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Områdereguleringsplan 2011: 
56 da byggeområde 
150 000 kvm BRA 



Havneparken Sandnes …  
programmering – hovedgrep - utfordringer 

Programmering (m2):       Utfordringer: 
200 boliger (sør)  ca  20 000 m2   Kommersialisering av prosjektet 
150 boliger (nord)  ca  15 000 m2    Hvordan sikre at fleksibilitet i innhold og 
Handel/service/kultur  ca  20 000 m2    utnyttelse av kvartalene ikke gir for stort 
Kontor/næring   ca  76 000 m2    antall boliger og er fortsatt attraktivt for 
Hotell     ca  12 000 m2   for næringer med ulikt arealbehov 
Svømmeanlegg   ca     7 000 m2   Tilgjengelighet - kollektivdekning – bilbruk  
Sum antatt areal  ca 150 000 m2   - parkeringsdekning (”under bakkenivå”) 

          Energiløsninger  - felles energisentral 
Hovedgrep:         krever at ”noen” tar ansvar fra starten og  
• Omlegging av hovedvei      holder  tak gjennom hele utbyggingsprosessen 
• Grønne allmenninger       men felles  energisentral gir ikke A-merking for 
• Kvartalsstruktur        bygg 
• Funksjonsblanding      Høy utnyttelse gir utfordringer knyttet til å   
• Høy utnyttelse       utvikle gode sentrumsboliger  
• Stilleområde i sentrum 
• Folkebad som drager 
• Hovedgate som handlegate og arkade 
            



Sandnes Indre Havn Infrastrukturselskap AS 
(SIAS) 

Utbygger/grunneier Utbygger/grunneier Utbygger/grunneier 

Sandnes Indre Havn Infrastruktur  AS (SIAS) 
• Aksjonæravtale 
• Refusjonsavtale  
• DNB – finansiell samarbeidspartner 

Utbyggingsavtale med  
Sandnes kommune 

Utbygger/grunneier 
kun som bidragsyter 

Styret: 
Styreleder (uavhengig) 

Private (2) 
St (2) 

Administrasjon: 
Sandnes tomteselskap Kf 

Daglig leder (eng.) 



Det reelle utfordringsbildet… 
Sandnes sentrum som attraktiv forretningsadresse 



Havneparken Sandnes … 
møte med markedet! 

• Stor almeninteresse og stor skepsis; markedet er der ikke – men må skapes 
• Kontrakt nr 1 (nytt hovedkontor for Sandnes sparebank) raskt på plass  
• Kontrakt nr 2 (nytt rådhus) relativt raskt på plass 
• ”Feilgrep” i godkjent områdereguleringsplan: 

 Overfladisk analyse av ”nordområdet – utbygger tok omkamp 
 Undersjøisk parkeringsanlegg og folkebad – økonomi og beliggenhet? 
 Hotell – beliggenhet; avstand til kollektivknutepunktet ”Ruten” 
 Hovedgate som handlegate – konkurranse med ”Norges lengste gågate/Langgata 
 Horisontal funksjonsblanding- eiendomsutviklere ”liker” ikke bygg med næring i 1. /2. /3. etasje og 

bolig i de øvrige etasjene 

 Stilleområde i sentrum – for rolig?  
• Delvis uforberedt kommuneadministrasjon: 

 Planforankring 
 Saksbehandlingskapasitet 
 Uferdig kvalitetsprogram     



Havneparken Sandnes … 
grep for markedstilpassing 

 
 Sentrumsplan – næring/bolig: forholdsmessighet, beliggenhet og lokalisering 
 Sandnes som attraktiv forretningsadresse – markedskampanje igangsatt av ST 
 Mulighetsanalyser av undersjøisk p-anlegg – økonomisk ikke realiserbart uten stor 

kom. subsidiering 
 Mulighetsanalyse av folkebad i sjø – store marginalkostnader sammenlignet med 

alt. plasseringer 
 Mulighetsanalyse av hotell – mulig i Havneparken, men styrket 

konkurransegrunnlag ved tettere plassering opp mot kollektivtrafikknutepunktet 
 Aksept for større fleksibilitet for plassering av p-anlegg = sentrumsplanens 

formuleringer: 
 I alle transformasjonsområder skal hoveddelen av parkeringsbehov dekkes i bygg eller under 
 bakkenivå. 

 Markedskontaktnettverket 
 

 
 



Prosjektkonkurranse for kvartal A6 

 
 Mandat  hvor det ble presisert at kvartalet kan inneholde hotell 
 Prekvalifisering 
 Tre deltakere invitert – to leverte 
 Vinner utpekt hvor hotell var en del av konseptet 
 Kontraktsforhandlinger pågår for både kvartal A6 og A7 med konsept, hotell, kontor og leiligheter - 

med ”vertikal” funksjonsblandning  

 



Parallelloppdrag for ”midt-kvartalene” 

 Mandat (konkurransegrunnlag) utformet i samråd med byplanavd.: revurdere 
områdeutformingen med bibehold av utnyttelsen 

 Jury oppnevnt med ekstern leder (arkitekt) 
 Tre arkitektfirma invitert – AROS/JaJa, Alliance og Spacegroup. 
 Spacegroup utpekt som vinner: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Utviklingskontrakt med eiendomsutvikler – eget selskap hvor også ST deltar. 



Havneparken Sandnes… 
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