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Prosjektområdet

Prosjektområdet

Analyseområdet

Prosjektområdet ligger ca. 800 m nord for Sandnes
sentrum, langs Strandgata. Prosjektområdet gren
ser til bussveien, Fv. 44 i øst og jernbanen i vest.
Vest for jernbanen grenser planområdet til bolig
bebyggelse i form av småhus- og blokkbebyggelse.
Øst for Fv.44 grenser planområdet til næringsbe
byggelse.

Prosjektområdet er på ca. 3,5 daa, og omfatter hele
felt J i områdeplan Norestraen Sør, samt tilligende
areal for å sikre helhetlig planlegging og vurdering.

Felt J er i områdeplanen regulert til næring/tje-
nesteyting, samt angitt med hensynssone H520_3 
-Bevaring kulturmiljø.

I kommuneplanen for Sandnes 2019-2035, er
prosjektområde avsatt til kombinert bebyggelseog 
anleggsformål, nåværende, og ligger innenfor
hensynssone H570 - Bevaring kulturmiljø Planområdets beliggenhet i regionen
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01 Oversikt og planstatus

Planområdets og gjeldende områdeplan, Norestraen Sør



a) Regionalplanen for Jæren
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02 Planstatus

Gjeldende overordnede planer:

• Regionalplanen for Jæren og Søre Ryfylke

• Kommunedelplan for Sandnes 2019-2035 m/
temakart

• Plan 2011103; Områderegulering for Norstraen 
Sør, vedtatt i 2021. 

• Plan 2016102; Detaljregulering av bussvei fra 
Kvadrat til Sandnes sentrum, vedtatt 2022

For utfyllende informasjon om planstatus vises det 
til planinitiativ.

Områdeplan 2011103



Bildetekst

02 Landskap og historie
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Norestraen dokumenterer den eldste selvgrodde 
bebyggelsen langs den sentrale hovedferdselsåren 
mellom Stavanger og Jæren, og representerer første 
stadium i utviklingen av Sandnes som tettsted og 
etter hvert by. Etter hvert som Strandstedet Sand-
nes vokste fram, oppsto det en bygningsmasse med 
bakgrunn i et variert næringsliv i området. Bebyg-
gelsesstrukturen utviklet seg med
næringsvirksomhet nær Vågen for sjøtilgang, og
etablering av boligbebyggelse vest for jernbanen og
Vågen. 
 
Området har siden 1937 blitt gradvis utbygd, særlig 
vest for jernbanen, med småhusbebyggelse med 
innslag av blokkbebyggelse. Næringsvirksomhete-
ne langs Vågen kom til fra midten av 1800-tallet. 
Næringsbebyggelsen står i kontrast til den mer fin-
maskerte strukturen med småhusbebyggelse, som 
dominerer den vestlige aksen langs jernbanen.

Prosjektområdet lå tilknyttet den gamle leirbanen 
etter Nynæs - Østraadtbanen, som det fremdeles 
kan ses spor etter i det skålformede naturområdet 
ved blokkene vest for jernbanen.
Området er stort sett flatt, og ligger på ca. kote +2. 
Fra prosjektområdet stiger terrenget fra kote +2 til 
kote + 6 ved Jernbanen. Fra jernbanen stiger terren-
get raskt til kote + 15. Jernbanen gjennom Sandnes 
sentrum ble løftet i 1955, dobbeltsporet ble åpnet 
i 2009. De høye næringsbyggene, silo og lager på 
vestsiden av Strandgata bryter mulige siktlinjer mot 
fjorden. Enkelte soner uten be byggelse gir imidler-
tid sjøkontakt.
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Omkringliggende bebyggelse er variert, både med
tanke på materialitet, stil og funksjon. Bebyggel
sen står i konstrast til hverandre når det gjelder
struktur, fotavtrykk og volum:

Øst for fv.44 består bebyggelsen stort sett av volu
minøse bygg med stort fotavtrykk og asfalterte
flater. Materialet er i hovedsak av mur, blikk, be
tong, med flatt tak, saltak og valmuetak, i en til to
etasjer. Vest for Fv. 44 og jernbanen, består bebyg
gelsen stort sett av småhus i to til tre etasjer i tre- 
med varierende takform omgitt av grønnstruktur.
Det er også innslag av voluminøs blokkbebyggelsei 
over 5 etasjer.
Området langs Strandgata utgjør et kulturmiljø, og 
preges av bevarelsesverdig og historisk småhusbe-
byggelse.

Jernbanen og Strandgata utgjør fysiske primære
elementer i området som skiller næringsbebyggel
sen fra boligbebyggelsen. Strandgata og Jernba
nen har også blitt strukturerende for den romlige 
organiseringen av bebyggelsen, og bidrar til at om-
rådet kan karakteriseres som en lineær
bystruktur.

03 Bebyggelsesstruktur og sammenhenger



Eksisterende sammenhenger og strukturerende element
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Framtidig sammenhenger og strukturerende element ved realisering av områdeplan Norestraen Sør
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I levekårkartlegging i Sandnes kommune 2015
ligger prosjektområdet innenfor sone 2, Sentrum
øst. Levekårsonen «Sentrum øst» består av i alt ni
grunnkretser, der åtte ligger i bydelen Trones og
sentrum, mens en grunnkrets ligger i bydel
Austrått. Sentrum øst er blant levekårssonen med
høyest årlig utflytting. Omlag 1/3 av de bosatte
leier bolig, og levekårssonen har den høyeste
andelen av arbeidsledige i Sandnes. Sentrum øst
er også blant levekårssonene som har den høyeste
andelen av personer og barn i lavinntektshushold-
ninger
i kartleggingsåret.

Støyregistreringer fra arbeid med områdeplan
2011103, viser at prosjektområdet er utsatt for støy
både fra veg og fra jernbanen, med gul til rød
støysone. Imidlertid vil framtidig endring av veis-
trukturen
ved prosjektområdet, som følge av den
framtidige bussveien langs Strandgata, redusere
støynivået i framtiden.

Barnetråkkregisteringer fra 2000 viser at bruk
knyttet til analyseområdet er til sandlek og ”sitte
og se på båter”.

04 Bo- og bomiljøutfordringer

Prosjektområdet



Anbefalingskart

9

 05 Anbefaling

Gangforbindelser langs Strandgata og mot
framtidig grønnstruktur og gangveg bør sikres
Framtidig bebyggelse i prosjektområdet bør
hensynta eksisterende småhusbebyggelse, kul
turmiljø og verneverdig bygg langs Strandga-
tai nord og sør. Saltak anbefales. Ved bruk av 
andre takformer anbefales det innslag med 
skråtak.

Byggehøyder bør trappes ned langs Strandgata 
for god tilpasning til eksisternede
bebyggelsesstruktur og for mykne opp inntryk
ket mot innfartsåren.

Eksisterende bebyggelse vest for jernbanen bør
også hensyntas i utforming og plassering av ny
bebyggelse i prosjektområdet, og særlig når det
gjelder siktforhold. Eksempelvis ved å dele opp
bygningskropper for å sikre noe utsiktsforhold.

Viktige forbindelser i Strandgaten og mot
framtidig grøntområder og gangveg bør priori
teres.


