
VELKOMMEN TIL SANDNES 
BULL 20. mai 2014 
Rådmann Bodil Sivertsen 



Sandnes- i sentrum for framtiden. 
Romslig, modig og sunn. 

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Flyfoto Sandnes 2012/index.html


Sandnes 
 
72 000 innbyggere 
  
Norges 7. største by 
 
Sterk vekst  
 
Ung befolkning  
 
18 % fra andre land 
 
170 nasjonaliteter 
 
Sentrum i transformasjon 
 
Store frilufts- og rekreasjonsområder 

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Flyfoto_2009/index.html


Sandnes – konstant høy vekst ! 

Doblet folketall siden 1975 
I 2013 ble vi 1850 flere, nær 2,6% 
Veksten vil fortsette! 
2040: 40-50 000 flere innbyggere 
2,5 -3 % årlig vekst 
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2002-2013    (12 år) 
 

48.500 pers flyttet inn 
41.000 pers. flyttet ut  

Dvs. 89.500 i bevegelse 
  

2013 
 

5.300 pers flyttet inn 
4.098 pers. flyttet ut  

Dvs. 9.400 i bevegelse 
  

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Flyfoto_2009/index.html


Boligproduksjon Sandnes 
Mål  kom.plan 2011-2025 :  700 boliger pr år 
Trend – tettere og mer urbant 
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Vest Kjerneområde landbruk Øst store utbyggingsområder  

Bybåndet 
nord/sør og 
sentrum 
- byomforming 
- areal/transport 
- høy tetthet 

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Flyfoto Sandnes 2012/index.html
http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Flyfoto Sandnes 2012/index.html
http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Flyfoto Sandnes 2012/index.html
http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/BMX/EM i BMX 2010/index.html
http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Skifestival2009/index.html


Hovedgrepene i revidert kommuneplan 
skal sikre:  
 

– Effektiv arealbruk og kollektivbasert byutvikling  
 

– Bo- og bykvalitet i all utbygging 
 

– Attraktiv tettstedsutvikling 
 

– Reduksjon i risiko- og sårbarhet 
 

– Forutsigbarhet for økonomiplan, utbyggingsprogram og 
reguleringsplanarbeid i planperioden 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Reduksjon i risiko- og sårbarhet av virkningene som forårsakes av langsiktige klimaendringer og perioder med ekstremværStrategiene gir en gevinst til kommunen ift optimalsiering av arealer (best mulig arealutnyttelse), måloppnåelse ift reisemiddelfordeling og forsvarlig byutvikling i tråd med kommunens ansvarsområder (miljø, beredeskap, økonomi, helse osv). Videre er dette i tråd med nasjonale forventninger og regionale føringer. 



Hovedgrepene i revidert kommuneplan 
betyr:  
 

•  Høyere tetthet 
 
•  Økt utnyttelse 
 
•  Økt kvalitet gjennom krav til uterommene 
 
•  Økt kvalitet gjennom krav til offentlige  
   bygg og funksjoner 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Reduksjon i risiko- og sårbarhet av virkningene som forårsakes av langsiktige klimaendringer og perioder med ekstremværStrategiene gir en gevinst til kommunen ift optimalsiering av arealer (best mulig arealutnyttelse), måloppnåelse ift reisemiddelfordeling og forsvarlig byutvikling i tråd med kommunens ansvarsområder (miljø, beredeskap, økonomi, helse osv). Videre er dette i tråd med nasjonale forventninger og regionale føringer. 



Offentlige bygningers attraksjonsverdi 
 

• Signalbygg; ”signaliserer 
noe ekstraordinært”, 
positivt 
– Kvalitet 
– Identitet 
– Symbol 
– Attraksjon 

• Urban katalysator 
– Trekkplaster, publikum 
– Allmenne gjøremål, 

kulturformål 



Offentlige bygningers attraksjonsverdi 
 

• Signalbygg; ”signaliserer 
noe ekstraordinært”, 
positivt 
– Kvalitet 
– Identitet 
– Symbol 
– Attraksjon 

 

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Hoest_og_vinter/index.html


Offentlige uterom og anlegg  

Urban katalysator 
  Trekkplaster,    
    publikum   

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/2010_barnas_by/index.html
http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/2010_barnas_by/index.html


Offentlige park og grøntområder 

Urban katalysator 
  Trekkplaster, publikum 
  Allmenne gjøremål 
    og opplevelse 

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Hoest_og_vinter/index.html
http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Hoest_og_vinter/index.html


Offentlige kulturbygg og anlegg 

Urban katalysator 
  Trekkplaster, publikum 
  Allmenne gjøremål 
    og opplevelse 
  Kulturformål 

http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Watercolors/index.html
http://intranetweb/Fillager/grafisk_profil/Watercolors/index.html


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sandnes har stort fokus i media – styrker identitet og bygger omdømme. Men det kreves oppfølging og handling.



 

            

Fra: ”kor i helsike e Sandnes….” 



Til……. 
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