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Befolknings utviklingen i regionen 

frem til 2040 

Innbyggere; + 100 000 

  

Antall  boliger; + 50 000 

 

 



ØKONOMI 



Resultat utvikling 2000-2014 

Mill 
kr 

År 

               
Budsjett 

Egenkapitalen er 70 % 



EIERSTRATEGI  

OG 

VEDTEKTER 



 

Formål:  

Bidra til gjennomføringen av kommunens utbyggingsprogram gjennom å 

anskaffe og tilrettelegge arealer fram til byggeklare tomter for: 

 

a) bolig 

b) næringsbygg  

c) offentlige bygg, skole og barnehager 

d) tomter til den boligsosiale handlingsplanen 

e) sentrum 

f)  transformasjonsområder langs dobbelsporet 

 
 

SANDNES TOMTESELSKAP 
 



Tomteselskapets framtidige posisjon 

• Øke antall nye da minst like mye som selges pr år. 

• Lokalisere nye aktuelle områder 

• Utvide eksisterende områder 

• Er i vurdering om samarbeid med andre kommuner  

• Prioriterer større nye prosjekt, primært gjennom samarbeid med 

andre aktører (bolig og næring) 

• Styrke den økonomiske posisjon til nye oppkjøp gjennom raskt salg 

av eksisterende regulerte tomter 

 

 



SANDNES MODELLEN 

DEL 1/2/3 



Sandnesmodellen  

Fra byggeklar tomt til ”boligsalg” 

Vinner kåres 

Gjennomgang av  kontrakt og 

kommunens ”salgskriterier. 
Politisk behandling, 

godkjenne planer 

. 
Opparbeidelse av ekstern 

intern infrastruktur, 

byggeklare tomter 

Konkurranse innlevering 

av løsning, ”ferdig hus” 

fiks pris 

Inviterer byggebransje til 

orienterings møte,  

Gjennomgang av regulerings -bestemmelser, energi 

løsninger, prosjektbeskrivelse og fremdrift  

 

Prekvalifisering av kjøpere, 

3-4 velges ut. 

Utbygger bygger  selger 

boligene gjennom megler, 

etter SK sine salgskriterier 

Akkvisisjon av areal, 

bearbeiding av prossessen, 

opsjonsavtale  





Funksjonsdeling 

 

 

 

 

 

 

Sandnes 
tomteselskap  

KF 

Bolig  Sentrum  Næring Offentlig 
Strategiske 

Transformasjonsområder 

Mer offensiv satsing for å 
fremmskaffe areal til: 

Næring og offentlige tomter 



BOLIG NÆRING 
OFFENTLIGE  

TOMTER 

SENTRUMS- 

PROSJEKTER 

Organisering prosjekter 

Igangsatt: 

Sørbø Hove AS 

Brattebø Gård AS 

Sandnes Øst utvikl  AS  

Kleivane utvikl. AS  

Nord-Jæren utvikl  AS 

Gramstad  utvikl AS 

Bærheim utvikl  AS 

Austrått utvikl AS  

Bogafjell vest utvikling  AS   

Under planlegging: 

Frøylandslia AS 

Tronsholen  AS 

Rossåsen AS 

Høle   

Hommersåk utvikl AS 

Igangsatt: 

Kvelluren Næringspark  AS 

Vagle Næringspark  AS 

SIAS AS 

Sviland Næringspark 

Foss Eikeland Næringspark 

 

 

 
Under planlegging: 

Vatne Næringspark 

Hommersåk Næringspark 

  

165 + 200 da 

 

 

 

Igangsatt: 

Havneparken 

Strategiske tomtekjøp/salg  

Norestraen 

Ruten 

Skeianeområdet 

 

 

 
Under planlegging: 

Areal nær sentrum 

 

 



Engasjement i alle bydeler 

Næring Offentlige formål/barnehage Bolig 

Frøylandsbekken 

Sviland 

Figgjo - Rossåsen 

Brattebø Gård 

Bogafjell 

Sørbø - Hove 

Maulandsveien 

Gramstad 

Malmheim 

Frøylandslia 

Sandnes øst 

Kleivane 

Brueland 

Brattebø Gård 

Kleivane 

Stangeland vest 

Hesthammer 

Lauvvik 

Vatne 

Austråt øst 

Vagle 

Foss Eikeland 

Maudlandsveien 

16 
1
6 

Sentrum 

Skaarlia 

Trekanten 

Bjelland 

Lura 

Bærheim 



SANDNES MODELLEN 

DEL 1 



Sandnes modellen 
-relansering 

Førstegangs etablerere 

 

 

Rimelige 
Familie 
boliger 

EksisEksisterende 

Som idag  

Ungdoms 
boliger 

Nytt konsept 

Leie til eie 
boliger 

Nytt konsept 

Senior boliger 
Nytt konsept 

”Nye eier - 

former” 
Nytt konsept 

Prioritere husbank finansiering i alle prosjekt 

Boligtomter til  
komm.bolig  sos plan 



SANDNES MODELLEN 

DEL 2 



Utviklingsselskap 



Hvorfor samarbeide om utbyggingsområder  

gjennom et utviklingsselskap? 

• Kompetanse – flere selskaper 

• Risikospredning 

• Kapasitet – planlegging/bygging 

• Flere  utbyggere/mer konkurranse 



SANDNES MODELLEN 

DEL 3 



Fra byggeklar tomt til ”boligsalg” 

• Erver av areal til fremtidig boligbygging  

• Detaljregulerer områdene 

• Opparbeider ekstern og intern infrastruktur – byggeklare tomter 

• Legger byggeklare tomter ut for salg til boligbyggere 

• Inviterer alle boligbyggere til orienteringsmøte 

• Prekvalifisering av deltakere, 3-4 boligbygger som går videre. 

• Boligbyggere gir pris på nøkkelferdig hus 

• Den boligbygger som leverer beste pris og beste løsning  vinner 

• Vinneren selger husene til avtalt pris 

• Salget skjer iht. kommunens vedtatte salgskriterier 
 



Sandnes modellen - SALG 

• Prioriterer førstegangs etablerer over 18 år som ikke eier enebolig 

eller eneboligtomt. Minimum botid etter innflytning er 3 år 

• Familieboliger med mer enn 2 soverom 

• Gjennomfører prosjektkonkurranse også på boliger til den boligsosiale 

handlingsplanen til Sandnes kommune. 

 

• Under utvikling: 

• Boliger for ungdom (rimelige leiligheter) 

• Leie til eie konsept 

• Senior konsept 

• Samarbeid om nye eierformer 

 
 

 



Sandnes modellen - Prosjektkonkurranse 

• Viktig at modellen fremmer konkurranse for å få beste pris på ferdig 

bolig 

• Prosjektkonkurransene blir delt opp i store og mindre konkurranser – 

5-60 enheter pr konkurranse 

• Det er viktig å ha et variert tilbud slik at både store boligbyggere og 

mindre byggmestere kan delta i konkurransene. 

• Gjeldene reguleringsbestemmelser er en del av konkurranse 

grunnlaget. 

• Standard tekniske krav gjelder for utbyggingen 

• Premierer gode miljø løsninger 

• Prioriterer husbank finansiering 

• Nøktern standard 

• Egeninnsats kan avtales   
 

 
 

 



Sandnes modellen - Oppsummering 

• Viktig å ha tilgang til nye areal som utvikles fra LNF til boligområder 

• Kompetanse til å regulere nye områder med riktig boligmix 

• Profesjonell utførelse av ekstern og intern infrastruktur 

• Markedsforståelse  

• Selskapet blir oppfattet som en profesjonell aktør 

• Selskapet må være økonomisk solid 

• Modellen inspirerer til konkurranse 

 

   modell gir rimeligere boliger, -ca 15% (300 000-600 000)  

 
 

  



STRATEGISKE  

PROSJEKT 



Sviland 

Torsteinsfjellet 

Vatnekrossen 

Sandnes sentrum 
 Skaarlia 



Vatnefjell - et framtidig 

utbyggingsområde 



VAGLE NÆRINGSPARK 

1000 daa 

 



BÆRHEIM - samarbeidsprosjekt 



SANDNES SOM DEN 

FORETRUKNE 

REGIONALE 

FORRETNINGS 

ADDRESSE 



SENTRUM FORNYES 

 

 

Andre prosjekt: Brueland, Jærveien, Oalsgata, Hana Sanz, 
Rovikbrygge, Åsedalen, Langgata, ”Egglaget” 

Ruten, kollektiv 

knutepunkt 

Skeiane, eksist 

rådhus 







NORD – JÆREN UTVIKLING SANDNES AS 

Sandnes Rådhus flytter til Havneparken 



Havneparken 



SENTRUM FORNYES 

 

 



Nye Ruten 





 

VI ER 

SAMARBEIDSPARTNEREN  I 

SANDNES 

FOR FREMTIDIGE 

BOLIGBYGGERE 



 

TAKK FOR  

OPPMERKSOMHETEN 


