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Storsamling Framtidens byer april 2011 



Sandnes Indre havn  

•Kort om planen 

 

•Hvilke klimatilpassinger en har vært opptatt av 

 

•Noen antatte hovedutfordringer 

 



Områdereguleringsplan med KU 



Plankart 

• plankartet 

07.04.2011 
møte Sandnes kommune 01.des.2010 

Områdereguleringsplan under 

behandling 

 

110 da stort område, halvparten 

er byggeområde 

 

150 000 kvm BRA i sentrum av 

Sandnes 



Grønne områder og 

overflatevann 





Hva er klimatilpassing for Sandnes indre havn?  

Hva må vi forholde oss til? 

 

•Havstigning 

•Vind 

•Nedbør 

• Andre tema lite aktuelle (skred, flom) 

 



Vind 

• Beliggenheten er ikke spesielt utsatt og derfor lite trolig med 

vindstyrker som krever mer enn det vi er vant til med Storm på 

vestlandet 

 

• Men vindtetting er viktigere enn isolasjonstykkelse for 

energisparingen 

 



Nedbør.  

 
• Økte mengder opptil 40 % mer på vinteren, og mer konsentrert.  

• Det vil være ønskelig med mest mulig vann ut i gjestehavna for å 

sikre best mulig utskifting ( vannkvalitet innerst i Vågen trenger mer 

vann) 

• Utfordring er ikke å fordrøye - siden vi er så nær sjøen 

• Likevel anbefaler kvalitetsprogrammet grønne tak for å binde støv 

(lengre tørre perioder om sommeren) 

• Bygningsmaterialer og detaljer som tåler mer vann og som takler 

grønskevekst? 

• Bruk av vann i åpne renner og dammer, tillate og synliggjøre vannet i 

området. 

 



Utfordring er 

ikke å fordrøye 

- siden vi er så 

nær sjøen 

 

 

Grønne tak 

ikke for å 

fordrøye, men 

for å binde støv 

 



Nedbør 

• Overflatevann i åpne vannveier i de grønne allmenningene 

• Overflatevann på overflaten i gater som går mot havnepromenaden 

• Arkade (kjekkere å være ute i området også når det regner)  

• Selv med spalterenner vil vi kunne føle vannets nærvær – da som lyd.  

 

• Vann i alle gårdsrom er drøftet som tema (fra stille små basseng til 

ulike typer fontener og rennende vann. 









Havstigning og spring- og stormflo 

Et hovedspørsmål  

Hvor lang levetid skal en regne at bygningene skal ha? 

 

• Havstigningen er antatt til 2,04 meter stormflo år 2100  

• Alle gulv er hevet til 2,10 meter Dagens gater og område nivå er på 1,6 – 1,8 meter 

• I tillegg er alle 1. etasjer bestemt å skule være min 4,2 meter. Det 

betyr at dersom en skulle få betydelig større og raskere havstigning 

og bygningsstrukturene fortsatt var verd å videreutvikle ville en ha noe 

å gjøre ved å heve gulvene 

• Svømmeanlegg en spesiell utfordring 

 



Folkebad 

• Har vært en intensjon om å kunne svømme dirkete fra basseng i 

anlegget og ut i fjorden ved at anlegget skulle kunne ha basseng på 

nivå med fjordoverflaten utenfor. 

Utfordring  - hvordan takle dette ved antatt stigende 

havnivå? 





Fra Pirbadet i Trondheim en vinterdag 




