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Kultur og byutvikling stab 



Klimaendringer og vannstand 1993 
ca. kote + 1,00 



Sandnes gjestehavn med 
”normalvannstand” 



Havnivåer 
 
Sandnes 
sentrum 



Havnivåstigning og prognoser 
Det nasjonale klimatilpasningssekreteriat,  

september 2009 

• Alle høyder i rapporten bruker NN1954 som anbefalt høyde, 

og må ikke forveksles med tidevannhøyder. 

• Tidligere var ekstreme tidevannssvingninger fra kote -0,65 til 

kote +0,96 NGO-0-1954. Denne ble på 90-tallet overskredet. 

I Sandnes til ca +1,0, mens Stavanger hadde ca.+1,30 

• Prognosene for havstigning de neste 100 år er svært usikre. 

Det antas den ikke blir mindre enn 49cm, og høyest 110cm. 

Mest sannsynlig havstigning er i gjennomsnitt 80cm.  

• Prognosen for Sandnes i 2100 er et havnivået på kote +0,78 

(58-113), og stormflo på +2,10 (190-245) 



Klimaendringer og konsekvenser 
i Julie Eges gate 

Figure 32 from ”Masteroppgaven” to 

Kristian James Holstad og Sindre Dyrhaug Hov 



Prosjekt ”Vann i byen” Overvannssystem for  

ekstremnedbør og havnivåstigning 

• Den 16.11.2011 ble det inngått en OFU-kontrakt mellom Sandnes 

kommune og Skjæveland Cementstøperi innenfor en kostnadsramme 

på 3,5 mill kr. Christen Ræstad bistår i tillegg prosjektstyringen. 

• Prosjektet ønskes koblet til faggrupper innen både Norsk Vann og 

Framtidens byer. Det er i tillegg innledet samarbeid med universitetet 

på Ås og i Trondheim. 

• To studenter har begynt med Masteroppgave knyttet til prosjektet med 

Sveinung Sægrov som veileder. Oppgaven er ferdig 10.06.2012. 

• Innovasjon Norge ble valgt bort på grunn av omstendelig søknads 

prosedyre 

• Internt vil ansatte i Bymilø – vann og avløp bli gitt særlige oppgaver i 

modellering og oppfølging 



Utviklet rør – Qmaks storm 
Skjæveland Cementstøperi 



Eksempel på LOD med lite fall  
Florida 



Jernbaneundergang Julie Eges gt 
kote + 1,20 



Havneparken Sandnes 
Fra aktiv Industrihavn til….. 

 



… ny sentrumsbydel… 

 



Havnepromenade 
og Grøntområder 

• Skisse på utforming av 

offentlige arealer. 

• Det skal lages egen 

reguleringsplan pr kvartal. 



Vannveien ut av klimakrisen ?? 
Konf. Artikkel i Teknisk ukeblad 3912, av Marco Schmidt 

• Det stilles krav til alternativ 

overvannsdisponering (LOD) til 

tross for kort avstand til sjø 

• Ingen nye overvannsledninger i 

område, med unntak av 

eksisterende overvannstraceer 

• Overvannet vil bli ledet til ulike 

områder i forhold til mulig fall og 

avrenning. 

• Mulig at krav til avrennings-

koeffisient i ” dette urbane 

område settes til 0,45 ? 

• Krav til Grønn overflatefaktor ? 



Framdriftsplan 1 

• Overordnet Teknisk plan er sendt inn til 

behandling, og forventes godkjent i løpet 

av april 2013 

• Riving av Lagerbygg 5 i kvartal A4 startet 

1.februar 2013.  

• Konsulent er engasjert til å starte  

detaljprosjektering for 1. etappe 

• Endelig energiløsning avklares i løpet  

av 2013 

• Innhenting av anbud 1.etappe skjer  

4.kvartal 2013 

• Anleggsstart 1. etappe skjer 1.kvartal 2014 

 



Havneparken – ny bydel i Sandnes sentrum 

med miljøprofil, og Pilotprosjekt innen ”Framtidens Byer” 

Havneparken Sandnes deltar i prosjektet 
”Fremtidens Byer” som et pilotområde for utvikling 
og samordning av bærekraftig og fremtidsrettet 
infrastruktur i en felles utbygging 


