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Informasjon om planinitiativet 

 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 

 

 

1. Formålet med planforslaget (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

Formålet med planforslaget er å legge til rette for næringsbebyggelse og tjenesteyting, i tråd 

med gjeldende områdeplan. Det planlegges for nærbutikk i første etasje, og kontorlokaler i 

etasjene over. Planområdet planlegges også tilrettelagt for tre vernede bygg i sørlig del av 
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tomten, som i forbindelse med etablering av bussveien skal flyttes fra en annen lokasjon i 

Strandgata, i tråd med gjeldende områdeplanen. 

 

2. Planområdet og omgivelser (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

Planområdet er på ca. 3,5 daa, og omfatter felt J i 

områdeplan 2011 103, samt noe tilliggende vegareal. 

Planområdet ligger ca. 1 km nord for sentralstasjonen i 

Sandnes sentrum, i Strandgata.  

Langs vestsiden av Strandgata, består bebyggelsen i 

hovedsak av eldre småhusbebyggelse som inngår i 

kulturmiljøet i området, og mot nord er det flere vernede 

bygg. Langs østsiden av Strandgata består området stort 

sett av voluminøs næringsbebyggelse med store 

asfalterte flater som benyttes til parkering og lagring.  

 

Selve planområdet er ubebygd, og består i dag av en 

grusplass som brukes til parkeringsplass, samt noe 

mindre vegetasjon. 

 Landskapet er flatt, og planområdet ligger på ca. kote +2. 

I vest avgrenses planområdet av jernbanen, og vest for 

denne har landskapet en stigning opp mot kote +15. Øst, mot Gandsfjorden, ligger 

landskapet på kote +2 fram til sjøkanten.  

Planområdet ligger innenfor områdeplan Norstraen Sør, vedtatt 2021, hvor det legges opp til 

en større transformasjon av nærområdet i form av framtidig bolig- og næringsbebyggelse, 

samt park og torg, og nye gangforbindelser langs sjøkanten. Planområdet kan derfor sies å 

være et område under transformasjon fra småhusbebyggelse og industribebyggelse, til 

bebyggelse og formål av mer urban karakter.  

 

 

Figur a) Planområdet markert med rød stiplet linje. B) Eksisterende situasjon i planområdet og omliggende områder  
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3. Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

Planforslaget følger opp statlige planretningslinjer for samordnet areal og 

transportplanlegging gjennom fortetting nært kommunesentrum, og hovedkollektivakse 

mellom Stavanger og Sandnes. 

 

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 

Regionplanen har som prioritering å fremme fortetting og 

transformasjon i sentrumsnære områder, og ved 

kollektivkorridorene langs bussveien, med mål om å 

tilrettelegge for «innenfra og ut» utvikling. Dette innebærer 

at utbygging, fortetting og transformasjon skal prioriteres i 

sentrumsnære områder før det omdisponeres nye arealer 

til utbyggingsformål. I regionalplanen er det en 

hovedprioritet å realisere vekst og utvikling med bymessig 

kvalitet i bybåndet Stavanger-Sandnes. 

 

Nyetablering eller utvidelse av eksisterende 

varehandelsvirksomhet utenfor sentrumsformål tillates ved 

etablering av nærbutikk på 1250 m² i nær tilknytning til 

boligområder. For næring faller planområdet innenfor 

kategori 2 hvor det bør legges til rette for næring med 

middels arbeidsplass – og/eller besøksintensitet, og 

middels arealutnyttelse. 

 

Planområdet ligger innenfor parkeringssone 1 i regionalplanen. For næringsvirksomhet 

innenfor parkeringssone 1 tillates det maks. 0,5 p-plasser pr. 100 m² for bil, og min. 3 p-

plasser for sykkel.  

 

 

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 

 

I kommuneplanen for Sandnes er planområdet avsatt til 

kombinert bebyggelse og anleggsformål, nåværende, og 

ligger innenfor hensynssone H570 – Bevaring kulturmiljø.  

 

Planområdet ligger innenfor Prioritert byutviklingsakse 

2019-2035, og ligger i umiddelbar tilknytning til 

hovedsykkelnett og bussvei iht. temakartene til 

kommuneplanen.  

 

Innenfor byutviklingsakse bør utnyttelsen være mellom 70 

– 180 % BRA. 

 

Planområdet ligger innenfor parkeringssone 2 i 

kommuneplanen, hvor det gis krav om maks. 0,9 p-plasser 

for bil pr. 100 m² næring, og min. 3 p-plasser for sykkel. 

Figur 1 Regional areal- og 

transportstrategi 

Figur 2 Kommuneplan for Sandnes 

2019-2035 og planavgrensning 
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Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er regulert til kombinert formål næring/offentlig eller privat tjenesteyting, 

innenfor felt J i områdeplan, Norestraen Sør, plan 2011103, vedtatt 2021.  

Alle nye bygninger og anlegg må utformes 

robuste for å tåle endret havnivå. Ferdig gulvnivå 

i boligbebyggelse må være minimum på kote + 

2,35 m over middelvannstand (NN2000). Kravet 

gjelder ikke for parkeringskjeller, verneverdig 

bebyggelse og bebyggelse langs Strandgata for 

annen arealbruk enn bolig. 

 

Innenfor felt J som planområdet omfatter, tillates 

det næringsbebyggelse og/eller offentlig eller 

privat tjenesteyting på inntil 1900 m² BRA. Maks 

byggehøyde oppgis som kotehøyde til kote +16. 

Maks andel % av grunnflaten som tillates med 

maks byggehøyde er 100. Det tillates enkle 

tekniske installasjoner som belysning, rekkverk, 

o.l over de angitte makshøydene.  

 

I områdeplanen stilles det krav om detaljregulering av felt J, 

samt at bygg innenfor gnr./bnr. 111/942 (2 stk.) og 111/938 (1 

stk.) skal flyttes sammen med grunnmur til eiendom 111/910 

som ligger innenfor felt J. Om verneverdige bygg sier 

områdeplanen følgende: 

Eksisterende verneverdige bygninger kan utbedres, 

moderniseres og ombygges under forutsetning av at 

eksteriørets målestokk, form, detaljering, materialbruk og 

farger beholdes eller at det føres tilbake til tidligere 

dokumentert utseende eller et fasadeuttrykk i samsvar med 

bygningens alder og områdets karakter. Opprinnelige 

bygningsdeler skal i størst mulig grad tas vare på og 

gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

 

 

Videre oppgis følgende bestemmelse for felt J: 

• Bebyggelsen skal fremstå med en struktur og 

oppdeling av fasaden som gjenspeiler skalaen i den nærliggende, eksisterende 

bebyggelse, verneverdige bygg som flyttes hit og helheten i bygningsrekken.  

• Bebyggelsen skal etableres med skråtak.  

• Ny bebyggelse skal ha aktive fasader og innganger mot Strandgata.  

• Parkering for felt J skal etableres innenfor feltet.  

• Det tillates parkering på bakkeplan. Denne skal ikke legges ut mot Strandgata.  

 

Figur 4 Husene som skal flyttes til 

planområdet er vist med rød 

stiplet linje. Planområdet markert 

hvitt. 

Figur 3 Foreslått planavgrensning og områdeplan 

2011103 



    

5 

Prosjektil Areal AS  

Postadresse Tele Bankgiro                      Foretaksnr.                         E-Mail 

Gamle Forusveien 1 +47 51 96 27 90 3201 47 95935            NO 995 907 534 MVA        marie.mjaaland@prosjektil.no 

4031 Stavanger  

 

 

 

Det stilles krav om at felt J skal utarbeides med støyrapport ved 

detaljregulering, med forslag til nødvendige skjermingstiltak 

mot støy.  

 

Tilgrensende planer 

Planområdet grenser til plan 2016102 – Detaljregulering for 

Bussveien, fv. 44 Kvadrat – Ruten, som ble vedtatt i mars 

2022.  

I planen legges det opp til etablering av et sammenhengende 

kollektivanlegg for buss, med bl.a. gang- og sykkelveg langs 

Strandgata, øst for planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c,d og e) 

I planforslaget legges det opp til en bebyggelsesstruktur i tråd med formål og utnyttelsesgrad 

oppgitt i områdeplan 2011103 for felt J. Illustrasjonsmateriale utarbeides av Trodahl 

Arkitekter. 

 
Figur 6 Foreslått bebyggelse sett fra sørvest. Illustrasjon: Trodahl Arkitekter 

 

Figur5 Utsnitt av plan 2016102. 

Planområdet sees innenfor felt J til 

venstre på bildet. 
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Bebyggelsen planlegges i to til tre etasjer, oppført med saltak og hovedmateriale i tre. Det 

legges opp til aktive fasader og inngang ut mot Strandgata. Det legges opp til en oppdelt 

bygningsstruktur med forskyvninger i fasader, og flere volumer i ulike byggehøyder. Dette er 

grep som bidrar til et variert og mykt uttrykk, og representerer god stedstilpasning i området, 

da bebyggelsen vil kunne oppleves å harmonere med den eldre trehusbebyggelsen i og ved 

planområdet.  

 
Figur 7 Fasade sør  (Ill: Trodahl Arkitekter) 

  

I første etasje planlegges det 

nærbutikk, mens i de øvrige 

etasjene legges det opp til 

kontorlokaler. Maks mønehøyde er 

vist ved kote + 15 mot vest. Mot 

Strandgata i øst trappes 

bebyggelsen ned til kote +11,5.   

 

Den verneverdige bebyggelsen 

som skal flyttes til sørlig del av 

planområdet i sør planlegges også benyttet 

som kontorlokaler. For å sikre økt brukbarhet 

av de vernende byggene legges det opp til at disse skal kunne sammenbygges i første 

etasje med glassfasader. Glassfasaden vil bli inntrukken fra ytterveggene. Bruk av inntrukket 

glassfasader, begrenset til førsteetasje, vil bidra til at byggene vil framstå som enkeltstående 

bygg. Utover dette vil eksteriørets målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger føres 

tilbake til tidligere dokumentert utseende eller fasadeuttrykk. 

 
Figur 9 Vernet bebyggelse som foreslås sammenbygd med glassfasader, sett fra øst mot vest. (Ill: Trodahl 

Arkitekter) 

Figur 8 Fasade vest (Ill: Trodahl Arkitekter) 
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Figur 10 Trodahl Arkitekter har laget en foreløpig illustrasjonsplan av planforslaget. Det skal innarbeides en 

kraftigere grønn buffer mellom parkeringsplass og Strandgata. 

Det legges opp til parkering på bakkeplan innenfor feltet i tråd med overordnede planer. 

Parkeringsplassene vil bli skjermet fra Strandgata i form av vegetasjon, og en grønn «buffer» 

som planlegges langs hele avgrensningen mot fortauet langs Strandgata. Parkeirngsdekning 

foreslås i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Det foreslås også utkragede bygningselement på deler av bebyggelsen mot Strandgata (se 

figur 5). Dette er et grep som er ment å bryte opp bygningsfasaden, samtidig som det kan 

bidra til et overbygg og skjermet tak for ventede busspassasjerer, da de utkragede 

elementene vil ligge over et framtidig busstopp. En vil på denne måten kunne unngå å måtte 

etablere tradisjonelle busskur, som vil komme tett på ny bebyggelse og som vil kunne være 

til hinder for ferdsel på fortauet. Ev. bygningsdeler som krager ut over formålsgrense mot 

Strandgata utfordrer gjeldende planer i området. 

  

Det legges opp til en utnyttelse på ca. 1900 m² BRA i planområdet, inkl. de vernede husene 

som flyttes til feltet.   

 

5. Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

Det har vært fokus på god stedstilpasning i planforslaget, både når det gjelder landskap og 

omkringliggende bebyggelse. God landskapstilpasning sikres ved at det legges opp til en 

nedtrappet bebyggelse mot øst og som vil følge terrenget i området, og med mønehøyde 

begrenset opp til kote +15. Oppdeling og plassering av bebyggelsen som foreslås i 

planområdet vil også bidra til å videreføre eksisterende siktlinjer for bakenforliggende boliger 

mot Gandsfjorden i øst. Som nevnt ovenfor, planlegges bebyggelsen sammenbygd 

bestående av flere volumer med saltak med varierende byggehøyder, i hovedmateriale i tre. 

Et grep som vil bidra til god stedstilpasning i området, da nærområdet i stor grad består av 

kulturmiljø med småhusbebyggelse i tre, oppført med saltak. Bebyggelsen brytes opp slik at 

den ikke framstår som monoton og voluminøs, og en unngår kontraster til den eksisterende 

strukturen og karakteren i området.  

 



    

8 

Prosjektil Areal AS  

Postadresse Tele Bankgiro                      Foretaksnr.                         E-Mail 

Gamle Forusveien 1 +47 51 96 27 90 3201 47 95935            NO 995 907 534 MVA        marie.mjaaland@prosjektil.no 

4031 Stavanger  

 

 

 

 
Figur 11 Gateoppriss som viser ny og gammel bebyggelse, sammen med de flyttede vernede husene. 

Stedstilpasning oppnås gjennom bruk av tre, saltak, brudd i fasader og varierende byggehøyder (Trodahl 

Arkitekter).  

Området rundt Strandgata vil i stor grad transformeres i årene framover. Flere felt i 

områdeplanen skal detaljreguleres, og bussveien er under bygging. Samlet vil dette arbeidet 

få konsekvenser for bl.a. ferdsel og trafikkmengder i området. Planområdet er i dag ubebygd, 

og benyttes som midlertidig parkeringsplass. Realisering av planforslaget vil kunne medføre 

en beskjeden trafikkmengde, særlig for bil, ettersom det legges opp til en begrenset 

parkeringsdekning i planområdet. I tillegg legger gjeldende områdeplan opp til at flere av 

utbygningsfeltene for bolig og næring skal være bilfrie. Planområdets umiddelbare tilknytning 

til buss- og sykkelveg vil også bidra til at en større andel av tilreisende vil komme med sykkel 

eller buss. For nærbutikken tenkes det at en stor del av kundegrunnlaget vil utgjøres av 

framtidig beboere i området, med tanke på at nærområdet er under transformasjon med inntil 

650 nye boenheter innen radius på 300 m fra butikken, samt flere nye kontorlokaler.  

 

 

 

6. Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

 

Planområdet ligger ikke utsatt til i forhold til ras eller flom, men ligger utsatt til i forhold til støy 

(rød støysone), forurensning, og stormflo.  

 

Iht. temakart-Rogaland.no, ligger planområdet utsatt til for stormflo i intervall 250 – 200 år til 

2090 – intervall 1000 år.  

     
Figur 12 a) Stormflo med intervall 200 år i 2050 b) Stormflo med intervall 1000 år i 2090 

Planområdet ligger også under marin grense, med svært stor mulighet for marin leire, hvor 

risiko må avklares i videre planprosess. 



    

9 

Prosjektil Areal AS  

Postadresse Tele Bankgiro                      Foretaksnr.                         E-Mail 

Gamle Forusveien 1 +47 51 96 27 90 3201 47 95935            NO 995 907 534 MVA        marie.mjaaland@prosjektil.no 

4031 Stavanger  

 

 

 

 

Det er totalt 11 registrerte trafikkulykker i Strandgata ved planområdet, og planområdet 

framstår dermed som ulykkesbelastet. Planlagt bussvei i Strandgata forventes å betraktelig 

forbedre trafikksikkerheten i området, bl.a. gjennom utbedring av veien iht. dagens standard.  

Disse og andre relevante tema vil utredes i ROS-analysen. 

7. Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og 

vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det 

vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10 a-h. 

8. Planprosess og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 

Planarbeidet regnes å ha særskilt interesse for følgende parter: 

- Berørte grunneiere, festere og naboer.  

- Statsforvalteren. 

- Rogaland fylkeskommune.  

- Rogaland brann og redning IKS.  

- Lnett.  

- Statens vegvesen.  

- Andre fagmyndigheter (iht. kommunens varslingslister).  

- Andre lag og organisasjoner (iht. kommunens varslingslister).  

Det søkes samarbeid med interessenter, naboer, fagmyndigheter, samt andre fagkyndige 

ved behov. 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Vedlegg 1: Stedsanalyse 

2. Vedlegg 2: Forslag til planavgrensning 

 

Stavanger, 09.12.2022 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

 

 

Marie Mjaaland  

 


