utviklingen i Sandnes sentrum er 
gode eksempel:

o Arbeidsplasser, SK går 
foran

o Parkeringsgrep, Sk går 
foran

o Park i sentrum

o Byromsstrategi

o Transformasjonsprosjekter

o Satsing på tog og buss, 
gående syklende, 
oppgradere og tilrettelegge



Takk, og velkommen til Sandnes!


