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Gloppenfjorden

HOVEDGREP

ANALYSER

VISJON

ETABLERE PROMENADEN KULTURAKSEN FORSTERKE HANDELSAKSER
EKSISTERENDE HANDEL

NY HANDEL

FORBINDELSER MELLOM 
GAMLE OG NYE SENTRUM

Sandane ligger tett på naturen. Beliggenheten ved fjorden 
preger bebyggelsen med en rekke kaianlegg mot sjøen. Mot 
nord stiger terrenget bratt mot Fjellbygda. Vår visjon er at 
fjordlandsbyen Sandane skal bli et attraktivt kommunesenter 
med godt tjenestetilbud som appellerer til tilflytting og bolyst, 
og gir tjenester og handelstilbud som innbyggerne trenger. 
I dag er sentrum forholdsvis moderne, men noen historiske 
bygg står igjen. 

Rollen til norske fjordbyer har endret seg dramatisk gjennom 
de siste hundre år. Fra å være transportknutepunkt basert på 
sjøbasert næring, trafikk og handel, er et tettsted som Sandane i 
en mer udefinert posisjon, med et konsentrert sentrumsområde 
som kan videreutvikles. Utfordringene er at det bor relativt få 
i sentrumskjernen, og at det her er et betydelig potensiale 
for fortetting. Store deler av sentrumsarealet er dominert 
av parkeringsareal og mangler oversiktlige gangtraseer 
for gående og syklende. Det er behov for en bedre kobling 
mellom Trivselshagen som sentrum for kultur, idrett, skole og 
handelssentrum mot sjøen. 

Vår visjon av Sandane, som ligger vakkert til i enden av 
Gloppenfjorden, er et moderne og naturnært tettsted med 
aktive og attraktive offentlige rom. 
Vår ambisjon er å bidra til å skape et tettsted med bebyggelse og 
uterom som samspiller med omgivelsene og etablerer en nær 
kontakt til fjord og landskap. Videre tror vi på sterke nabolag 
nært varierte rekreasjonsmuligheter og gode møtesteder. Om 
vi planlegger i tråd med en framtidsretta miljøtankegang kan 
Sandane bli et forbilde for fjord-byer i regionen. 

Unikt utgangspunkt
Gloppen er en kommune i vekst med over 5800 innbyggere. 
Sandane sentrum utgjør avslutninga av et dalføre som ender 
i et slettelandskap i Gloppefjorden. Landskapsrommet er 
tydelig avgrensa av åssidene. Sandane sentrum ligger delvis 
på fyllmasser, nedunder fjell med et skrint dekke av torv 
og myrmasse. Sandane ligger godt vernet for vinteren sin 
vestavind i en sidegrein av Nordfjord. 
Sandane har en unik posisjon i fylket som den største 
landbrukskommunen og er også godt kjent for Firda 
videregående skole, og de aktivitetene og det miljøet som 
følger med der. Sandane har fått friske impulser utenfra i en 
årrekke, både fra tilflytta lærere og elever. Elevmiljøet på 
Sandane har et godt renommé, det samme har skolen. På 
Sandane er det et særdeles godt utviklet kultur- og idrettstilbud. 
Trivselshagen er blitt en viktig del av dette tilbudet, med 
svømme- og badeanlegg, kinosal, kultursal og flere innendørs 
og utendørs anlegg for ulike idretter og aktiviteter.

SANDANE FJORDLANDSBY

I besvarelsen “Den urbane 
fjordlandsbyen” har vi tatt for 
oss sentrumsområdet og studert 
trafikkavvikling, havnepromenaden, 
allmenningen og fortettingsformer. 

Vi har hatt tre hovedfokus:

FORTETTE SENTRUM
Eksisterende brannstasjon og 
bussterminal transformeres ti l 
offentl ige funksjoner og flest mulig 
boliger plasseres på havneflata. 
Boligfortetting på eksisterende tak, 
frittstående rekkehus og fellesrom 
mot fjorden er anlagt i sentrum. Det 
bør heller bygges lavt og tett i sentrum 
enn å bygge blokker og vil laer på 
åsene rundt. Dette bidrar t i l  mer l iv og 
mindre bilkjøring i sentrum, samtidig 
som det bevarer Sandanes vakre 
natur- og kulturlandskap. 
 

BÆREKRAFTIG LANDSBY VED 
FJORDEN
Sandane har et eget særtrekk med vann 
i ulike landskapskarakterer; f jorden og 
elva. Tilrettelegging av sjøfronten for 
bruk og opplevelse i all slags vær og 
nyttiggjøring av flomproblematikken 
er sentrale elementer i utformingen 
av landsbysnittet. Klimaendringene 
og Norges målsettinger om å kutte i 
kl imagassutslipp medfører nye krav ti l 
hvordan vi må utforme våre byer og 
tettsteder, med tanke på overvann, 
byggeskikk, materialer og forholdet t i l 
f lom. Bebyggelsen i sentrum og dens 
plassering utformes mtp ekstremvær 
og flom. De rurale mindre stedene i 
Norge bør også bli mer klimasmarte 
og her kan Sandane bli et forbilde i 
Sogn og Fjordane. 

BYGGE NYTT SAMTIDIG SOM 
VIDERE PÅ EKSISTERENDE GREP
Utfordringa på et mindre sted er å finne 
de effektive og realistiske grepene 
som gir god sentrumsutvikling. 
Omplassering av bussterminalen er 
et nytt grep som frigjør sentrumsareal 
t i l  boliger og næring, samtidig 
som ny terminal ved senteret vil 
styrke dette og allmenningen. Ved å 
forsterke Grandavegen som en trivelig 
handlegate med kollektivtrafikk og 
sykkel samtidig som å intensifiere den 
allerede eksisterende “allmenningen” 
med program og aktiviteter, vil f lere 
mennesker trekke ti l  og bruke sentrum.

Anlegge fjordpromenaden: 
Som fjordby er det essensielt 
at beboerne kan utnytte nærhet 
til havet med nedtrappinger 
til fjorden, trivelige uterom og 
fellesfunksjoner.

Styrke og organisere 
allmenningen som hovedpulsåra 
i sentrum med varierte 
funksjoner, lek  og utendørs 
opphold.

Anlegge bussterminalen og 
gjestehavn nederst ved havet 
i samråd med innfartsåren fra 
Kronaveien; et sentralisert 
mobilitetsknutepunkt for buss, 
båt og parkering.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

Styrke eksisterende 
gangforbindelser med belyste og 
brede trapper mellom Øvregate 
og sentrum.

Utforme Grandavegen som en 
trivelig handelsgate med brede 
fortau, doble sykkel traseer, 
beplantning, gateparkering, 
belysning og utemiljø.

Tilrettelegge for 
sentrumsnære, varierte 
boliger med gode uterom som 
tar flom på alvor.

1 2 3 4 5 6
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Arbeidsgruppa for parallelloppdraget «Den urbane 
fjordlandsbyen Sandane» har vore representert ved lokalt 
næringsliv, politikarar og administrasjon. Rolla til 
arbeidsgruppa har vore å sikre gode lokale prosessar og 
forankring av prosjektet. Vi har jobba tett på 
evalueringskomitéen og dei to fagteama som var 
engasjert, og på denne måten fått god innsikt i dei 
faglege løysingane som er foreslått. 

Arbeidsgruppa vil rette ein stor takk til Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, Statens vegvesen, det lokale 
næringslivet, grunneigarar, utbyggjarar, innbyggjarar og 
andre som har bidrege med faglege innspel og 
engasjement i prosjektet. Ein ekstra takk til Sogn og 

Fjordane fylkeskommune som har bidrege økonomisk, og 
gjorde det muleg for kommunen å lyse ut eit oppdrag 
med to fagteam.

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått gode 
innspel til mulege løysingar for korleis utvikle Sandane til 
ein meir attraktiv og berekraftig tettstad. 

Dei to fagteama – Lala Tøyen/Pushak og Haugen/Zohar/
Asplan Viak - har gitt lokalsamfunnet og våre 
utviklingsaktørar fagleg påfyll og kunnskap om god og 
framtidsretta tettstadutvikling. Dette gir oss mulegheit å 
jobbe langsiktig og målretta, med  gode grep undervegs, 
mot ein attraktiv og urban fjordlandsby. 

DEN URBANE FJORDLANDSBYEN 
SANDANE

Sandane sentrum
 i dag. Foto henta frå oppgåveprogram

m
et
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Gloppen kommune si arbeidsgruppe 
08.05.2017

Magni Aa Berge

Varaordførar

Svein Ottar Sandal

Politisk representant

Knut Roger Nesdal

Gloppen kommune

Leidulf Gloppestad

Ordførar
Leiar for arbeidsgruppa
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Birte Fossheim

Gloppen kommune

Gunnvor Sunde

Politisk representant
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Gloppen næringsorganisasjon

Sandane sentrum
 i dag. Foto henta frå oppgåveprogram
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UTVALGTE TEAM

TEAM 1
Haugen/Zohar Arkitekter 
Asplan Viak

TEAM 2
Lala Tøyen as
Pushak

Denne sluttrapporten gir ei kortfatta 
oppsummering av fagteama sine forslag, og 
evalueringskomitéen sine faglege 
anbefalingar for det vidare arbeidet.  

All dokumentasjon frå parallell-oppdraget er 
elles tilgjengeleg på kommunen si heimeside:

www.gloppen.kommune.no/tenester/
samfunnsutvikling-og-planar/prosjekt

BAKGRUNN

TEAM

Gloppen kommune fekk i 2015 utarbeidd ein sentrumsanalyse og ein 
flaumanalyse for kommunesenteret. Desse analysane viser at vi har ei 
rekkje utfordringar i Sandane sentrum. Føremålet med parallell-
oppdraget var å svare på desse utfordringane, ved at to ulike fagteam 
leverte framtidsskisser og forslag til løysingar for Sandane sentrum. 

Dei to fagteama som vann oppdraget var Lala Tøyen/Pushak og 
Haugen/Zohar/ Asplan Viak. Det vart sett ein prosjektperiode frå 16. 
januar til 29. mars, og i denne perioden vart det arrangert 
oppstartsseminar, midtvegsseminar og sluttseminar. På 
midtvegsseminaret vart det arrangert eit ope seminar for kommunar i 
fylket, for å skape dialog og kunnskapsdeling omkring 
tettstadsutvikling. På både midtvegs-seminaret og sluttseminaret vart 
det arrangert opne folkemøte, for å gje innbyggjarar i Gloppen innsikt i 
framtidsskisser og mulege løysingar frå fagteama.

Hovudfokuset i oppgåva som fagteama fekk, var å synleggjere ein 
heilskapleg utvikling av sentrumsområdet med ein god sambinding 
mellom kultur– og handelssentrum. Det primære var å utvikle sentrum 
meir på gåande og syklande sine premissar,  og sjå på nye måtar å 
bevege seg og bruke sentrum på utan bil. Vegnett og parkering skulle 
planleggast utifrå det, samtidig som næringslivet sine behov skulle 
ivaretakast på ein tilfredsstillande måte. Vidare skulle dei syne korleis 
bygningsstruktur i sentrum kunne vere variert og tettbygd, basert på 
Sandane sitt særpreg og lokalt klima. Sentrum skal ha uterom og 
møteplassar som gir liv til sentrum, og gjere det attraktivt å opphalde 
seg i byromma der omsyn til ver og vind er vektlagt.

N
ydeleg utsikt over Sandane sentrum

 frå Draum
ekvila i Trivselsskogen. Foto: M

arcin Sikora.



GLOPPEN KOMMUNE
«DEN URBANE FJORDLANDSBYEN SANDANE»

5

KORT OM 
PARALLELLOPPDRAGET

EVALUVERINGSKOMITÉEN

Dei to forslaga er diskutert og gjennomgått av 
ein evalueringskomité med følgjande 
samansetning:

Maria Molden
Arkitektgruppen CUBUS AS
Arkitekt MNAL
Leiar for evalueringskomitéen

Mona Steinsland
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ann Kristin Nes
Statens vegvesen

Leon Bakkebø
Representantar frå lokalt næringsliv

Ola Sundt Ravnestad
Utbyggarrepresentant

Bernt Hauge
Grunneigarrepresentant Firda Billag

Knut Roger Nesdal
Næringssjef Gloppen kommune

Sekretær for evalueringskomitéen har 
vore Birte Fossheim i Gloppen kommune

Parallelloppdrag er ein open prosess der fleire utvalde fagteam 
arbeider med ei oppgåvebestilling, og der ingen blir kåra som vinnar 
eller blir lova noko etterfølgjande oppdrag. Materialet som fagteama 
leverer blir vurdert av ein evalueringskomité. Deretter gir komitéen 
sine anbefalingar til oppdragsgjevar om korleis forslaga frå fagteama 
best kan nyttast i det vidare arbeidet. 

Bakgrunnen for å gjennomføre dette som eit parallelloppdrag var at 
Gloppen kommune ønska ein open prosess med brei fagleg diskusjon. 
For kommunen var det viktig å sikre at dei to utvalde fagteama kunne 
dele erfaringar undervegs og få innspel både frå innbyggarar og andre 
aktørar. Vidare var det eit ønske at prosessen kunne bli påverka 
undervegs for å sikre at ein til slutt sat igjen med ulike forslag som 
samla kunne utgjere eit breitt og solid grunnlag for det vidare arbeidet 
med utviklinga av Sandane sentrum. 

I parallelloppdraget deltok to inviterte fagteam etter at det var halde 
ein open anbodskonkurranse med 24 tilbydarar. Dei to utvalte 
fagteama har blitt likt honorert. 

I perioden frå januar til mars 2017 blei det halde oppstartsmøte, 
2-dagars midtvegsseminar og sluttseminar der fagteama presenterte 
sine forslag. 

I utlysing av parallelloppdraget formulerte kommunen nokre 
målsettingar for Sandane som har stått sentralt i arbeidet dei to 
fagteama har utført:

• Utvikle attraktive bustadområde langs fjordfronten med urbane   
 kvalitetar.
• Utvikle attraktive møteplassar mellom bygningane som bidreg til eit  
 folkerikt sentrum tilrettelagt for alle.
• Tilrettelegge for moderne og innovative arbeidsplassar og   
 kompetansemiljø.
• Ha eit sentrum der folk trivast best med å gå mellom handels- og  
 tenestetilboda, og der det er lett for besøkande å finne fram.
• Ha eit sentrum som viser kommunen som ein attraktiv   
 småbarnskommune.
• Ha eit sentrum som viser Gloppen som ein rik kulturkommune med  
 mange aktivitetstilbod.
• Ha eit sentrum som bekrefter Gloppen sin posisjon som største   
 landbrukskommunen i fylket.
• Ein stad med eit klimavennleg energisystem og som handterer   
 klimaendringane.

Parallelloppdraget er gjennomført med bistand frå Norske arkitekters 
landsforbund v/ BYLIVsenteret.

Utgjeven av Norske arkitekters landsforbund 
på oppdrag av Gloppen kommune

Gloppen kommune

KOMITÉ
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Holvikjekta frå 1881 som du finn intakt og majestetisk på 
Nordfjord Folkemuseum, vitnar om fjorden si viktige 
funksjon gjennom historia. Sandane har tradisjonelt vore 
ei landbruksbygd, med gardsbruk spreidd på begge sider 
av fjorden. Landbruket står framleis sterkt i kommunen, 
og Gloppen er Sogn og Fjordane si største landbruks-
kommune. Sandane er elles kjend som historisk skulestad 
med Firda som landsgymnas sidan 1920. I dag bidreg 
Firda vidaregåande skule med linjer innan musikk, dans,  
drama og idrett til å gje eit svært godt utvikla kultur- og 
idrettstilbod for kommunen og regionen.

Framtidsvisjonar 
Det er behov for ein god utvikling av Sandane som 
tydeleggjer målsettingane for tettstaden i lang tid 
framover. Gloppen kommune ønskjer at parallell-
oppdraget skal gje framtidsskisser og vise ei retning for 
korleis ein skal få til ei heilskapleg utvikling av Sandane 
sentrum i eit langtidsperspektiv. 

Oppdraget skal forankrast hjå politikarane og motivere 
dei til ei langsiktig utvikling av sentrum. Det skal inspirere 
utbyggjare og grunneigarar til å ville investere i Sandane 
sentrum og næringsaktørar til å etablere seg her. Det skal 
gje innbyggjarane framtidstru og stoltheit for kommune-
senteret og sentrum skal vere ein triveleg stad å bu, 
arbeide og besøke.

Den framtidige utviklinga skal ta utgangspunkt i staden 
sitt landskap, klima og historie, der Sandane som 
historisk skulestad, landbrukskommune, fjorden, 
fjordfronten og elva som renn igjennom sentrum er viktige 
element.

Intensjonane er at resultata kan brukast som grunnlag for 
arbeidet med områdereguleringsplan for Sandane 
sentrum. 

KVALITETAR VED SANDANE 

Sandane vaks fram som ein tettstad mot slutten av 1800-talet. Her var binde-
punktet til resten av Nordfjord mot Bergen med dagleg båtavgang, og med 
samband over land gjennom Breim og Byrkjelo til Indre Nordfjord og Sogn. 

Firda vidaregåande skule, eit trekkplaster og ein møtestad for ungdom i heile regionen.  Foto: Geir Skagen.
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Aktivitetar og folk langs fjordfronten. Foto: Geir Skagen

Gamle rutebilstasjon for Firda Bilag. Ein møteplass for eldre midt i sentrum av Sandane. Foto: Geir Skagen
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Hovudfokus i parallelloppdraget 
Gloppen kommune definerte innhaldet i parallell-
oppdraget for Sandane sentrum i «oppgåveprogrammet» 
som blei lyst ut på Doffin. Kommunen definerte her fire 
hovudtema for oppgåva som fagteama skulle levere på:

1. Mobilitet - mjuke trafikantar, bil og parkering.   
 Hovudfokus her var å styrke sentrum meir på gåande   
 og syklande sine premisser. Det skal opplevast som   
 trygt og folk skal føretrekke å gå mellom funksjonane i  
 sentrum.

2. Uterom og møteplasser. 
 Hovudfokus her var å sikre ein offentleg    
 fjordpromenade, og styrke kulturallmenningen frå   
 folkemuseet til fjorden. Sandane er ein attraktiv   
 kulturkommune, og dette må vise igjen i sentrums-  
 utviklinga. 

3. Bustader, næring og fortetting.     
 Hovudfokuset her var å sjå på Sandane sentrum og   
 kome med forslag til løysingar for bustader, næring og  
 fortetting. Dette med utgangspunkt i Sandane sitt   
 særpreg og at ein vil framstå som ein attraktiv   
 fjordlandsby med nye bustader og næring.

4. Prosess og gjennomføringsstrategi. 
 Hovudfokus her var å gje råd og innspel til korleis   
 planane kunne la seg realisere.

 Ulikt fokus etter midtvegsseminar
Til midtvegsseminaret presenterte fagteama to ulike 
planforslag med ein del fellestrekk. Dette understrekar at 
Sandane har ein del klare strukturelle føresetnader og 
grunnleggande kvalitetar som det er stor einigheit om å 
utvikle og ivareta. Dette gjeld spesielt allmenningen som 
strekker seg frå Trivselshagen til fjorden, gardbygningane 
ved elvemunninga som saman med Gloppen hotell 
dannar eit viktig identitetsskapande kulturuttrykk. 
I tillegg er elva og naturdraget frå fjord til dal viktige 
blågrøne strukturar som må vektleggast i arbeidet med å 
utvikle sentrum. 

På bakgrunn av ein del fellestrekk i planforslaga, var det 
naturlig å velje ut ulike fokusområder for dei to fagteama.

Lala Tøyen/Pushak
Lala Tøyen/Pushak fekk i oppdrag å jobbe med 
forbindelsen mellom sentrum og skule/Trivselshage 
område i aust-vest retning, frå fjorden og opp til 
folkemuseet. Dei skulle jobbe med kontakten med elva, 
og sjå på nettverket for gåande og syklande. Dei skulle sjå 
på organisering av byrom for å skape aktivitet gjennom 
året.

Haugen/Zohar Arkitekter / Asplan Viak
HZA/Asplan Viak fekk i oppdrag å sjå på korleis den nye 
sentrumsflata kunne bindast saman med den 
eksisterande sentrumsgata i nord-sør-retninga, med 
bindingane mellom sjøen og sentrum, og innhaldet i 
gatene. Dei skulle også sjå på bustadfortetting på 
sentrumsflata og illustrere ein realistisk bustadutvikling 
som styrka forholdet til sjøen.  Dei skulle vektlegge 
busettings- og bygningshistoriske særtrekk og kvalitetar i 
høve til framtidig arkitektur, relatert til lokalklima og 
målestokk.

RAMMEBETINGELSAR FOR OPPDRAGET

Småhusbusetnad og detaljhandelen gir kvaliteter og særpreg til 
Sandane sentrum.  Foto: Geir Skagen

Gjestehamna langs fjordpromenaden i Sandane sentrum. 
Foto: Geir Skagen
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Geografisk område som er definert for oppgåveprogrammet.
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Overordna anbefaling:

1. Sats på fjorden sine mulegheiter og kvalitetar

2. Oppgrader Sandane for mjuke trafikantar og lag   
 ein samkøyrt parkeringsstrategi

3. Sats på kultursentrum, ungdomen og kulturall-  
 menningen

4. Ta vare på det unike i Sandane

5. Lag ein plan som ivaretek mulegheiter for ny   
 næringsutvikling

6. Bygg bustader som bidreg til ein god    
 sentrumsutvikling

7. Lag ein tydeleg handlingsplan med prioriterte   
 prosjekt på ulik nivå

Utdjuping av evalueringskomiéens anbefalingar:

1. Sats på fjorden sine mulegheiter og kvalitetar 
Gjer fjorden tilgjengeleg og synlig for så mange brukarar 
av sentrum som muleg. Introduser fjorden for den 
reisande og gjer den til ein sentral del av Sandane 
sentrum. Skap miljø og programmer som supplerer og 
synleggjer kvalitetane langs fjorden. Styrk dei funksjonane 
som er der og la møte mellom fjord og kulturallmenning 
vere sentrum for aktivitetar, bading, stuping, badstue, 
skøytebu, kajakk osv. Tilrettelegg for bustader som får 
gleda av nærleiken til fjorden samtidig som dei bidreg 
med liv og aktivitet til fjordfronten. Ikkje privatiser 
allmenn tilgang til fjorden, men opne for variert bruk av 
fjordfronten og kaiområde.

Flytte bussterminalen og gjestehamn
Firda billag med bussoppstillingsplass, godsterminal og 
vaskehall legg i dag band på store areal i sentrum. Det er 
ønskjeleg at ein finn ein ny oppstillingsplass utanfor 
sentrum til bussane, og at vaskehallen vert flytta. 

Bussterminalen som eit kollektivknutepunkt må ha ein 
sentral plassering i sentrum. Det styrkar sentrum og gir 
kollektivreisande ein lett og direkte kontakt med tilboda i 
sentrum.

Evalueringskomitéen støttar forslaget om å flytte 
bussterminal og gjestehamn mellom Sandane senter og 
Krånavegen.  Vidare vil eit terminalbygg langs fjorden 
kunne få ein fleirbruksfunksjon med venterom, 
toalettfunksjoner, sykkelparkering, servicefuksjonar til 
gjestehamna. Kollektivknutepunktet blir eit knutepunkt 
for båt, bil, buss og handel. 

Ei plassering av bussterminalen i dette området byggjer 
opp om dei overordna satsingsområda. Den aktualiserer 
fjorden og introduserer den som eit viktig element i 
Sandane til alle reisande. Den vil bli eit tyngdepunkt for 
fjordbyen og kulturallmenningen og vere ein stad mange 
møtast, ventar eller kjem til Sandane. Plasseringa vil også 
forsterke handelssentrum i Nordstrandsvegen og styrke 
Sandane senter, og på denne måte byggje opp om dei 
eksisterande kvalitetane som finst på Sandane i dag. 
Plasseringa vil også kunne bidra til oppgradering og betre 
gangforbindelse mellom eksisterande sentrum og 
fjordpromenaden. Når terminalen må flyttast, er avhengig 
av mange faktorar rundt tomtene på sentrumsflata. 
Utbygging og utvikling av aktivitetar på kulturall-
menningen og ved fjorden er derimot ikkje avhengig av 
flytting av bussterminalen.

Endeleg køyremønster bør vurderast logistikkmessig i 
planprosessen, både for buss og privatbil gjennom 
sentrum. Med HZA/Asplan Viak si løysing vil bussterminal 
ved fjorden medføre at bussane får ein einvegskøyrt 
sløyfe gjennom  sentrum. Det er ikkje lagt opp til at 
bussane kan køyre ned Krånavegen, innom terminalen og 
køyre ut att same vegen. Det er lagt inn busstopp i 
Sørstrandsvegen, og for folk som skal til legesenteret og 
matbutikkar bør det også vurderast eit busstopp i 
Grandavegen. 

EVALUERINGSKOMITÉEN SINE 
ANBEFALINGAR TIL GLOPPEN KOMMUNE
Evalueringskomitéen har, på bakgrunn av ei vurdering av dei to forslaga og 
diskusjonar undervegs, kome fram til nokre faglege anbefalingar til Gloppen 
kommune. Anbefalingane, saman med strategiar for vidare utvikling, må sjåast 
som evalueringskomitéen sin konklusjon.
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Offentleg fjordpromenade 
Fjordfronten er Sandane sin juvel. Den skal vere ein 
attraksjon i seg sjølv, og ein identitet og særpreg for 
staden. Evalueringskomiéeen legg vekt på ein 
samanhengande fjordpromenade med variert innhald og 
utforming  frå bussterminalen til Grandaparken. 
Vurdering av materialbruk i tre eller stein må gjerast i 
forhold til kva som tolast av påkjenning med omsyn til is 
og bølgjer. Materialbruken kan varierast med stein på dei 
utsette stadane og tre der folk skal ta og sitte på. Kanten 
på promenaden varierer, og det skal vere nedgang til 
fjorden fleire stader. Endegavalane på bygningane mot 
fjordfronten skal ha ein offentleg funksjon. Dette vil gje 
varierte opplevingar langs promenaden som små 
møteplassar, cafe, kajakk, tur og rekreasjonsområde. 
Universell utforming er eit gjennomgåande prinsipp og 
skal leggast til grunn på alle offentlege uteareal.

Vidare er det positivt med utvida gjestehamn, med 
plassering i tilknytning til Sandane senter. Sjøbad, 
stupetårn og badstue er appellerande forslag.  
Ungdomane brukar området i enden av allmenningen i 
dag, og ønskjer at fleire fjordaktivitetar vert lagt hit. Det 
at ein styrker enden av allmenningen med å legge til rette 
for meir aktivitet på fjorden med båtar og kajakkar, er 
gode forslag som styrker dette område som 
aktivitetsområde og offentleg rom. 

Ein klar plan for arbeidet langs fjordpromenaden og 
kaiområdet i samband med bustadutviklinga vil vere ein 
viktig og prioritert oppgåve for kommunen. Å binde 
kultur-allmenningen saman med Grandaparken gjennom 
ein offentlig og attraktiv promenade, vil styrke staden sin 
stoltheit og identitet knytt til fjorden. 

Illustrasjon: HZA / Asplan Viak
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2. Oppgrader Sandane for mjuke trafikantar og lag ein 
samkøyrt parkeringsstrategi

Gang- og sykkelveg gjennom sentrum og opp langs 
elva
Gode forbindelsar for gåande og syklande må 
prioriterast. Det må etablerast samanhengande 
sykkelvegnett gjennom sentrum og opp til Trivselshagen. 
 
Evalueringskomitéen meiner alternativet som følgjer 
eksisterande veg i Grandavegen er det som lettast let seg 
realisere. Her er det vist at dagens gatetverrsnitt er breitt 
nok til tosidig sykkelveg, fortau, gateparkering for bilar og 
bilveg med to køyrefelt. 

I samband med NVE si flaumforebygging, må det 
etablerast gang- og sykkelveg langs elva frå Grandane og 
opp til Trivselshagen. Det bør byggast ny bru over elva, 
som binder samen kultursenteret og handlesenteret på 
ein god måte. Dette området vert på denne måten eit 
vakkert tur- og rekreasjonsområde i sentrum for eigne 
innbyggjarar og turistar. Det byggjer opp om naturdraget 
og elva sine blågrønne strukturer og naturkvalitetar. Om 
det er muleg å etablere gang- og sykkelveg på begge sider 
av elva eller berre på eine sida, vert ein dialog mellom 
kommunen og NVE. Om det er muleg å få til utifrå 
tverrsnitt og kostnader, er sti på begge sider å foretrekke. 
Uansett er det viktig at det blir muleg å krysse elva med 
gangbruer på strategiske stader, og at det biologiske 
mangfaldet i og langs elva vert teke vare på.

Havnaflata. Illustrasjon: HZA / Asplan Viak

Elvepromenade mellom ungdomsskolen og idrettsplassen. Fra utilgjengelig elv til sosial elvebredde med opphold.  Ill: Lala Tøyen /Pushak
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FORBINDELSER MELLOM 
GAMLE OG NYE SENTRUM

Sandane ligger tett på naturen. Beliggenheten ved fjorden 
preger bebyggelsen med en rekke kaianlegg mot sjøen. Mot 
nord stiger terrenget bratt mot Fjellbygda. Vår visjon er at 
fjordlandsbyen Sandane skal bli et attraktivt kommunesenter 
med godt tjenestetilbud som appellerer til tilflytting og bolyst, 
og gir tjenester og handelstilbud som innbyggerne trenger. 
I dag er sentrum forholdsvis moderne, men noen historiske 
bygg står igjen. 

Rollen til norske fjordbyer har endret seg dramatisk gjennom 
de siste hundre år. Fra å være transportknutepunkt basert på 
sjøbasert næring, trafikk og handel, er et tettsted som Sandane i 
en mer udefinert posisjon, med et konsentrert sentrumsområde 
som kan videreutvikles. Utfordringene er at det bor relativt få 
i sentrumskjernen, og at det her er et betydelig potensiale 
for fortetting. Store deler av sentrumsarealet er dominert 
av parkeringsareal og mangler oversiktlige gangtraseer 
for gående og syklende. Det er behov for en bedre kobling 
mellom Trivselshagen som sentrum for kultur, idrett, skole og 
handelssentrum mot sjøen. 

Vår visjon av Sandane, som ligger vakkert til i enden av 
Gloppenfjorden, er et moderne og naturnært tettsted med 
aktive og attraktive offentlige rom. 
Vår ambisjon er å bidra til å skape et tettsted med bebyggelse og 
uterom som samspiller med omgivelsene og etablerer en nær 
kontakt til fjord og landskap. Videre tror vi på sterke nabolag 
nært varierte rekreasjonsmuligheter og gode møtesteder. Om 
vi planlegger i tråd med en framtidsretta miljøtankegang kan 
Sandane bli et forbilde for fjord-byer i regionen. 

Unikt utgangspunkt
Gloppen er en kommune i vekst med over 5800 innbyggere. 
Sandane sentrum utgjør avslutninga av et dalføre som ender 
i et slettelandskap i Gloppefjorden. Landskapsrommet er 
tydelig avgrensa av åssidene. Sandane sentrum ligger delvis 
på fyllmasser, nedunder fjell med et skrint dekke av torv 
og myrmasse. Sandane ligger godt vernet for vinteren sin 
vestavind i en sidegrein av Nordfjord. 
Sandane har en unik posisjon i fylket som den største 
landbrukskommunen og er også godt kjent for Firda 
videregående skole, og de aktivitetene og det miljøet som 
følger med der. Sandane har fått friske impulser utenfra i en 
årrekke, både fra tilflytta lærere og elever. Elevmiljøet på 
Sandane har et godt renommé, det samme har skolen. På 
Sandane er det et særdeles godt utviklet kultur- og idrettstilbud. 
Trivselshagen er blitt en viktig del av dette tilbudet, med 
svømme- og badeanlegg, kinosal, kultursal og flere innendørs 
og utendørs anlegg for ulike idretter og aktiviteter.

SANDANE FJORDLANDSBY

I besvarelsen “Den urbane 
fjordlandsbyen” har vi tatt for 
oss sentrumsområdet og studert 
trafikkavvikling, havnepromenaden, 
allmenningen og fortettingsformer. 

Vi har hatt tre hovedfokus:

FORTETTE SENTRUM
Eksisterende brannstasjon og 
bussterminal transformeres ti l 
offentl ige funksjoner og flest mulig 
boliger plasseres på havneflata. 
Boligfortetting på eksisterende tak, 
frittstående rekkehus og fellesrom 
mot fjorden er anlagt i sentrum. Det 
bør heller bygges lavt og tett i sentrum 
enn å bygge blokker og vil laer på 
åsene rundt. Dette bidrar t i l  mer l iv og 
mindre bilkjøring i sentrum, samtidig 
som det bevarer Sandanes vakre 
natur- og kulturlandskap. 
 

BÆREKRAFTIG LANDSBY VED 
FJORDEN
Sandane har et eget særtrekk med vann 
i ulike landskapskarakterer; f jorden og 
elva. Tilrettelegging av sjøfronten for 
bruk og opplevelse i all slags vær og 
nyttiggjøring av flomproblematikken 
er sentrale elementer i utformingen 
av landsbysnittet. Klimaendringene 
og Norges målsettinger om å kutte i 
kl imagassutslipp medfører nye krav ti l 
hvordan vi må utforme våre byer og 
tettsteder, med tanke på overvann, 
byggeskikk, materialer og forholdet t i l 
f lom. Bebyggelsen i sentrum og dens 
plassering utformes mtp ekstremvær 
og flom. De rurale mindre stedene i 
Norge bør også bli mer klimasmarte 
og her kan Sandane bli et forbilde i 
Sogn og Fjordane. 

BYGGE NYTT SAMTIDIG SOM 
VIDERE PÅ EKSISTERENDE GREP
Utfordringa på et mindre sted er å finne 
de effektive og realistiske grepene 
som gir god sentrumsutvikling. 
Omplassering av bussterminalen er 
et nytt grep som frigjør sentrumsareal 
t i l  boliger og næring, samtidig 
som ny terminal ved senteret vil 
styrke dette og allmenningen. Ved å 
forsterke Grandavegen som en trivelig 
handlegate med kollektivtrafikk og 
sykkel samtidig som å intensifiere den 
allerede eksisterende “allmenningen” 
med program og aktiviteter, vil f lere 
mennesker trekke ti l  og bruke sentrum.

Anlegge fjordpromenaden: 
Som fjordby er det essensielt 
at beboerne kan utnytte nærhet 
til havet med nedtrappinger 
til fjorden, trivelige uterom og 
fellesfunksjoner.

Styrke og organisere 
allmenningen som hovedpulsåra 
i sentrum med varierte 
funksjoner, lek  og utendørs 
opphold.

Anlegge bussterminalen og 
gjestehavn nederst ved havet 
i samråd med innfartsåren fra 
Kronaveien; et sentralisert 
mobilitetsknutepunkt for buss, 
båt og parkering.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

Styrke eksisterende 
gangforbindelser med belyste og 
brede trapper mellom Øvregate 
og sentrum.

Utforme Grandavegen som en 
trivelig handelsgate med brede 
fortau, doble sykkel traseer, 
beplantning, gateparkering, 
belysning og utemiljø.

Tilrettelegge for 
sentrumsnære, varierte 
boliger med gode uterom som 
tar flom på alvor.

1 2 3 4 5 6

H I S T O R I S K E  F A S A D E R H A N D E L S  F A S A D E R 

Innviksfjorden

Breimsvatnet

Nordfjord

H A N D E L  &  G A T E L I V A V S T A N D E RR E K R E A T I V TF J O R D K O M M U N E N

ILLUSTRASJON HAVNEFLATA

ILLUSTRASJONSPLAN M1:1000
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Dei anbefalte gang- og sykkelvegane styrker kontakten 
med sentrum og gjer det lettare å forflytte seg mellom 
skuleområdet og sentrum. Sykkelveg er viktig for å gjere 
sykkel til eit trygt og føretrekt alternativ. Gode gang-
forbindelsar er bra for kvar enkelt og miljøet, men mest 
av alt for utvikling av ein tettstad. Det er når du går eller 
syklar at du treff folk. Det er i møte mellom folk at noko 
oppstår, det vere seg ideutvikling, tankar, næringsidear, 
tryggheit, tilhøyrigheit eller rett og slett berre ein god 
latter. 

Trivselskogen i fjellsida over Sandane vert utvikla til eit 
spennande og allsidig trenings – og turområde på høgt 
nasjonalt nivå. Det er av stor betydning at dette tilbodet 
vert knytt saman med gangstiar og viktige møteplassar i 
sentrum. Lala Tøyen/Pushak sitt forslag set fokus på dette 
med gode forbindelsar frå sentrum og opp i 
Trivselskogen. Dette kan forsterkast ytterlegare gjennom 
markeringar i kulturallmenningen eller ulike formar for 
informasjon i sentrum. At Trivselskogen eksisterer og vert 
ein naturlig del av Sandane sitt mangfaldige tilbod, 
styrker attraktiviteten til Sandane og ikkje minst til dei 
nye bustadområda i sentrum. 

Samle parkering
Måten bilane dominerer i Sandane sentrum i dag, med 
parkering over alt, gjere at mange køyrer mellom 

butikkane i sentrum. Det er korkje plass, trygt eller 
triveleg å gå mellom dei ulike butikkane, og medan alle 
køyrer så treff ein heller ikkje folk. Den gode parkerings-
kapasiteten gjer også at mange som kunne ha gått eller 
sykla til jobb, tek bil i staden. 

Strukturering, samling og reduksjon av parkeringsplassar 
gir rom for andre funksjonar som gir liv til sentrum. Det 
skal fortsatt vere muleg å parkere i sentrum, men ikkje 
over alt. Parkeringsplassen kan utformast finare enn 
tradisjonelt, slik at den kan fungere i fleire samanhengar. 
Som eit fleirbruksareal kan det vere torg ein dag og 
parkeringsplass ein annan.  Evalueringskomitéen er i 
utgangspunktet positive til langsgåande gateparkeing. 
Fortau må vere breie og romslege, noko som gjerne berre 
gir gateparkering på ei side. 

Hei!
Koss da går?

Hallo Leif!

Hallo
Lisa!

Hei!

0,7 m 5,6  m

Hei!
Står til?

Bare bra!
Du?

#%&=!
Herregud, rekker 
ikke jobb i den 
farta her!!

0,7 m 5,6  m

Hei!
Står til?

Bare bra!
Du?

#%&=!
Herregud, rekker 
ikke jobb i den 
farta her!!

Melk, kaffi, 
brød, juice, 

snus...

Skruer, sparkel, 
måling...

PASS PÅ!!
Hente unga, 

#%&=! 
gløymde melk!!

Fotballsko, 
utetrenings-

dress...

Når du sitter innelukket i en bil, sitter du omringet av metall, eksos og 
støy. Avstanden fra hjerte til hjerte er 5,6 meter.

Herlige forbindelser får folk til å sykle!

Utrygge veier oppmuntrer ikke til sykling!

De fleste byer har store menger areal satt av til bil i sentrum, 
og det er lett å kjøre fra butikk til butikk. 

Dette er arealkrevende og skaper dårlige forhold for myke trafikanter.

Når man lar bilen stå og går de korte distansene, 
tilrettelegges det for spontane og tilfeldige møter.

Avstanden fra hjerte til hjerte er 
mindre enn en meter ved direkte møter!

Hei!
Koss da går?

Hallo Leif!

Hallo
Lisa!

Hei!

0,7 m 5,6  m

Hei!
Står til?

Bare bra!
Du?

#%&=!
Herregud, rekker 
ikke jobb i den 
farta her!!
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Hei!
Står til?

Bare bra!
Du?

#%&=!
Herregud, rekker 
ikke jobb i den 
farta her!!

Melk, kaffi, 
brød, juice, 

snus...

Skruer, sparkel, 
måling...

PASS PÅ!!
Hente unga, 

#%&=! 
gløymde melk!!

Fotballsko, 
utetrenings-

dress...

Når du sitter innelukket i en bil, sitter du omringet av metall, eksos og 
støy. Avstanden fra hjerte til hjerte er 5,6 meter.

Herlige forbindelser får folk til å sykle!

Utrygge veier oppmuntrer ikke til sykling!

De fleste byer har store menger areal satt av til bil i sentrum, 
og det er lett å kjøre fra butikk til butikk. 

Dette er arealkrevende og skaper dårlige forhold for myke trafikanter.

Når man lar bilen stå og går de korte distansene, 
tilrettelegges det for spontane og tilfeldige møter.

Avstanden fra hjerte til hjerte er 
mindre enn en meter ved direkte møter!

De fleste byer har store mengder areal satt av til bil i sentrum, og det er lett å kjøre fra butikk til butikk. Dette er arealkrevende og skaper 
dårlige forhold for myke trafikanter. Ill: Lala Tøyen /Pushak

Ill: Lala Tøyen /Pushak
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Bare bra!
Du?
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Herregud, rekker 
ikke jobb i den 
farta her!!

Melk, kaffi, 
brød, juice, 

snus...

Skruer, sparkel, 
måling...

PASS PÅ!!
Hente unga, 

#%&=! 
gløymde melk!!

Fotballsko, 
utetrenings-

dress...

Når du sitter innelukket i en bil, sitter du omringet av metall, eksos og 
støy. Avstanden fra hjerte til hjerte er 5,6 meter.

Herlige forbindelser får folk til å sykle!

Utrygge veier oppmuntrer ikke til sykling!

De fleste byer har store menger areal satt av til bil i sentrum, 
og det er lett å kjøre fra butikk til butikk. 

Dette er arealkrevende og skaper dårlige forhold for myke trafikanter.

Når man lar bilen stå og går de korte distansene, 
tilrettelegges det for spontane og tilfeldige møter.

Avstanden fra hjerte til hjerte er 
mindre enn en meter ved direkte møter!

Det er viktig at når ein reduserer parkeringsplassane, så 
introduserer ein samtidig eit nytt innhald og nye 
kvalitetar i erstatning. Det er alltid tungt å fjerne 
parkering, men med ein prosess som går over mange år, 
vil alle klare å tilpasse seg.  Utan strukturering og 
reduksjon av parkering vil det ikkje vere rom for å satse 
på den urbane fjordlandsbyen. 

Ein annan viktig føresetnad for å lukkast med å redusere 
antal bilar og dermed behovet for parkering i sentrum, er 
at det vert etablert gang- og sykkelvegar langs innfarts-
vegane inn til sentrum. Vegane inn til sentrum i dag er 
trafikkfarlege for gåande og syklande. Situasjonen 
oppfordrar på ingen måte til å sykle inn til sentrum, men 
gjer at dei fleste vel å bruke bil. Gang- og sykkelveg langs 
innfartsvegane vil opne for ei god sambinding til 
bustadfelt som ligg rundt sentrum, og gjere at svært 
mange kan velje sykkel framfor bil. Kommunen må jobbe 
målretta i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkes-
kommune og Statens vegvesen for å få realisert planlagde 
gang- og sykkelvegar langs fylkesveg 615 og 700. I tillegg 
må kommunen sjå på enklare grep for å etablere nye og 
utbetre eksisterande snarvegar mellom bustadområde og 
sentrum.

Den anbefalte struktureringa og organiseringa av 
parkering, styrker attraktiviteten av fjordlandsbyen og 
byggjer opp om dei viktigaste anbefalingane. Den skal 
også ivareta næringsaktørane sine interesser og den 
samla løysinga skal være med å styrkje grunnlaget for 
auka handel og næringsaktivitet i sentrum. Sentrum vil ha 
glede av at folk går ut av bilen og vandrar rundt. 
Eksisterande sentrum eignar seg best for gang- og sykkel, 
og dårlig for å plassere frå seg bilen mellom kvar butikk.

Det er viktig at det ikkje vert bygd parkeringshus under 
bustader der parkeringsdelen ligg på bakkeplan. Dette 

skapar svært dårlege løysningar for «veggane» i gata og 
gjer dei innhaldslause,  tomme og utrygge. På sikt må ei 
løysing med parkeringshus (evnt med ein ”grøn” karakter) 
eller parkering i fjell vurderast dersom parkeringsbehovet 
er vanskelig å dekke. Vidare vert det anbefalt at 
kommunen og eigarar av handels- og næringsareal 
etablerer eit parkeringsselskap for å utvikle 
parkeringsløysingar på tvers av tomtegrenser. Kommunen 
må være kreativ med omsyn til korleis krav til bustad-
parkering vert handheva, då med tanke på frikjøp, 
deleordningar eller leige av plass i anna anlegg.

Sørstrandsvegen må integrerast meir i byrommet 
spesielt i kryssinga opp mot Firdavegen og Trivselshagen. 
Kommunen må i samarbeid med Statens vegvesen finne 
gode løysingar for kryssingspunkt, og fartsgrensa 
gjennom sentrum må reduserast til 30-km/t. 
Dette gjeld for både Nordstrandsvegen (Fv 700) og 
Sørstrandsvegen (Fv 615), kor det må sendast søknad om 
eiga formell fartsgrensesak.

Det at folk går mellom butikkene, skaper møte mellom mennesker. Ill: Lala Tøyen /Pushak
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Når du sitter innelukket i en bil, sitter du omringet av metall, eksos og 
støy. Avstanden fra hjerte til hjerte er 5,6 meter.

Herlige forbindelser får folk til å sykle!

Utrygge veier oppmuntrer ikke til sykling!

De fleste byer har store menger areal satt av til bil i sentrum, 
og det er lett å kjøre fra butikk til butikk. 

Dette er arealkrevende og skaper dårlige forhold for myke trafikanter.

Når man lar bilen stå og går de korte distansene, 
tilrettelegges det for spontane og tilfeldige møter.

Avstanden fra hjerte til hjerte er 
mindre enn en meter ved direkte møter!

Kulturakse. Det legges tilrette for Kulturaksen ved å koble sammen
sentrum på tvers av Sørstrandsvegen. Dette bedrer forholdene for 
myke trafikanter og grunnlaget for byliv. Ill: Lala Tøyen /Pushak
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Gjennomkøyring i sentrum og over 
kulturallmenningen
Evalueringkomitéen har diskutert ulike løysingar for 
gjennomkøyring i sentrum. Fagteama har sett på 
løysningar for å stenge for privatbil og opne for 
kollektivtrafikk gjennom sentrum, medan evaluerings-
komitéen også har vurdert mulegheit for gjennomkøyring 
for privatbil i sentrum.  

I det vidare arbeidet må begge delar vurderast opp mot 
målsettingane for sentrum. Det har vore ein intensjon for 
utvikling av Sandane sentrum å tilretteleggje for mjuke 
trafikantar, utvikle kontakten med fjorden og stimulere til 
aktivitet og puls på kulturallmenningen.

Dersom ein opnar for gjennomkjøring for både buss og 
privatbil over nedre del av allmenningen, så må det 
gjerast med ein gateutforming der bilen er ”på besøk” 
over gangsona. Privatbilen vil gi flyt gjennom sentrum og 
gjere det meir tilgjengeleg for bilistar. Men det vil også 
medføre meir trafikk over allmenningen som kan 
øydelegge for tryggheit og fleksibel bruk av areala.

Dersom ein ikkje lar privatbilar køyre over allmenningen, 
kan dette generere meir trafikk på grunn av omkøyring i 
ander gater. Det kan også gje eit uoversiktleg bilde for 
folk som besøker Sandane og skal parkere bilen. Det 
positive med forslaget er at dette tvinger innbyggjarane i 

større grad å sette frå seg bilen ein stad, og gå mellom 
funksjonane i sentrum. Det vil også gje større 
trafikktryggleik for gåande og syklande og fleksibiliteten 
for bruk av allmenningen vil vere betre. (sjølv om bussen 
vil køyre over uansett).

Desse vurderingane må vere med når ein skal ta det 
endelege valet for gjennomkjøring av privatbiler, slik at 
ein veit kva som vert konsekvensane. Følelsen av 
sentralitet og tilgjengelegheit i sentrum må vurderast opp 
mot tryggleik og fleksibel bruk av allmenningen.

Grandavegen ny handelsgate
Grandavegen er i dag svært uoversiktleg for gåande og 
syklande, og det er lite tilrettelagt for gåande mellom 
Coopbygget og Rema 1000 bygget. Grandavegen er 
foreslått med ny struktur som handelsgate med breie 
fortau, sykkelfelt, gateparkering og to-felt køyrebane 
fram til Coop parkeringa. Oppgradering av Grandavegen 
er med på å styrke sentrum for gåande. Dersom ein  
parkerer ved Coop, blir Grandavegen ein hovudåre fram 
til kulturallmenningen og vidare opp til eksisterande 
handelsentrum. At Grandavegen blir attraktiv, er 
avgjerande for at folk skal ønskje å gå mellom butikkane i 
sentrum. Eit interessant forslag er å transformere 
brannstasjonen til bryggeri eller anna kulturformål. Dette 
vil tilføre innhald og målpunkt i gata i tillegg til dei 
bustadane som kjem. 

Snitt Grandavegen, ny situasjon. Illustrasjon: HZA / Asplan Viak

Snitt Grandavegen, eksisterende situasjon. Illustrasjon: HZA / Asplan Viak

TRAFIKK

REFERANSER
Sjøbadet på Piren
Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Kastrup sjøbad/White arkitekter

Kastrup sjøbad/White arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

flyteelementer

Sandane fjordfront står nå ovenfor en 
transformasjonsprosess fra kun å være en front 
mot fjorden til å bli et midtpunkt for det kulturelle 
og sosiale sentrum av byen. Utvikling av Sandane 
sjøbad vil være medvirkende i denne prosessen. 
Sjøbadet kan tilby et urbant havnelandskap med 
tørrdokk, brygge, soldekk, stupetårn, badekulp, 
bassenger og pongtonger. Som et terrassert 
landskap, ligger sjøbadet i overgangen fra land 
til vann, noe som gjør det mulig for innbyggerne i 
Sandane å ta en svømmetur i sentrum.
Sjøbadet anlegges ved sørsiden av havneflata og 
nær stranda. 

Sandane sjøbad består av garderobe/
badstufunksjoner i massivtre direkte tilknyttet 
havna og et trelandskap på flytebrygge. Til sammen 
dannes det et variert romforløp. Uterommene gir 
variasjon og unike opplevelser som skifter med 
været, havet, flo og fjære og skydekke. Sjøbadet 
ligger sentralt plassert ved Rema1000 bygge 
med kort vei til Allmenningen, og vil være et 
attraktivt sted for en bred målgruppe. Stedet vil 
tilby varierte badeopplevelser, og vil være synlig 
ved innfarten til Sandane. 
Folk går til sjøbadet ikke nødvendigvis for å trene, 
men først og fremst for å sosialisere, leke og nyte 
solen. Sandane by kan dra nytte av et slikt sjøbad. 
Det blir et attraktivt tilbud til beboerne, men det vil 
også tiltrekke flere sommerbesøkende til stedet 
nettopp på grunn av mulighet til å bade i varmere 
vann ved kysten. Nærheten til den mer lune og 
sydvestvendte sandstranda vil skape en attraktiv 
badesone i hjertet av landsbyen.

Badets sambruk og eventuell drift med hotellet/
senteret eller Trivselshagen vil være en generator 
for utviklingen av landsbyen.
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“Holvikparken”

Gloppenfjorden

Bussterminalen og gjestehavn flyttes til sentrumsaksen ved allmenningen ved den 
svært viktige krysninga mellom fjordpromenaden og Allmenningsaksen. Venterom, 
toalettfunksjoner, sykkelparkering, funksjoner til gjestehavn  legges i et terminalbygg 
parallelt med fjorden. 

Folk i bevegelse mellom transportmidlene, til og fra skole jobb, handel eller besøk,  
er livsnerven i å utvikle et aktivt lokalsentrum. Det er her folk møtes, 
nyheter utveksles, man legger inn et raskt handleærend mellom bussavganger. Flytting 

Sandane har gått igjennom en klassisk tettstedsutvikling der sentrum opprinnelig er bygd omkring handel. Grandavegen 
strammes opp og oppgraderes til en trivelig handelsgate. 3m bredt fortau er anlagt på østsiden mot Coopbygget og et bredere 
fortau på ca. 8 m, på vestsiden mot ny bebyggelse. Grandavegen er toveiskjørt frem til parkeringsplassen. Derifra er det 
enveiskjøring for kollektivtransport. 
Brede fortau, gateparkering, beplantning, belysning og sykkelparkering vil gjøre denne gate til en hyggelig handlegate. 
Ny bebyggelse med næringslokaler i første etasje er lagt inntil Grandavegen. Brannstasjonene er transformet til bryggeri eller 
kulturformål. Det er i dag godt  grunnlag for handel, privat og offentlig tjenester i Sandane sentrum og en ny handelsgate – 
Grandavegen- vil bli et fint tilskudd til sentrum.

av bussterminalen vil forsterke det allerede eksisterende handelssentrum i Øvregate, 
binde øvre og nedre sentrum bedre sammen og samtidig styrke eksisterende senter. 
En molo er anlagt rundt gjestehavna for bedre sjøforhold. 

Regionens minste og beste småbåthavn med gjestehavn, knyttes tettere til handel 
og sentrumsfunksjonene. Gjestehavna flyttes slik at den får adgang direkte fra 
sjøpromenaden og at gjestene lett kan benytte seg av handel og service. Slik får 
oppleve Sandenes trivelige sentrumskvartal og vil bidra selv til aktiviteten her.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

B U S S T E R M I N A L
P A R K E R I N G

GATEPARKERING

PARKERINGSSTRATEGI

GRUPPEPARKERING
FASE 1: OVER BAKKEN
FASE 5 I FJELLET

Vi bevarer den fleksible parkeringa, tett på boliger og handel. 
Gateparkering rydder opp i gateløp og arealbruk, sprer en del av 
parkeringa utover, samtidig som det blir ennå mer fleksibelt å sette 
fra seg bilen der det trengs. Tre sentrumsnære parkeringsplasser 
er anlagt i sentrum. En ved den nye bussterminalen, en ved Coop 
og en ved Rema 1000 bygget. Ved bussterminalen ligger parkering 
tett på senteret, og de større parkeringsplassene er rammet inn slik 
at parkeringskapasiteten er god, uten at inntrykket av parkerte biler 
dominerer stedet.

For å forsterke et mer bymessig og attraktivt sentrum, må den 
utflytende arealbruken i gatene ryddes opp i. Kjørebanene 
reduseres i bredde, det blir lagt kantparkering på en side 
i Grandavegen og det defineres gode, brede soner for 
fotgjengerne. Dermed er tilgjengeligheten like god, samtidig 
som gatene blir mer attraktive og fotgjengervennlige.

Avkjøringen til bussterminalen fra Øvregate er toveiskjørt, men 
det er kun enveiskjøring gjennom sentrum.
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ILLUSTRASJON SJØBAD HØST

REFERANSERSNITT HAVNEBAD ILLUSTRASJON SANDANE SJØBAD SOMMER
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Sandane fjordfront står nå ovenfor en 
transformasjonsprosess fra kun å være en front 
mot fjorden til å bli et midtpunkt for det kulturelle 
og sosiale sentrum av byen. Utvikling av Sandane 
sjøbad vil være medvirkende i denne prosessen. 
Sjøbadet kan tilby et urbant havnelandskap med 
tørrdokk, brygge, soldekk, stupetårn, badekulp, 
bassenger og pongtonger. Som et terrassert 
landskap, ligger sjøbadet i overgangen fra land 
til vann, noe som gjør det mulig for innbyggerne i 
Sandane å ta en svømmetur i sentrum.
Sjøbadet anlegges ved sørsiden av havneflata og 
nær stranda. 

Sandane sjøbad består av garderobe/
badstufunksjoner i massivtre direkte tilknyttet 
havna og et trelandskap på flytebrygge. Til sammen 
dannes det et variert romforløp. Uterommene gir 
variasjon og unike opplevelser som skifter med 
været, havet, flo og fjære og skydekke. Sjøbadet 
ligger sentralt plassert ved Rema1000 bygge 
med kort vei til Allmenningen, og vil være et 
attraktivt sted for en bred målgruppe. Stedet vil 
tilby varierte badeopplevelser, og vil være synlig 
ved innfarten til Sandane. 
Folk går til sjøbadet ikke nødvendigvis for å trene, 
men først og fremst for å sosialisere, leke og nyte 
solen. Sandane by kan dra nytte av et slikt sjøbad. 
Det blir et attraktivt tilbud til beboerne, men det vil 
også tiltrekke flere sommerbesøkende til stedet 
nettopp på grunn av mulighet til å bade i varmere 
vann ved kysten. Nærheten til den mer lune og 
sydvestvendte sandstranda vil skape en attraktiv 
badesone i hjertet av landsbyen.

Badets sambruk og eventuell drift med hotellet/
senteret eller Trivselshagen vil være en generator 
for utviklingen av landsbyen.
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Bussterminalen og gjestehavn flyttes til sentrumsaksen ved allmenningen ved den 
svært viktige krysninga mellom fjordpromenaden og Allmenningsaksen. Venterom, 
toalettfunksjoner, sykkelparkering, funksjoner til gjestehavn  legges i et terminalbygg 
parallelt med fjorden. 

Folk i bevegelse mellom transportmidlene, til og fra skole jobb, handel eller besøk,  
er livsnerven i å utvikle et aktivt lokalsentrum. Det er her folk møtes, 
nyheter utveksles, man legger inn et raskt handleærend mellom bussavganger. Flytting 

Sandane har gått igjennom en klassisk tettstedsutvikling der sentrum opprinnelig er bygd omkring handel. Grandavegen 
strammes opp og oppgraderes til en trivelig handelsgate. 3m bredt fortau er anlagt på østsiden mot Coopbygget og et bredere 
fortau på ca. 8 m, på vestsiden mot ny bebyggelse. Grandavegen er toveiskjørt frem til parkeringsplassen. Derifra er det 
enveiskjøring for kollektivtransport. 
Brede fortau, gateparkering, beplantning, belysning og sykkelparkering vil gjøre denne gate til en hyggelig handlegate. 
Ny bebyggelse med næringslokaler i første etasje er lagt inntil Grandavegen. Brannstasjonene er transformet til bryggeri eller 
kulturformål. Det er i dag godt  grunnlag for handel, privat og offentlig tjenester i Sandane sentrum og en ny handelsgate – 
Grandavegen- vil bli et fint tilskudd til sentrum.

av bussterminalen vil forsterke det allerede eksisterende handelssentrum i Øvregate, 
binde øvre og nedre sentrum bedre sammen og samtidig styrke eksisterende senter. 
En molo er anlagt rundt gjestehavna for bedre sjøforhold. 

Regionens minste og beste småbåthavn med gjestehavn, knyttes tettere til handel 
og sentrumsfunksjonene. Gjestehavna flyttes slik at den får adgang direkte fra 
sjøpromenaden og at gjestene lett kan benytte seg av handel og service. Slik får 
oppleve Sandenes trivelige sentrumskvartal og vil bidra selv til aktiviteten her.
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parkeringa utover, samtidig som det blir ennå mer fleksibelt å sette 
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er anlagt i sentrum. En ved den nye bussterminalen, en ved Coop 
og en ved Rema 1000 bygget. Ved bussterminalen ligger parkering 
tett på senteret, og de større parkeringsplassene er rammet inn slik 
at parkeringskapasiteten er god, uten at inntrykket av parkerte biler 
dominerer stedet.

For å forsterke et mer bymessig og attraktivt sentrum, må den 
utflytende arealbruken i gatene ryddes opp i. Kjørebanene 
reduseres i bredde, det blir lagt kantparkering på en side 
i Grandavegen og det defineres gode, brede soner for 
fotgjengerne. Dermed er tilgjengeligheten like god, samtidig 
som gatene blir mer attraktive og fotgjengervennlige.
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ILLUSTRASJON SJØBAD HØST
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ILLUSTRASJONSPLAN BUSSTERMINAL-GJESTEHAVN
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3. Sats på kultursentrum, ungdomen og 
kulturallmenningen 
La Trivselshagen og skuleområdet få blomstre i sentrum, 
og skap god kontakt opp til Trivselhagen frå sentrum. Gi 
kulturallmenningen, som strekkjer seg mot fjorden, rom 
for mangfaldig bruk. Skap møteplassar og arrangement 
som får fram mangfaldet, ressursane og skuleelevane sitt 
naturlige nærvær i Sandane sentrum. Gjer det lett for alle 
dei som ikkje køyrer bil å ferdast i sentrum. Sats på 
sykkelveger og gode gangforbindelsar mellom skule og 
fjord.

Sambinding mellom handelssenter og kultursenter
Hovudgrepet her er å gjere Firdavegen om til ein 
fortsetting av allmenningen, med betre gangforbindelsar, 
tydelegare fortau og fleire aktivitetar etablert i denne 
aksen. Gjennomkøyring i gata vil vere muleg, men på eit 
meir definert område enn før. Parkering vert tillate langs 
køyrebana, gjerne adskilt med tre som vil gje gata eit 
meir grønt preg. Parkeringsplassen ved STIL-stova har ein 
viktig funksjon, både for Firda vgs, kulturhuset, under 
idrettsarrangement og for butikkane som ligg i gata. Den 
vil også fungere som parkeringsplass for framtidige 
bustader i dette området. Evalueringskomitéen meiner 
denne parkeringsplassen bør oppretthaldast, og vurdere 
om arealet her gir rom for parkering i fleire nivå. 

Lala Tøyen/Puskhak har foreslått å etablere ulike torg 
langs denne kulturallmenningen. Aktivisering av desse 
torga har tett kopling til arbeidet langs elva. Når det er 
etablert gangsti her, vil heile området vere meir attraktivt 
for gåande, og ein kan sjå på parkeringsløysingar for 
denne delen av sentrum i ein ny heilskap. Treningstorget 
som er foreslått framfor STIL-stova, kan kanskje heller 
spreiast ut på små stader langs elva og bidra til innhald 
og aktivitet i elveparken. Alternativt vil det vere plass på 
andre sida av STIL-stova opp mot idrettsbana. 

Sambinding mellom kultursenter og handelsenter er 
svært viktig for å skape puls og aktivitet i sentrum. Denne 
allmenningen styrker heile Sandane sitt forhold til 
fjorden, og samlar tettstaden i eit tydeleg drag. Når 
Triveselhagen blir lett tilgjengelig frå sentrum, og ungdom 
får møteplassar for å vise sine kulturaktivitetar i sentrum, 
kan staden sine kvalitetar og stoltheit vere med å byggje 
den framtidige fjordlandsbyen.

Kulturakse. Ill: HZA / Asplan Viak

Trivselskogen sportstorg. Ill: Lala Tøyen /Pushak
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FORBINDELSER MELLOM 
GAMLE OG NYE SENTRUM

Sandane ligger tett på naturen. Beliggenheten ved fjorden 
preger bebyggelsen med en rekke kaianlegg mot sjøen. Mot 
nord stiger terrenget bratt mot Fjellbygda. Vår visjon er at 
fjordlandsbyen Sandane skal bli et attraktivt kommunesenter 
med godt tjenestetilbud som appellerer til tilflytting og bolyst, 
og gir tjenester og handelstilbud som innbyggerne trenger. 
I dag er sentrum forholdsvis moderne, men noen historiske 
bygg står igjen. 

Rollen til norske fjordbyer har endret seg dramatisk gjennom 
de siste hundre år. Fra å være transportknutepunkt basert på 
sjøbasert næring, trafikk og handel, er et tettsted som Sandane i 
en mer udefinert posisjon, med et konsentrert sentrumsområde 
som kan videreutvikles. Utfordringene er at det bor relativt få 
i sentrumskjernen, og at det her er et betydelig potensiale 
for fortetting. Store deler av sentrumsarealet er dominert 
av parkeringsareal og mangler oversiktlige gangtraseer 
for gående og syklende. Det er behov for en bedre kobling 
mellom Trivselshagen som sentrum for kultur, idrett, skole og 
handelssentrum mot sjøen. 

Vår visjon av Sandane, som ligger vakkert til i enden av 
Gloppenfjorden, er et moderne og naturnært tettsted med 
aktive og attraktive offentlige rom. 
Vår ambisjon er å bidra til å skape et tettsted med bebyggelse og 
uterom som samspiller med omgivelsene og etablerer en nær 
kontakt til fjord og landskap. Videre tror vi på sterke nabolag 
nært varierte rekreasjonsmuligheter og gode møtesteder. Om 
vi planlegger i tråd med en framtidsretta miljøtankegang kan 
Sandane bli et forbilde for fjord-byer i regionen. 

Unikt utgangspunkt
Gloppen er en kommune i vekst med over 5800 innbyggere. 
Sandane sentrum utgjør avslutninga av et dalføre som ender 
i et slettelandskap i Gloppefjorden. Landskapsrommet er 
tydelig avgrensa av åssidene. Sandane sentrum ligger delvis 
på fyllmasser, nedunder fjell med et skrint dekke av torv 
og myrmasse. Sandane ligger godt vernet for vinteren sin 
vestavind i en sidegrein av Nordfjord. 
Sandane har en unik posisjon i fylket som den største 
landbrukskommunen og er også godt kjent for Firda 
videregående skole, og de aktivitetene og det miljøet som 
følger med der. Sandane har fått friske impulser utenfra i en 
årrekke, både fra tilflytta lærere og elever. Elevmiljøet på 
Sandane har et godt renommé, det samme har skolen. På 
Sandane er det et særdeles godt utviklet kultur- og idrettstilbud. 
Trivselshagen er blitt en viktig del av dette tilbudet, med 
svømme- og badeanlegg, kinosal, kultursal og flere innendørs 
og utendørs anlegg for ulike idretter og aktiviteter.

SANDANE FJORDLANDSBY

I besvarelsen “Den urbane 
fjordlandsbyen” har vi tatt for 
oss sentrumsområdet og studert 
trafikkavvikling, havnepromenaden, 
allmenningen og fortettingsformer. 

Vi har hatt tre hovedfokus:

FORTETTE SENTRUM
Eksisterende brannstasjon og 
bussterminal transformeres ti l 
offentl ige funksjoner og flest mulig 
boliger plasseres på havneflata. 
Boligfortetting på eksisterende tak, 
frittstående rekkehus og fellesrom 
mot fjorden er anlagt i sentrum. Det 
bør heller bygges lavt og tett i sentrum 
enn å bygge blokker og vil laer på 
åsene rundt. Dette bidrar t i l  mer l iv og 
mindre bilkjøring i sentrum, samtidig 
som det bevarer Sandanes vakre 
natur- og kulturlandskap. 
 

BÆREKRAFTIG LANDSBY VED 
FJORDEN
Sandane har et eget særtrekk med vann 
i ulike landskapskarakterer; f jorden og 
elva. Tilrettelegging av sjøfronten for 
bruk og opplevelse i all slags vær og 
nyttiggjøring av flomproblematikken 
er sentrale elementer i utformingen 
av landsbysnittet. Klimaendringene 
og Norges målsettinger om å kutte i 
kl imagassutslipp medfører nye krav ti l 
hvordan vi må utforme våre byer og 
tettsteder, med tanke på overvann, 
byggeskikk, materialer og forholdet t i l 
f lom. Bebyggelsen i sentrum og dens 
plassering utformes mtp ekstremvær 
og flom. De rurale mindre stedene i 
Norge bør også bli mer klimasmarte 
og her kan Sandane bli et forbilde i 
Sogn og Fjordane. 

BYGGE NYTT SAMTIDIG SOM 
VIDERE PÅ EKSISTERENDE GREP
Utfordringa på et mindre sted er å finne 
de effektive og realistiske grepene 
som gir god sentrumsutvikling. 
Omplassering av bussterminalen er 
et nytt grep som frigjør sentrumsareal 
t i l  boliger og næring, samtidig 
som ny terminal ved senteret vil 
styrke dette og allmenningen. Ved å 
forsterke Grandavegen som en trivelig 
handlegate med kollektivtrafikk og 
sykkel samtidig som å intensifiere den 
allerede eksisterende “allmenningen” 
med program og aktiviteter, vil f lere 
mennesker trekke ti l  og bruke sentrum.

Anlegge fjordpromenaden: 
Som fjordby er det essensielt 
at beboerne kan utnytte nærhet 
til havet med nedtrappinger 
til fjorden, trivelige uterom og 
fellesfunksjoner.

Styrke og organisere 
allmenningen som hovedpulsåra 
i sentrum med varierte 
funksjoner, lek  og utendørs 
opphold.

Anlegge bussterminalen og 
gjestehavn nederst ved havet 
i samråd med innfartsåren fra 
Kronaveien; et sentralisert 
mobilitetsknutepunkt for buss, 
båt og parkering.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

Styrke eksisterende 
gangforbindelser med belyste og 
brede trapper mellom Øvregate 
og sentrum.

Utforme Grandavegen som en 
trivelig handelsgate med brede 
fortau, doble sykkel traseer, 
beplantning, gateparkering, 
belysning og utemiljø.

Tilrettelegge for 
sentrumsnære, varierte 
boliger med gode uterom som 
tar flom på alvor.

1 2 3 4 5 6

H I S T O R I S K E  F A S A D E R H A N D E L S  F A S A D E R 

Innviksfjorden

Breimsvatnet

Nordfjord

H A N D E L  &  G A T E L I V A V S T A N D E RR E K R E A T I V TF J O R D K O M M U N E N

ILLUSTRASJON HAVNEFLATA

ILLUSTRASJONSPLAN M1:1000
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Generøse trapper inviterer opp på 
taket hvor det er frodig og grønt, 
med boliger for hybelbeboere som 
om sommeren leies ut til turister.

Kulturaksen er en sentral møteplass for alle, som starter på 

og folkemuseet. Infrastruktur for bondens marked, naust med 
stupebrett og badstu, oppbevaring av båt og kajakkutstyr, sløyebenk 
med tilgang til ferskvann, fellesgrill, scene, drivhus, parsellhager, 
treningsapparater og pingpongbord er med på å legge grunnlaget for 
et levende og aktivt sentrum gjennom hele året.

viktig ankomstområde til kulturaksen når 

høytalere være med å gjøre området mer 
imøtekommende. 

Området bak hotellet fortettes med 
boliger med et tun-inspirert preg. 
Ny bro over elven fra idrettsplassen 
til Sørstrandvegen lager snarvei fra 

Når sentrumsflaten bygges ut, er 
det viktig at området blir en aktiv og 
tilgjengelig del som henger sammen med 
resten av sentrum. Variasjoner i typer og 
størrelse på næringslokaler er med på å 
trekke forskjellige aktører til sentrum.

Nytt havnebasseng er med på 
håndtere overvann når elven bærer 
mye vann, samtidig som det lager en 
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Trivselskogen treningstorg. Her foreslås det 
apparater for egenvekttrening med lyskastere 

Forplassen til kulturhuset, vgs og 
ungdomsskolen er et viktig samlingsområde. 
Her foreslås det oppholdstrapper ned mot 
idrettsbanen og fra ungdomsskolen ned mot 
elven. Sykkelparkering under tak hvor man 
kan mekke og lade sykler vil være med å gjøre 
forplassen aktiv og sosial.

Fargartorget er Sandanes nye midtpunkt, 

nytt utkikksbygg på torget er en viktig sosial 
møteplass, her yrer det av liv hver lørdag!

Allmenningen langs Heradshuset og heilt ned til fjorden 
er vurdert som bilfri. Dette er avhengig av korleis buss og 
personbil vert handtert, for å skape tilgjengelegheit og 
fleksibilitet for bussane.
 
På kulturallmenningen blir det lagt til rette for 
utandørsaktivitetar som leik, torg og møteplassar. Det er 
ønskjeleg at kulturallmenningen får eit meir grønt preg 
med flere tre. Eit forslag er «bondens marknad» med 
marknadsplass og/eller marknadshall i Sandane, noko 
som vil vere særskilt med tanke på at Gloppen er den 
største jordbrukskommunen i fylket. Eit anna forslag som 
kan vurderast er drivhus med planter, bord og 
sitteplasser. Eit drivhus er ein enkel og relativt billeg  

måte å lage eit innerom med god visuell kontakt med 
omgjevnadane. Det gir klimaskydd mot regn og vind og 
ver og kan gje mulegheiter for aktivitet på allmenningen 
på litt meir ruskete dagar. Dette vil fungere som ein lun 
og lys møteplass året rundt og rette seg mot ulike 
målgrupper. Det er også eit mål å styrke enden av 
allmenningen med fjordaktiviteter slik som t.d. slipp for 
kajakkar/båtar, stupetårn, badstue m.m. La allmenningen 
manifestere seg med at den fysisk går ut i fjorden som ei 
steinbrygje og slipp.

Alle forslag om permanente eller temporære 
installasjonar må vurderast i forhold til ein heilskapleg 
plan for kulturallmenningen.

Oppsummert Lala Tøyen/Pushak sitt forslag for Sandane sentrum.
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4. Ta vare på det unike i Sandane
Sandane har nokre perler som gjer staden interessant for 
mange. Det gjeld stadleg natur- og kulturverdiar og 
uttrykk. Det er ikkje berre Gloppen hotell, men gards-
bruket ved elvemunningen, stranda, allmenningen med 
den verna bygninga Firdatun, det eksisterande 
handelsentrum med eit sjeldan mangfald av butikkar og 
rolla som hjertet i ein sterk og levande jordbruks-
kommune. Gjer heile tettstaden til ein felles sak, gjennom 
handelsforeining eller avtaler som får ny og gamal 
handel, varer og mat til å blomstre saman.
 
Fortetting i området mellom Firdavegen og Gota
Gardstun i form av busetnad som legg seg naturleg i 
landskapet i en variert og mangfaldig struktur, er ein 
vesentleg del av Sandane sin opprinnelege byggeskikk, og 
fortel om Sandane sin identitet som jordbrukskommune. 
Når Sandane sentrum skal fortettast med bustader og 
næring, må ein ivareta dette heilskapsuttrykket. Spesielt 
er dette viktig i området bak og rundt Gloppen hotell, for 
å  ivareta hotellet som identitetsberer og 
turistdestinasjon for Sandane.

Området mellom Firdavegen og Gota er veleigna til variert 
fortetting av bustader.  Området ligg  nært både sentrum, 
skular, Trivselshagen og fjorden og er relativt enkelt å 
utvikle i nær framtid. Busetnad i området generelt må 
vurderast i forhold til kor høg utnytting området tåler 
gjennom snitt og volumstudiar av ny og gamal busetnad. 
Lys og utsiktsforhold, takform, fargar, materialbruk, 

adkomst  og visuelt uttrykk må vurderast i forhold til om 
dette styrkar området som heilskap.

Området knytt seg delvis  til ein ny  gangforbindelse frå 
idrettsplassen/ungdomsskulen ned til Gloppen hotell, 
med ny bru/kryssingspunkt over elva. Bustadane kan vere 
med å finansiere noko av gangvegsystemet og bidra til 
sambruk mellom elv og uteareal.  

Området som vert kalla Øyna, er i gjeldane regulering 
merka som området for offentlege formål. Dette området 
vil kunne eigne seg til ein barnehage eller anna formål 
som støttar bustadfortetting i området. Det ligg tett på 
elveparken og ein barnehage vil få fine omgjevnader, vere 
sentrumsnært og kunne bidra til spennande leikeareal 
langs elva etter stengetid.

Gardstunet ned mot Grandaparken, stranda og 
naustmiljøet er samla sett identitesskapande kvalitetar 
som Sandane må synleggjere og få fram. Det er derfor 
ingen forslag om å byggje ut dette området. Bygningane 
kan fungere som kulturarenaer, alternativ til gards-
barnehage eller supplere Gloppen hotell med karakter-
fulle areal for kokkekurs med lokalmat m.m. Det er viktig 
at dette området inngår i ein felles «arealbank» for 
fjordlandsbyen, der ein understrekar verdien av at dette 
området ikkje vert privatisert med bustader. Ved at det 
vert oppretthalde som eit grønt friområde, vil dette løfte 
verdien på bustadane som er og vil bli etablert i området. 

Sandane sin identitet som jordbrukskommune er bevart i sentrum. Foto: Mona Steinsland
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5. Lag ein plan som ivaretek mulegheiter for ny 
næringsutvikling
Det er viktig å lage ein plan som tek høgde for framtidig 
behov for næring- og handelsareal. Det må vere muleg og 
interessant å etablere nye verksemder i sentrum, og på 
denne måten legge til rette for moderne og innovative 
arbeidsplassar. 

Området nærast kulturallmenningen og Grandavegen er 
svært sentralt i forhold til viktige gangaksar og aktiviteter 
i sentrum. Her vil det også vere naturleg å tilretteleggje 
for noko meir og større næringsareal enn det forslaga 
legg opp til. For å sikre at Sandane har rom for vekst både 
i forhold til kontor, handelsareal og anna næring som gir 
arbeidsplasser, kan ein legge opp til noko breiare 
bygningsvolum her enn det framtidsskissene viser.

Bygningane som ligg ut mot Grandavegen og inn mot 
allmenningen skal tilretteleggast for næring i 1 etasje. 
Forslaget om å transformere dagens rutebilstasjon til 
barnehage, vil evaluringskomitéen ikkje anbefale. Bruken 
av området må sjaåst i ein heilskap for næring og 
bustader, og styrast gjennom ein bevisst utbyggings-
rekkefølgje som sikrar nødvendig næringsareal ut mot 
kulturallmenningen og Grandavegen.

Klimavennlege energiløysingar 
I samband med fortetting og utvikling av Sandane 
sentrum må det utgreiast kva energiløysing som er mest 
teneleg for Sandane. Skal Sandane legge til rette for ei 
framtidig og berekraftig utvikling, må energiforsyning av 
sentrum sjåast på i ein heilskap. Dette var ikkje ein del av 
fagteama sitt oppdrag, og er difor noko kommunen må 
sikre nødvendig analyse og kunnskap om. Det kan ligge 
ein mulegheit for å tenkje infrastruktur i samband med 
NVE si flaumsikring av elva, og i den samanheng hastar 
det å få gjennomført ei slik analyse.

Næring/bustad. Illustrasjon: HZA/Asplan viak

Fjordlandsby på sentrumsflata.  Illustrasjon: HZA / Asplan Viak
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6. Bygg bustadar som bidreg til ein god 
sentrumsutvikling
Det er alltid viktig for ein tettstad at det bur folk i 
sentrum. Det skapar miljø, tryggheit, omsorg og 
interesse. Det gjer det lettare å leve berekraftig. 
Tilrettelegg for bumiljø som får gleda av nærleiken til fjord 
og fjell, samtidig som dei bidreg med aktivitet til sentrum 
og fjordfronten. Sandane har areal med flate sentrums-
tomtar med vestvendt sjøutsikt. Det ligg til rette for god 
bustadutvikling i området, men tomtene er så sentrale i 
utvikling av Sandane, at ein ikkje kan byggje kva som helst 
i desse områda. Dei nye bustadane må ha kvalitet og 
bidra til ein god fjordlandsby med særpreg og eigenart. 
Dei skal gje liv til sentrum gjennom si utforming og 
variasjon. 

Fortetting av bustader mellom Grandavegen og 
fjordfronten
Området mellom kulturallmenningen og Rema 1000 
bygget er det største enkeltområde for fortetting i 
Sandane. Her ligg det til rette for en variert 
bustadutbygging med kvalitetar som både forsterkar 
Sandane som tettstad og utviklar nye spennande bumiljø 
som kan bidra til sentrumsbygging og forsterkning av 
fjordfronten. Forslaget frå HZA/Asplan Viak med bustader 
organisert i tre etasjar i lamellar i til dømes massivtre, og 
plassert i lengderetning øst-vest, har mange kvalitetar i 
seg. Dette skal gje alle utsikt både mot sjø og fjella rundt. 
Bustadane er plasset med omsyn til flomproblematikk og 
heva opp 70 cm frå kainivå. Dette skapar ein fin liten 
”avstand ” mellom bustad og gategolv, og gjer det muleg 
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KLATRING

MAT

Temporære events i allmenningen

I N N H O L D  A L L M E N N I N G E N

Forbindelse Nordstrandsvegen og  GrandavegenOpphold og marked i allmenningenLek på allmenningenBelysning og beplantning i allmenningen

BEVARTE BYGG SOM GENERATORER FOR OMRÅDET

H O V E D G R E P  S E N T R U M  

FLOMSIKRINGS-PLINT / SEMI-PRIVATE OMRÅDER VARIASJON AV GRØNNE FELLESROM

FLYT GJENNOM BYROM PÅ FOTGJENGERS PREMISSER FELLES AKTIVITETER I GAVLER MOT HAVN - “LANTERNER” FJORDUTSIKT MENS DU VINKER TIL NABOEN

OPPHOLD LANGS FJORDPROMENADEN

Aktiviteter for alle aldre

Fjordpromenaden er selve fronten av Sandane sentrum mot fjorden. 
Fjordpromenaden gjør overgangen mellom land og fjord tilgjengelig, den 
binder sammen sentrum og er en attraksjon i seg selv. Samtidig som den vil 
innby til opplevelse og bli en identitet for stedet. 

Fjordpromenaden er oppført som et nedre tredekke i Kebony, båret av en 
trekonstruksjon over steinfyllingen. Skråstilte påler, med robuste punktfundament 
bærer dekket ut over vannflata. Kanten på Sjøpromenaden beveger seg langs 
vannkanten, innimellom trekker den seg litt inn, mens andre ganger kommer 
den godt ut, med nedtrapping til vannet. Når tverraksene mellom boligene 
møter Fjordpromenaden blir det ekstra bearbeidede møteplasser.  Slik blir 
dette et flott og variert opplevelse av kaikanten – små møtesteder, forplass for 
café og kajakk, opplevelse av utsikt og vær, og som del av rekreasjonsturer og 
trim langs hele Sandanes sjøkant. 

Fjordpromenaden kan bygges ut i etapper som forbindes med boligenes 
tverrakser etterhvert som de blir ferdigstilt.
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Boliger i sentrum bringer mer folk inn i sentrum. Fleksible 
boligtyper med variert størrelse tilpasses beboerne. Flere, 
lettstelte boliger for eldre, kort til service, helsetjenester og 
møteplasser. Småleiligheter for unge voksne og innflyttede 
industriarbeidere, nært handel og kollektivtrafikk. Boligtilbud 
for familier, nær både natur og service og et sosialt naboskap 
med lekekamerater og aktivitet for barnefamilier. ”Bo langs 
sjøen, i sentrum - og dessuten nær fjellet - unikt boligtilbud, 
bare på Sandane!”

Sentrumsflata fortettes med nye boliger organisert i 3 
etasjes lameller i massivtre og plassert med lengderetning 
øst-vest. Dette for å gi alle utsikt både mot sjø og fjellene 
rundt. 
Boligene er plassert på to ”havnesokler” pga 
flomproblematikk.
Slik får man en 70 cm høydeforskjell som kan gi en fin 
variasjon i uterommene med nedtrappinger, semiprivate 
og private uterom. Bebyggelsen kan bygges ut gradvis i et 
fleksibelt mønster. Skalaen på den nye boligbebyggelsen 
er i tråd med småbytradisjonene, og boligene danner tun 
som gir rikelig med luft, lys og utsyn, grønne områder, 
private og halvprivate uteareal. I endegavlene er det etablert 
offentlige funksjoner som kan bidra til et godt boligmiljø, 
som felleskjøkken, drivhus, kajakklagring og lignende. 

Den eksisterende rutebilstasjonen transformeres til 
barnehage for den nye boliglandsbyen og kan være 
aktivitetshus / kulturformål om kveldene. 

Klimaberedskap
Det regner mye på Vestlandet, og med klimaendringene 
som vi allerede merker virkning av, må vi planlegge med 
beredskap for ennå større nedbørsmengder og stormflo 
i perioder. Vannet bør bli tatt hånd om, brukes som en 
ressurs for vanning vegetasjon og som estetisk element. 
Avrenningen fordrøyes, slik at risikoen for å overbelaste 
kloakksystemet reduseres og flomveger som renner ut til 
fjorden minimerer problemer med oversvømmelser.
I vår plan er overvannshåndteringen integrert i utforming av 
park, torg og uterom.
Små fordrøyningsbasseng i uteområdene tar i mot regnvann 
og leder det videre er synlige i parker og på Allmenningen. 
Det blir vakre og identitetsskapende mindre blå elementer, 
attraksjoner for barna, vakkert for voksne som samtidig 
løser de tekniske problemene.
De nye boligene er utforma slik at takene leder 
overflatevannet kontrollert inn i et blågrønt system. Alle 
nye bygninger plasseres så høyt at de ikke vil bli berørt 
av havstigning eller 100-års stormflo. Derfor er det 
utsiktpunkter og turmuligheter langs sjøen, men også le og 
ly langs aksene, overdekka areal der været kan oppleves, 
og et konsentrert sentrum med kort veg inn til bygninger 
offentlige bygninger. 
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Den røde løperen og det tilhørende brede plassrommet Allmenningen er gågata 
og ”sentrum i sentrum”. Dette er det store felles utendørs oppholdsarealet hvor 
folk skal ferdes og oppholde seg på godværsdager. Allmenningen inneholder 
Firdatun, Heradshuset og banken som er frittliggende monumentalbygninger 
fra tidlig etterkrigstid. Det bør ikke bygges andre konstruksjoner i Allmenningen.  

Det er planlagt en grønn og frodig akse fra Firdavegen mot fjorden. 

Dette uterommet har gode dimensjoner og er allerede utstyrt med kunst, 
lekeplass og ”Gloppenbua”, et sjarmerende, bevaringsverdig lite bygg midt 
på Allmenningen.  Utvikling av Allmenningen bør skje i samarbeid med 
næringsstanden men det bør ikke tillates mer form for bygningsmessig fortetting 
på denne. Allmenningen skal romme utendørs aktiviteter som marked, lek og 
opphold. 

ALMENNINGEN

Snitt fjordfront. Illustrasjon: HZA / Asplan Viak

Felles aktiviteter i gavler mot havn. ”Lanterner. Ill: HZA / Asplan Viak Fjordutsikt mens du vinker til naboen. Ill: HZA / Asplan Viak
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å definere ulike offentlege og private soner mellom gate 
og bustad utan at det vert etablert barrierar. 
Høgdeforskjellane utnytter ein i nedtrapping i uterom 
som lager skilje mellom privat og offentleg område. 
Bustadane kan byggast ut fleksibelt og etter marknaden 
sitt behov. Bustadane bygger på småbytradisjonar og 
dannar tun med gode privat og offentlege uteområde. 
I endegavlane på bygningane ned mot fjordpromenaden, 
legg ein funksjonar som kan fungere som sosiale arenaer 
for fleire enn bebuarane. Dei offentlege funksjonane gjer 
at området ikkje blir privatisert, men har funksjonar som 
skapar innhald og målpunkt for fjordpromenaden, og gjer 
det meir attraktivt å gå der. 

Bustader på Coopbygget og Europrisbygget
Det bør også vurderast mulegheiter for å utvikle og 
omforme eksisterande bygningsmasse. Utifrå 
bygningshøgde er det muleg å bygge bustader både på 
Coopbygget og Europrisbygget. Slike løysingar kan også 
bidra til å få meir grønt miljø på det som elles er grå og 
tunge flater. Ved Europrisbygget kan det etablerast 
takterasse med trapp ned til friområdet ved 
Grandaparken. 

7. Lag en tydelig handlingsplan med prioriterte 
prosjekt på ulik nivå
Parallelloppdraget har fått fram mange av Sandane sine 
kvalitetar og belyst korleis alternativ utbygging kan gje 
Sandane fjordlandsby ein ny karakter. Nokon av forslaga 

er godt gjennomarbeida og realistiske medan andre synar 
visjonar og mulegheiter som ligg lengre framme. Samla 
sett peiker innspela på Sandane sine mulegheiter og gir 
grunnlag for utvikling av ein heilskapleg og omforent plan 
med nærleik til folk og natur. 

Boliger og takterrasser på Europrisbygget, med trapp ned til friområdet. Ill: Lala Tøyen /Pushak

Gloppen folkebibliotekt har flyttet ut i sentrum. Foto: Gloppen folkebibliotek.
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Uterommet på taket av den lave delen av bygningen kan knyttes sammen med området rundt elvemun-
ningen ved at terrenget kan heves opp mot husveggen. Det etableres en generøs trapp fra taket ned på 
terreng, og fungerer som et amfi  der man kan oppholde seg. Slik skapes en umiddelbar kontakt mellom 
ferieleiligheter og kaiområdet hvor vi ser for oss fi skebrygge med sløyebenk, tilgang til ferskvann,  grill ol.

Bygningsmassen til legesenteret er i dag sam-
mensatt av to hovedvolumer på 1 og 2 etasjer. 
Vi foreslår å legge ut boliger på de to tak-
fl atene, organisert rundt to felles uterom i 
midten, slik som ved boligtunene nede på 
fl aten. Alle boliger har adkomst fra felles 
uterom. Størrelse på volumene bør harmonere 
med bygningsvolumene nede på fl aten for å ta 
opp i seg karakteren til den urbane fj ordlands-
byen. Uterommene på takene åpner seg mot 
syd, og lukker seg mer mot den dominerende 
vindretning fra nordøst og nordvest. Boligene 
er tenkt som små enheter sammensatt i rekker 
som kan selges eller leies ut til hybelboere eller 
sommergjester. Selv om disse boligene ligger 
1-2 etasjer høyere enn den øvrige delen av bo-
ligtunene nede på fl aten, er det viktig at de opp-
leves som en del av den større sammenhengen 
både i forhold til bygningskarakter og tilgjen-
gelighet. Dette kan gjøres ved at man etablerer 
adkomst til takfl aten på fl ere sider av bygget. På 
den måten knyttes boligene og uteområdene på 
taket sammen med områdene rundt bygningen.
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Evalueringskomitéen
Gloppen kommune, mai 2017

Mona Steinsland
Sogn og Fjordane fylkeskommune
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Representantar frå lokalt næringsliv

Knut Roger Nesdal
Næringssjef Gloppen kommune

Ann Kristin Nes
Statens vegvesen
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Firda Billag

Løysingane vert arbeidt vidare med i tilknytning til 
områdereguleringsplan for Sandane sentrum. 

Somme forslag kan gjennomførast meir som kortsiktige 
tiltak. Kommunen må ta ansvar for å etablere samarbeid 
og nettverk med aktuelle utviklingsaktørar, og lage ein 
årleg handlingsplan for tiltak som skal gjennomførast. 
Tiltak og kostnadar blir jobba med på vanleg måte opp 
mot politisk handsaming og prioriteringar. Det er viktig at 
næringsaktørar, investorar og utviklarar av eigendomar er 
medvitne om kvalitet tilpassa lokale høve og særpreg, og 
er med å investere i haldbar arkitektur i bygg og uterom.  
Utvikling og realisering av fjordlandsbyen Sandane er 
avhengig av samspel mellom mange aktørar slik 
illustrasjonen frå Lala Tøyen/Pushak viser. 

Lange prosessar og mange folkemøte skapar entusiasme, 
og då er det viktig at det skjer noko i samband med dette. 
Ein realistisk plan for aktivitetar i sentrum i sommar, der 
nokon av mulegheitene frå parallelloppdraget blir 

aktualisert, kan vere med å skape interesse og 
engasjement for å jobbe vidare. 

Lista over laurdagsaktivitetar frå Lala Tøyen/Pushak, kan 
fungere som ein inspirator for mulegheiter og bør 
forankrast i frivillige lag- og organisasjonar. 

Elveparken er også eit prosjekt det bør settast stor fokus 
på i samarbeid med NVE sitt arbeid. Ein plan for 
tilkoplingspunkt og små aktivitetar langs elva, vil kunne 
vere eit prosjekt som kunne  t.d. vore utvikla på skulane 
med fokus på bygging av små treningsinstallasjonar o.l.
Samla sett bør handlingsplanen innehalde både 
kommunale oppgåver og prosjekt som kan organiserast 
av skule, lag og organisasjonar på dugnad. Slik engasjerer 
ein på alle nivå.

Oppsummeringsvis er Sandane blitt endå meir klar over 
sine kvalitetar og mulegheiter, og kan utvikle ein tettstad 
som mange kan bli glad i. 

Sign

SignSign

Sign

Sign

Sign
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Utvikling og realisering av fjordlandsbyen Sandane er avhengig av samspel mellom mange aktørar. Ill: Lala Tøyen /Pushak
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TRAFIKK

REFERANSER
Sjøbadet på Piren
Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Kastrup sjøbad/White arkitekter

Kastrup sjøbad/White arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

flyteelementer

Sandane fjordfront står nå ovenfor en 
transformasjonsprosess fra kun å være en front 
mot fjorden til å bli et midtpunkt for det kulturelle 
og sosiale sentrum av byen. Utvikling av Sandane 
sjøbad vil være medvirkende i denne prosessen. 
Sjøbadet kan tilby et urbant havnelandskap med 
tørrdokk, brygge, soldekk, stupetårn, badekulp, 
bassenger og pongtonger. Som et terrassert 
landskap, ligger sjøbadet i overgangen fra land 
til vann, noe som gjør det mulig for innbyggerne i 
Sandane å ta en svømmetur i sentrum.
Sjøbadet anlegges ved sørsiden av havneflata og 
nær stranda. 

Sandane sjøbad består av garderobe/
badstufunksjoner i massivtre direkte tilknyttet 
havna og et trelandskap på flytebrygge. Til sammen 
dannes det et variert romforløp. Uterommene gir 
variasjon og unike opplevelser som skifter med 
været, havet, flo og fjære og skydekke. Sjøbadet 
ligger sentralt plassert ved Rema1000 bygge 
med kort vei til Allmenningen, og vil være et 
attraktivt sted for en bred målgruppe. Stedet vil 
tilby varierte badeopplevelser, og vil være synlig 
ved innfarten til Sandane. 
Folk går til sjøbadet ikke nødvendigvis for å trene, 
men først og fremst for å sosialisere, leke og nyte 
solen. Sandane by kan dra nytte av et slikt sjøbad. 
Det blir et attraktivt tilbud til beboerne, men det vil 
også tiltrekke flere sommerbesøkende til stedet 
nettopp på grunn av mulighet til å bade i varmere 
vann ved kysten. Nærheten til den mer lune og 
sydvestvendte sandstranda vil skape en attraktiv 
badesone i hjertet av landsbyen.

Badets sambruk og eventuell drift med hotellet/
senteret eller Trivselshagen vil være en generator 
for utviklingen av landsbyen.
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“Holvikparken”

Gloppenfjorden

Bussterminalen og gjestehavn flyttes til sentrumsaksen ved allmenningen ved den 
svært viktige krysninga mellom fjordpromenaden og Allmenningsaksen. Venterom, 
toalettfunksjoner, sykkelparkering, funksjoner til gjestehavn  legges i et terminalbygg 
parallelt med fjorden. 

Folk i bevegelse mellom transportmidlene, til og fra skole jobb, handel eller besøk,  
er livsnerven i å utvikle et aktivt lokalsentrum. Det er her folk møtes, 
nyheter utveksles, man legger inn et raskt handleærend mellom bussavganger. Flytting 

Sandane har gått igjennom en klassisk tettstedsutvikling der sentrum opprinnelig er bygd omkring handel. Grandavegen 
strammes opp og oppgraderes til en trivelig handelsgate. 3m bredt fortau er anlagt på østsiden mot Coopbygget og et bredere 
fortau på ca. 8 m, på vestsiden mot ny bebyggelse. Grandavegen er toveiskjørt frem til parkeringsplassen. Derifra er det 
enveiskjøring for kollektivtransport. 
Brede fortau, gateparkering, beplantning, belysning og sykkelparkering vil gjøre denne gate til en hyggelig handlegate. 
Ny bebyggelse med næringslokaler i første etasje er lagt inntil Grandavegen. Brannstasjonene er transformet til bryggeri eller 
kulturformål. Det er i dag godt  grunnlag for handel, privat og offentlig tjenester i Sandane sentrum og en ny handelsgate – 
Grandavegen- vil bli et fint tilskudd til sentrum.

av bussterminalen vil forsterke det allerede eksisterende handelssentrum i Øvregate, 
binde øvre og nedre sentrum bedre sammen og samtidig styrke eksisterende senter. 
En molo er anlagt rundt gjestehavna for bedre sjøforhold. 

Regionens minste og beste småbåthavn med gjestehavn, knyttes tettere til handel 
og sentrumsfunksjonene. Gjestehavna flyttes slik at den får adgang direkte fra 
sjøpromenaden og at gjestene lett kan benytte seg av handel og service. Slik får 
oppleve Sandenes trivelige sentrumskvartal og vil bidra selv til aktiviteten her.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

B U S S T E R M I N A L
P A R K E R I N G

GATEPARKERING

PARKERINGSSTRATEGI

GRUPPEPARKERING
FASE 1: OVER BAKKEN
FASE 5 I FJELLET

Vi bevarer den fleksible parkeringa, tett på boliger og handel. 
Gateparkering rydder opp i gateløp og arealbruk, sprer en del av 
parkeringa utover, samtidig som det blir ennå mer fleksibelt å sette 
fra seg bilen der det trengs. Tre sentrumsnære parkeringsplasser 
er anlagt i sentrum. En ved den nye bussterminalen, en ved Coop 
og en ved Rema 1000 bygget. Ved bussterminalen ligger parkering 
tett på senteret, og de større parkeringsplassene er rammet inn slik 
at parkeringskapasiteten er god, uten at inntrykket av parkerte biler 
dominerer stedet.

For å forsterke et mer bymessig og attraktivt sentrum, må den 
utflytende arealbruken i gatene ryddes opp i. Kjørebanene 
reduseres i bredde, det blir lagt kantparkering på en side 
i Grandavegen og det defineres gode, brede soner for 
fotgjengerne. Dermed er tilgjengeligheten like god, samtidig 
som gatene blir mer attraktive og fotgjengervennlige.

Avkjøringen til bussterminalen fra Øvregate er toveiskjørt, men 
det er kun enveiskjøring gjennom sentrum.

T R A F I K K M Ø N S T E R

ILLUSTRASJON SJØBAD HØST

REFERANSERSNITT HAVNEBAD ILLUSTRASJON SANDANE SJØBAD SOMMER

ILLUSTRASJONSPLAN BUSSTERMINAL-GJESTEHAVN

MAGIRUS V6

V4

V2

FORTAUVEI VEIPARKERINGASFALTASFALT BRANNSTASJON

4.8m 3.5m

23.7m

5.7m 6.5m 2.7m 0.5m

NÆRING

BUTIKK
?

?
Stor lukket fasade

Åpne handel ut mot gate?

Kan man bo her?

?

?

Autoban gatebelysnin

?

?
Felt av muligheter Stripe vei kun for parkering

?

Hva skal skje her hvis brannstasjon flytter?
Bygg med historiske kvaliteter!

?
Sykkel på fortov

Hva skjer med uterom når 70 cm plint kommer?

8.4m

TORG BOULEVARD FORTAUGATEPARKERINGBILERSYKKELHAVNEPLINTEN BRYGGERI / BAR / CAFE

NÆRING

BOLIG

BUTIKK

23.7m

3.0m6.5m 2.7m0.5m2.5m

SNITT GRANDAVEGEN EKSISTERENDE SITUASJON M 1:200

SNITT GRANDAVEGEN NY SITUASJON M 1:200

SJØBAD

fast flytende

kant å lene seg motkant å sitte på

fast flytende

kant å lene seg motkant å sitte på

fast flytende

kant å lene seg motkant å sitte på

B U S S T E R M I N A L  O G  G J E S T E H A V N

G R A N D A V E G E N
G R A N D A V E G E N  -  E N  T R I V E L I G  H A N D E L S G A T E

Visjon
Teamet sin visjon for Sandane, som ligger vakkert til i enden 
av Gloppenfjorden, er ein moderne og naturnær tettstad med 
aktive og attraktive offentlege rom. Ambisjon er å bidra til å 
skape ein tettstad med bebyggelse og uterom som samspelar 
med omgjevnadane og etablerar ein nær kontakt til fjord og 
landskap. Vidare er det lagt vekt på sterke nabolag, som ligg 
nært varierte rekreasjonsmulegheiter og gode møtestader. 
«Om ein planlegg i tråd med ein framtidsretta miljøtankegang 
kan Sandane bli eit forbilde for fjord-byer i regionen».

Teamet sine hovudgrep for sentrum:

Anlegg fjordpromenade. Som fjordlandsby er det essensielt 
at bebuarane kan utnytte nærleiken til fjorden med 
nedtrapping til sjøen på fleire stader, triveleg uterom og 
fellesfunksjonar. 

Sandane sjøbad. Sandane sjøfront er i ein 
transformasjonsprosess til å bli eit midtpunkt for det 
kulturelle og sosiale sentrum i Sandane. I denne samanheng 
vil utvikling av Sandane sjøbad medverke i denne prosessen. 
Sjøbadet er foreslått lagt ved Rema 1000 bygget og nær 
stranda. Sjøbadet kan tilby eit urbant hamnelandskap med 
tørrdokk, brygge, soldekk, stupetårn, badekulp, basseng og 
pongtonger.

HZA / ASPLAN VIAK

HAUGEN/ZOHAR ARKITEKTER:
Marit Justine Haugen
Johann Magnus Kjartansson

ASPLAN VIAK:
Ingeborg Ulvund Barlaup

«DEN URBANE FJORDLANDSBYEN»

TEAM



GLOPPEN KOMMUNE
«DEN URBANE FJORDLANDSBYEN SANDANE»

25

 

oppv. basseng

garderobe

badstue

lekeplass

Åpent torg-markedsplass

galleri/kafé
skateramp

gjestehavn

felles servicebygg
bussterm

inalsykkel

barnehage

bryggeri

boligområde 

boligområde 

parkering bolig

parkering butikk

sjøbad

Teina-parken

G
ra

nd
av

eg
en

Sø
rs

tra
nd

sv
eg

en

Nordstrandsvegen

Firdavegen

Gota

Sandane 
senter

Glop
pe

n 
ho

te
ll

ungdomskole

Folke-
museum

Lege-
senter

Idrettshall

Trivselshagen

Bolig på tak

Rema 1000Europris

ha
vn

ep
ro

m
en

ad
e

stupetårn

Heradshuset

kontor

bank

hagefortetting

hagefortetting

pa
rk

er
in

g 

parkering 

stranda

na
us

tre
kk

a

vgs

idrettsarena

Fi
rd

a 
gy

m
na

s

br
yg

ge
ne

“Holvikparken”

Gloppenfjorden

HOVEDGREP

ANALYSER

VISJON

ETABLERE PROMENADEN KULTURAKSEN FORSTERKE HANDELSAKSER
EKSISTERENDE HANDEL

NY HANDEL

FORBINDELSER MELLOM 
GAMLE OG NYE SENTRUM

Sandane ligger tett på naturen. Beliggenheten ved fjorden 
preger bebyggelsen med en rekke kaianlegg mot sjøen. Mot 
nord stiger terrenget bratt mot Fjellbygda. Vår visjon er at 
fjordlandsbyen Sandane skal bli et attraktivt kommunesenter 
med godt tjenestetilbud som appellerer til tilflytting og bolyst, 
og gir tjenester og handelstilbud som innbyggerne trenger. 
I dag er sentrum forholdsvis moderne, men noen historiske 
bygg står igjen. 

Rollen til norske fjordbyer har endret seg dramatisk gjennom 
de siste hundre år. Fra å være transportknutepunkt basert på 
sjøbasert næring, trafikk og handel, er et tettsted som Sandane i 
en mer udefinert posisjon, med et konsentrert sentrumsområde 
som kan videreutvikles. Utfordringene er at det bor relativt få 
i sentrumskjernen, og at det her er et betydelig potensiale 
for fortetting. Store deler av sentrumsarealet er dominert 
av parkeringsareal og mangler oversiktlige gangtraseer 
for gående og syklende. Det er behov for en bedre kobling 
mellom Trivselshagen som sentrum for kultur, idrett, skole og 
handelssentrum mot sjøen. 

Vår visjon av Sandane, som ligger vakkert til i enden av 
Gloppenfjorden, er et moderne og naturnært tettsted med 
aktive og attraktive offentlige rom. 
Vår ambisjon er å bidra til å skape et tettsted med bebyggelse og 
uterom som samspiller med omgivelsene og etablerer en nær 
kontakt til fjord og landskap. Videre tror vi på sterke nabolag 
nært varierte rekreasjonsmuligheter og gode møtesteder. Om 
vi planlegger i tråd med en framtidsretta miljøtankegang kan 
Sandane bli et forbilde for fjord-byer i regionen. 

Unikt utgangspunkt
Gloppen er en kommune i vekst med over 5800 innbyggere. 
Sandane sentrum utgjør avslutninga av et dalføre som ender 
i et slettelandskap i Gloppefjorden. Landskapsrommet er 
tydelig avgrensa av åssidene. Sandane sentrum ligger delvis 
på fyllmasser, nedunder fjell med et skrint dekke av torv 
og myrmasse. Sandane ligger godt vernet for vinteren sin 
vestavind i en sidegrein av Nordfjord. 
Sandane har en unik posisjon i fylket som den største 
landbrukskommunen og er også godt kjent for Firda 
videregående skole, og de aktivitetene og det miljøet som 
følger med der. Sandane har fått friske impulser utenfra i en 
årrekke, både fra tilflytta lærere og elever. Elevmiljøet på 
Sandane har et godt renommé, det samme har skolen. På 
Sandane er det et særdeles godt utviklet kultur- og idrettstilbud. 
Trivselshagen er blitt en viktig del av dette tilbudet, med 
svømme- og badeanlegg, kinosal, kultursal og flere innendørs 
og utendørs anlegg for ulike idretter og aktiviteter.

SANDANE FJORDLANDSBY

I besvarelsen “Den urbane 
fjordlandsbyen” har vi tatt for 
oss sentrumsområdet og studert 
trafikkavvikling, havnepromenaden, 
allmenningen og fortettingsformer. 

Vi har hatt tre hovedfokus:

FORTETTE SENTRUM
Eksisterende brannstasjon og 
bussterminal transformeres ti l 
offentl ige funksjoner og flest mulig 
boliger plasseres på havneflata. 
Boligfortetting på eksisterende tak, 
frittstående rekkehus og fellesrom 
mot fjorden er anlagt i sentrum. Det 
bør heller bygges lavt og tett i sentrum 
enn å bygge blokker og vil laer på 
åsene rundt. Dette bidrar t i l  mer l iv og 
mindre bilkjøring i sentrum, samtidig 
som det bevarer Sandanes vakre 
natur- og kulturlandskap. 
 

BÆREKRAFTIG LANDSBY VED 
FJORDEN
Sandane har et eget særtrekk med vann 
i ulike landskapskarakterer; f jorden og 
elva. Tilrettelegging av sjøfronten for 
bruk og opplevelse i all slags vær og 
nyttiggjøring av flomproblematikken 
er sentrale elementer i utformingen 
av landsbysnittet. Klimaendringene 
og Norges målsettinger om å kutte i 
kl imagassutslipp medfører nye krav ti l 
hvordan vi må utforme våre byer og 
tettsteder, med tanke på overvann, 
byggeskikk, materialer og forholdet t i l 
f lom. Bebyggelsen i sentrum og dens 
plassering utformes mtp ekstremvær 
og flom. De rurale mindre stedene i 
Norge bør også bli mer klimasmarte 
og her kan Sandane bli et forbilde i 
Sogn og Fjordane. 

BYGGE NYTT SAMTIDIG SOM 
VIDERE PÅ EKSISTERENDE GREP
Utfordringa på et mindre sted er å finne 
de effektive og realistiske grepene 
som gir god sentrumsutvikling. 
Omplassering av bussterminalen er 
et nytt grep som frigjør sentrumsareal 
t i l  boliger og næring, samtidig 
som ny terminal ved senteret vil 
styrke dette og allmenningen. Ved å 
forsterke Grandavegen som en trivelig 
handlegate med kollektivtrafikk og 
sykkel samtidig som å intensifiere den 
allerede eksisterende “allmenningen” 
med program og aktiviteter, vil f lere 
mennesker trekke ti l  og bruke sentrum.

Anlegge fjordpromenaden: 
Som fjordby er det essensielt 
at beboerne kan utnytte nærhet 
til havet med nedtrappinger 
til fjorden, trivelige uterom og 
fellesfunksjoner.

Styrke og organisere 
allmenningen som hovedpulsåra 
i sentrum med varierte 
funksjoner, lek  og utendørs 
opphold.

Anlegge bussterminalen og 
gjestehavn nederst ved havet 
i samråd med innfartsåren fra 
Kronaveien; et sentralisert 
mobilitetsknutepunkt for buss, 
båt og parkering.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

Styrke eksisterende 
gangforbindelser med belyste og 
brede trapper mellom Øvregate 
og sentrum.

Utforme Grandavegen som en 
trivelig handelsgate med brede 
fortau, doble sykkel traseer, 
beplantning, gateparkering, 
belysning og utemiljø.

Tilrettelegge for 
sentrumsnære, varierte 
boliger med gode uterom som 
tar flom på alvor.

1 2 3 4 5 6

H I S T O R I S K E  F A S A D E R H A N D E L S  F A S A D E R 

Innviksfjorden

Breimsvatnet

Nordfjord

H A N D E L  &  G A T E L I V A V S T A N D E RR E K R E A T I V TF J O R D K O M M U N E N

ILLUSTRASJON HAVNEFLATA

ILLUSTRASJONSPLAN M1:1000

«DEN URBANE FJORDLANDSBYEN»
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Styrke og organisere allmenningen som hovudpulsåra 
i sentrum med funksjonar, leik og utandørs opphald. 
Allmenningen er gågate, og det bør ikkje tillates meir form for 
bygningsmessig fortetting på denne.

Anlegg bussterminal og gjestehamn nedst ved fjorden med 
innfartsåre frå Krånavegen. Slik vil det vere eit sentralt 
mobilitetsknutepunkt med adkomst for buss, båt og 
parkering. 

Det byggast nytt terminalbygg med venterom, 
toalettfunksjoner, sykkelparkering og  funksjonar til 
gjestehamna. Plasseringa vil forsterke det allereie 
eksisterande handelssentrum i Nordstrandsvegen.

Styrke eksisterande gangforbindelsar med belyste og breie 
trapper mellom Øvregate og sentrum. Universell utforming er 
eit gjennomgåande prinsipp og skal leggast til grunn på alle 
offentlege uteareal. Alle trafikkareal, bustadområde, 
gangvegar, parkområde samt fjordpromenade er planlagt 
trinnfritt og tilpassa universell utforming.

Utforme Grandavegen som ein triveleg handelsgate med 
breie fortau, dobbel sykkel trase, beplanting, gateparkering, 
belysning og utemiljø. Grandavegen er tovegskøyrt fram til 
parkeringsplassen. Derifrå er det einvegskøyrt for 
kollektivtransport. Ny busetnad med næringslokale i første 
etasje er lagt inntil Grandavegen. Brannstasjonen er 
transformert til bryggeri eller anna kulturformål. Ein ny 
handelsgate i Grandavegen, vil bli eit fint tilskot til sentrum.

Tilrettelegge for bustader som tek flom på alvor
Sentrumsflata fortettast med nye bustader organisert i 3 
etasjes lamellar i massivtre og plasserast med lengderetning 
øst-vest. Dette for å gje alle utsikt både mot sjø og fjella 
rundt. Bustadane er plassert på to ”havnesokler” pga 
flaumproblematikk. Det byggast fleksible bustadtypar med 
variert storleik tilpassa bebuerane. Fleire, lettstelte bustader 
for eldre, kort veg til service, helsetenester og møteplassar. 
Småleilegheiter for unge vaksne og innvandrarar, nært handel 
og kollektivtrafikk. Bustadtilbod for familiar, nær både natur 
og service og eit sosialt naboskap med leikekameratar og 
aktivitet for barnefamiliar. 
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Sandane ligger tett på naturen. Beliggenheten ved fjorden 
preger bebyggelsen med en rekke kaianlegg mot sjøen. Mot 
nord stiger terrenget bratt mot Fjellbygda. Vår visjon er at 
fjordlandsbyen Sandane skal bli et attraktivt kommunesenter 
med godt tjenestetilbud som appellerer til tilflytting og bolyst, 
og gir tjenester og handelstilbud som innbyggerne trenger. 
I dag er sentrum forholdsvis moderne, men noen historiske 
bygg står igjen. 

Rollen til norske fjordbyer har endret seg dramatisk gjennom 
de siste hundre år. Fra å være transportknutepunkt basert på 
sjøbasert næring, trafikk og handel, er et tettsted som Sandane i 
en mer udefinert posisjon, med et konsentrert sentrumsområde 
som kan videreutvikles. Utfordringene er at det bor relativt få 
i sentrumskjernen, og at det her er et betydelig potensiale 
for fortetting. Store deler av sentrumsarealet er dominert 
av parkeringsareal og mangler oversiktlige gangtraseer 
for gående og syklende. Det er behov for en bedre kobling 
mellom Trivselshagen som sentrum for kultur, idrett, skole og 
handelssentrum mot sjøen. 

Vår visjon av Sandane, som ligger vakkert til i enden av 
Gloppenfjorden, er et moderne og naturnært tettsted med 
aktive og attraktive offentlige rom. 
Vår ambisjon er å bidra til å skape et tettsted med bebyggelse og 
uterom som samspiller med omgivelsene og etablerer en nær 
kontakt til fjord og landskap. Videre tror vi på sterke nabolag 
nært varierte rekreasjonsmuligheter og gode møtesteder. Om 
vi planlegger i tråd med en framtidsretta miljøtankegang kan 
Sandane bli et forbilde for fjord-byer i regionen. 

Unikt utgangspunkt
Gloppen er en kommune i vekst med over 5800 innbyggere. 
Sandane sentrum utgjør avslutninga av et dalføre som ender 
i et slettelandskap i Gloppefjorden. Landskapsrommet er 
tydelig avgrensa av åssidene. Sandane sentrum ligger delvis 
på fyllmasser, nedunder fjell med et skrint dekke av torv 
og myrmasse. Sandane ligger godt vernet for vinteren sin 
vestavind i en sidegrein av Nordfjord. 
Sandane har en unik posisjon i fylket som den største 
landbrukskommunen og er også godt kjent for Firda 
videregående skole, og de aktivitetene og det miljøet som 
følger med der. Sandane har fått friske impulser utenfra i en 
årrekke, både fra tilflytta lærere og elever. Elevmiljøet på 
Sandane har et godt renommé, det samme har skolen. På 
Sandane er det et særdeles godt utviklet kultur- og idrettstilbud. 
Trivselshagen er blitt en viktig del av dette tilbudet, med 
svømme- og badeanlegg, kinosal, kultursal og flere innendørs 
og utendørs anlegg for ulike idretter og aktiviteter.

SANDANE FJORDLANDSBY

I besvarelsen “Den urbane 
fjordlandsbyen” har vi tatt for 
oss sentrumsområdet og studert 
trafikkavvikling, havnepromenaden, 
allmenningen og fortettingsformer. 

Vi har hatt tre hovedfokus:

FORTETTE SENTRUM
Eksisterende brannstasjon og 
bussterminal transformeres ti l 
offentl ige funksjoner og flest mulig 
boliger plasseres på havneflata. 
Boligfortetting på eksisterende tak, 
frittstående rekkehus og fellesrom 
mot fjorden er anlagt i sentrum. Det 
bør heller bygges lavt og tett i sentrum 
enn å bygge blokker og vil laer på 
åsene rundt. Dette bidrar t i l  mer l iv og 
mindre bilkjøring i sentrum, samtidig 
som det bevarer Sandanes vakre 
natur- og kulturlandskap. 
 

BÆREKRAFTIG LANDSBY VED 
FJORDEN
Sandane har et eget særtrekk med vann 
i ulike landskapskarakterer; f jorden og 
elva. Tilrettelegging av sjøfronten for 
bruk og opplevelse i all slags vær og 
nyttiggjøring av flomproblematikken 
er sentrale elementer i utformingen 
av landsbysnittet. Klimaendringene 
og Norges målsettinger om å kutte i 
kl imagassutslipp medfører nye krav ti l 
hvordan vi må utforme våre byer og 
tettsteder, med tanke på overvann, 
byggeskikk, materialer og forholdet t i l 
f lom. Bebyggelsen i sentrum og dens 
plassering utformes mtp ekstremvær 
og flom. De rurale mindre stedene i 
Norge bør også bli mer klimasmarte 
og her kan Sandane bli et forbilde i 
Sogn og Fjordane. 

BYGGE NYTT SAMTIDIG SOM 
VIDERE PÅ EKSISTERENDE GREP
Utfordringa på et mindre sted er å finne 
de effektive og realistiske grepene 
som gir god sentrumsutvikling. 
Omplassering av bussterminalen er 
et nytt grep som frigjør sentrumsareal 
t i l  boliger og næring, samtidig 
som ny terminal ved senteret vil 
styrke dette og allmenningen. Ved å 
forsterke Grandavegen som en trivelig 
handlegate med kollektivtrafikk og 
sykkel samtidig som å intensifiere den 
allerede eksisterende “allmenningen” 
med program og aktiviteter, vil f lere 
mennesker trekke ti l  og bruke sentrum.

Anlegge fjordpromenaden: 
Som fjordby er det essensielt 
at beboerne kan utnytte nærhet 
til havet med nedtrappinger 
til fjorden, trivelige uterom og 
fellesfunksjoner.

Styrke og organisere 
allmenningen som hovedpulsåra 
i sentrum med varierte 
funksjoner, lek  og utendørs 
opphold.

Anlegge bussterminalen og 
gjestehavn nederst ved havet 
i samråd med innfartsåren fra 
Kronaveien; et sentralisert 
mobilitetsknutepunkt for buss, 
båt og parkering.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

Styrke eksisterende 
gangforbindelser med belyste og 
brede trapper mellom Øvregate 
og sentrum.

Utforme Grandavegen som en 
trivelig handelsgate med brede 
fortau, doble sykkel traseer, 
beplantning, gateparkering, 
belysning og utemiljø.

Tilrettelegge for 
sentrumsnære, varierte 
boliger med gode uterom som 
tar flom på alvor.
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HOVEDGREP

ANALYSER

VISJON

ETABLERE PROMENADEN KULTURAKSEN FORSTERKE HANDELSAKSER
EKSISTERENDE HANDEL

NY HANDEL

FORBINDELSER MELLOM 
GAMLE OG NYE SENTRUM

Sandane ligger tett på naturen. Beliggenheten ved fjorden 
preger bebyggelsen med en rekke kaianlegg mot sjøen. Mot 
nord stiger terrenget bratt mot Fjellbygda. Vår visjon er at 
fjordlandsbyen Sandane skal bli et attraktivt kommunesenter 
med godt tjenestetilbud som appellerer til tilflytting og bolyst, 
og gir tjenester og handelstilbud som innbyggerne trenger. 
I dag er sentrum forholdsvis moderne, men noen historiske 
bygg står igjen. 

Rollen til norske fjordbyer har endret seg dramatisk gjennom 
de siste hundre år. Fra å være transportknutepunkt basert på 
sjøbasert næring, trafikk og handel, er et tettsted som Sandane i 
en mer udefinert posisjon, med et konsentrert sentrumsområde 
som kan videreutvikles. Utfordringene er at det bor relativt få 
i sentrumskjernen, og at det her er et betydelig potensiale 
for fortetting. Store deler av sentrumsarealet er dominert 
av parkeringsareal og mangler oversiktlige gangtraseer 
for gående og syklende. Det er behov for en bedre kobling 
mellom Trivselshagen som sentrum for kultur, idrett, skole og 
handelssentrum mot sjøen. 

Vår visjon av Sandane, som ligger vakkert til i enden av 
Gloppenfjorden, er et moderne og naturnært tettsted med 
aktive og attraktive offentlige rom. 
Vår ambisjon er å bidra til å skape et tettsted med bebyggelse og 
uterom som samspiller med omgivelsene og etablerer en nær 
kontakt til fjord og landskap. Videre tror vi på sterke nabolag 
nært varierte rekreasjonsmuligheter og gode møtesteder. Om 
vi planlegger i tråd med en framtidsretta miljøtankegang kan 
Sandane bli et forbilde for fjord-byer i regionen. 

Unikt utgangspunkt
Gloppen er en kommune i vekst med over 5800 innbyggere. 
Sandane sentrum utgjør avslutninga av et dalføre som ender 
i et slettelandskap i Gloppefjorden. Landskapsrommet er 
tydelig avgrensa av åssidene. Sandane sentrum ligger delvis 
på fyllmasser, nedunder fjell med et skrint dekke av torv 
og myrmasse. Sandane ligger godt vernet for vinteren sin 
vestavind i en sidegrein av Nordfjord. 
Sandane har en unik posisjon i fylket som den største 
landbrukskommunen og er også godt kjent for Firda 
videregående skole, og de aktivitetene og det miljøet som 
følger med der. Sandane har fått friske impulser utenfra i en 
årrekke, både fra tilflytta lærere og elever. Elevmiljøet på 
Sandane har et godt renommé, det samme har skolen. På 
Sandane er det et særdeles godt utviklet kultur- og idrettstilbud. 
Trivselshagen er blitt en viktig del av dette tilbudet, med 
svømme- og badeanlegg, kinosal, kultursal og flere innendørs 
og utendørs anlegg for ulike idretter og aktiviteter.

SANDANE FJORDLANDSBY

I besvarelsen “Den urbane 
fjordlandsbyen” har vi tatt for 
oss sentrumsområdet og studert 
trafikkavvikling, havnepromenaden, 
allmenningen og fortettingsformer. 
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bussterminal transformeres ti l 
offentl ige funksjoner og flest mulig 
boliger plasseres på havneflata. 
Boligfortetting på eksisterende tak, 
frittstående rekkehus og fellesrom 
mot fjorden er anlagt i sentrum. Det 
bør heller bygges lavt og tett i sentrum 
enn å bygge blokker og vil laer på 
åsene rundt. Dette bidrar t i l  mer l iv og 
mindre bilkjøring i sentrum, samtidig 
som det bevarer Sandanes vakre 
natur- og kulturlandskap. 
 

BÆREKRAFTIG LANDSBY VED 
FJORDEN
Sandane har et eget særtrekk med vann 
i ulike landskapskarakterer; f jorden og 
elva. Tilrettelegging av sjøfronten for 
bruk og opplevelse i all slags vær og 
nyttiggjøring av flomproblematikken 
er sentrale elementer i utformingen 
av landsbysnittet. Klimaendringene 
og Norges målsettinger om å kutte i 
kl imagassutslipp medfører nye krav ti l 
hvordan vi må utforme våre byer og 
tettsteder, med tanke på overvann, 
byggeskikk, materialer og forholdet t i l 
f lom. Bebyggelsen i sentrum og dens 
plassering utformes mtp ekstremvær 
og flom. De rurale mindre stedene i 
Norge bør også bli mer klimasmarte 
og her kan Sandane bli et forbilde i 
Sogn og Fjordane. 

BYGGE NYTT SAMTIDIG SOM 
VIDERE PÅ EKSISTERENDE GREP
Utfordringa på et mindre sted er å finne 
de effektive og realistiske grepene 
som gir god sentrumsutvikling. 
Omplassering av bussterminalen er 
et nytt grep som frigjør sentrumsareal 
t i l  boliger og næring, samtidig 
som ny terminal ved senteret vil 
styrke dette og allmenningen. Ved å 
forsterke Grandavegen som en trivelig 
handlegate med kollektivtrafikk og 
sykkel samtidig som å intensifiere den 
allerede eksisterende “allmenningen” 
med program og aktiviteter, vil f lere 
mennesker trekke ti l  og bruke sentrum.

Anlegge fjordpromenaden: 
Som fjordby er det essensielt 
at beboerne kan utnytte nærhet 
til havet med nedtrappinger 
til fjorden, trivelige uterom og 
fellesfunksjoner.

Styrke og organisere 
allmenningen som hovedpulsåra 
i sentrum med varierte 
funksjoner, lek  og utendørs 
opphold.

Anlegge bussterminalen og 
gjestehavn nederst ved havet 
i samråd med innfartsåren fra 
Kronaveien; et sentralisert 
mobilitetsknutepunkt for buss, 
båt og parkering.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

Styrke eksisterende 
gangforbindelser med belyste og 
brede trapper mellom Øvregate 
og sentrum.

Utforme Grandavegen som en 
trivelig handelsgate med brede 
fortau, doble sykkel traseer, 
beplantning, gateparkering, 
belysning og utemiljø.

Tilrettelegge for 
sentrumsnære, varierte 
boliger med gode uterom som 
tar flom på alvor.
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Temporære events i allmenningen

I N N H O L D  A L L M E N N I N G E N

Forbindelse Nordstrandsvegen og  GrandavegenOpphold og marked i allmenningenLek på allmenningenBelysning og beplantning i allmenningen

BEVARTE BYGG SOM GENERATORER FOR OMRÅDET

H O V E D G R E P  S E N T R U M  

FLOMSIKRINGS-PLINT / SEMI-PRIVATE OMRÅDER VARIASJON AV GRØNNE FELLESROM

FLYT GJENNOM BYROM PÅ FOTGJENGERS PREMISSER FELLES AKTIVITETER I GAVLER MOT HAVN - “LANTERNER” FJORDUTSIKT MENS DU VINKER TIL NABOEN

OPPHOLD LANGS FJORDPROMENADEN

Aktiviteter for alle aldre

Fjordpromenaden er selve fronten av Sandane sentrum mot fjorden. 
Fjordpromenaden gjør overgangen mellom land og fjord tilgjengelig, den 
binder sammen sentrum og er en attraksjon i seg selv. Samtidig som den vil 
innby til opplevelse og bli en identitet for stedet. 

Fjordpromenaden er oppført som et nedre tredekke i Kebony, båret av en 
trekonstruksjon over steinfyllingen. Skråstilte påler, med robuste punktfundament 
bærer dekket ut over vannflata. Kanten på Sjøpromenaden beveger seg langs 
vannkanten, innimellom trekker den seg litt inn, mens andre ganger kommer 
den godt ut, med nedtrapping til vannet. Når tverraksene mellom boligene 
møter Fjordpromenaden blir det ekstra bearbeidede møteplasser.  Slik blir 
dette et flott og variert opplevelse av kaikanten – små møtesteder, forplass for 
café og kajakk, opplevelse av utsikt og vær, og som del av rekreasjonsturer og 
trim langs hele Sandanes sjøkant. 

Fjordpromenaden kan bygges ut i etapper som forbindes med boligenes 
tverrakser etterhvert som de blir ferdigstilt.
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FJORDPROMENADE

Boliger i sentrum bringer mer folk inn i sentrum. Fleksible 
boligtyper med variert størrelse tilpasses beboerne. Flere, 
lettstelte boliger for eldre, kort til service, helsetjenester og 
møteplasser. Småleiligheter for unge voksne og innflyttede 
industriarbeidere, nært handel og kollektivtrafikk. Boligtilbud 
for familier, nær både natur og service og et sosialt naboskap 
med lekekamerater og aktivitet for barnefamilier. ”Bo langs 
sjøen, i sentrum - og dessuten nær fjellet - unikt boligtilbud, 
bare på Sandane!”

Sentrumsflata fortettes med nye boliger organisert i 3 
etasjes lameller i massivtre og plassert med lengderetning 
øst-vest. Dette for å gi alle utsikt både mot sjø og fjellene 
rundt. 
Boligene er plassert på to ”havnesokler” pga 
flomproblematikk.
Slik får man en 70 cm høydeforskjell som kan gi en fin 
variasjon i uterommene med nedtrappinger, semiprivate 
og private uterom. Bebyggelsen kan bygges ut gradvis i et 
fleksibelt mønster. Skalaen på den nye boligbebyggelsen 
er i tråd med småbytradisjonene, og boligene danner tun 
som gir rikelig med luft, lys og utsyn, grønne områder, 
private og halvprivate uteareal. I endegavlene er det etablert 
offentlige funksjoner som kan bidra til et godt boligmiljø, 
som felleskjøkken, drivhus, kajakklagring og lignende. 

Den eksisterende rutebilstasjonen transformeres til 
barnehage for den nye boliglandsbyen og kan være 
aktivitetshus / kulturformål om kveldene. 

Klimaberedskap
Det regner mye på Vestlandet, og med klimaendringene 
som vi allerede merker virkning av, må vi planlegge med 
beredskap for ennå større nedbørsmengder og stormflo 
i perioder. Vannet bør bli tatt hånd om, brukes som en 
ressurs for vanning vegetasjon og som estetisk element. 
Avrenningen fordrøyes, slik at risikoen for å overbelaste 
kloakksystemet reduseres og flomveger som renner ut til 
fjorden minimerer problemer med oversvømmelser.
I vår plan er overvannshåndteringen integrert i utforming av 
park, torg og uterom.
Små fordrøyningsbasseng i uteområdene tar i mot regnvann 
og leder det videre er synlige i parker og på Allmenningen. 
Det blir vakre og identitetsskapende mindre blå elementer, 
attraksjoner for barna, vakkert for voksne som samtidig 
løser de tekniske problemene.
De nye boligene er utforma slik at takene leder 
overflatevannet kontrollert inn i et blågrønt system. Alle 
nye bygninger plasseres så høyt at de ikke vil bli berørt 
av havstigning eller 100-års stormflo. Derfor er det 
utsiktpunkter og turmuligheter langs sjøen, men også le og 
ly langs aksene, overdekka areal der været kan oppleves, 
og et konsentrert sentrum med kort veg inn til bygninger 
offentlige bygninger. 

oppv. basseng

garderobe

badstue

lekeplass

Åpent torg-markedsplass

galleri/kafé
skateramp

gjestehavn

felles servicebygg
bussterm

inalsykkel

barnehage

bryggeri

boligområde 

boligområde 

parkering bolig

parkering butikk

sjøbad

Teina-parken

G
ra

nd
av

eg
en

Sø
rs

tra
nd

sv
eg

en

Nordstrandsvegen

Firdavegen

Gota

Sandane 
senter

Glop
pe

n 
ho

te
ll

ungdomskole

Folke-
museum

Lege-
senter

Idrettshall

Trivselshagen

Bolig på tak

Rema 1000Europris

ha
vn

ep
ro

m
en

ad
e

stupetårn

Heradshuset

kontor

bank

hagefortetting

hagefortetting

pa
rk

er
in

g 

parkering 

stranda

na
us

tre
kk

a

vgs

idrettsarena

Fi
rd

a 
gy

m
na

s

br
yg

ge
ne

“Holvikparken”

Gloppenfjorden

HAVNEN I DAG

FLOMSIKRINGS PLINT

BEBYGGELSE OG FORTETTING

SANDANE FJORLANDSBY

P R I N S I P P E R  F O R  H A V N E F L A T E N  

FJORDLANDSBY PÅ FLATA

HAVNEBOLIGER

SNITT ALLMENNINGEN M1:200
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Den røde løperen og det tilhørende brede plassrommet Allmenningen er gågata 
og ”sentrum i sentrum”. Dette er det store felles utendørs oppholdsarealet hvor 
folk skal ferdes og oppholde seg på godværsdager. Allmenningen inneholder 
Firdatun, Heradshuset og banken som er frittliggende monumentalbygninger 
fra tidlig etterkrigstid. Det bør ikke bygges andre konstruksjoner i Allmenningen.  

Det er planlagt en grønn og frodig akse fra Firdavegen mot fjorden. 

Dette uterommet har gode dimensjoner og er allerede utstyrt med kunst, 
lekeplass og ”Gloppenbua”, et sjarmerende, bevaringsverdig lite bygg midt 
på Allmenningen.  Utvikling av Allmenningen bør skje i samarbeid med 
næringsstanden men det bør ikke tillates mer form for bygningsmessig fortetting 
på denne. Allmenningen skal romme utendørs aktiviteter som marked, lek og 
opphold. 

ALMENNINGEN
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Trafikkmønster og parkering
Den fleksible parkeringa, tett på bustader og handel, blir 
bevart. Gateparkering ryddar opp i gateløp og arealbruk, 
spreier ein del av parkeringa utover, samtidig som det blir 
enno meir fleksibelt å sette frå seg bilen der det trengs. Tre 
sentrumsnære parkeringsplassar er anlagt i sentrum. Ein ved 
den nye bussterminalen, ein ved Coop og ein ved Rema 1000 
bygget. Ved bussterminalen ligg parkering tett på senteret, 
og dei større parkeringsplassane er ramma inn slik at 
parkeringskapasiteten er god, utan at inntrykket av parkerte 
bilar dominerer staden.

Køyrebanane vert redusert i bredde, det blir lagt 
kantparkering på ei side i Grandavegen og det definerast 
gode, breie soner for fotgjengarar. Dermed er 
tilgjengeligheten like god, samtidig som gatene blir mer 
attraktive og fotgjengervennlige.
Avkjøringa til bussterminalen fra Øvregate er tovegskøyrt, 
men det er kun einvegskøyring gjennom sentrum.

Klimaberedskap
Med omsyn til klimaendringane , bør ein planlegge vatn som 
ein ressurs for vatning av vegetasjon og som estetiske 
element. I planen er handtering av overvatn integrert i 
utforming av park, torg og uterom. Nye bustader er plassert 
slik at dei ikkje vert berørt av 100-års stormflo.

TRAFIKK

REFERANSER
Sjøbadet på Piren
Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Kastrup sjøbad/White arkitekter

Kastrup sjøbad/White arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

København sjøbad/BIG + JDS = PLOT arkitekter

flyteelementer

Sandane fjordfront står nå ovenfor en 
transformasjonsprosess fra kun å være en front 
mot fjorden til å bli et midtpunkt for det kulturelle 
og sosiale sentrum av byen. Utvikling av Sandane 
sjøbad vil være medvirkende i denne prosessen. 
Sjøbadet kan tilby et urbant havnelandskap med 
tørrdokk, brygge, soldekk, stupetårn, badekulp, 
bassenger og pongtonger. Som et terrassert 
landskap, ligger sjøbadet i overgangen fra land 
til vann, noe som gjør det mulig for innbyggerne i 
Sandane å ta en svømmetur i sentrum.
Sjøbadet anlegges ved sørsiden av havneflata og 
nær stranda. 

Sandane sjøbad består av garderobe/
badstufunksjoner i massivtre direkte tilknyttet 
havna og et trelandskap på flytebrygge. Til sammen 
dannes det et variert romforløp. Uterommene gir 
variasjon og unike opplevelser som skifter med 
været, havet, flo og fjære og skydekke. Sjøbadet 
ligger sentralt plassert ved Rema1000 bygge 
med kort vei til Allmenningen, og vil være et 
attraktivt sted for en bred målgruppe. Stedet vil 
tilby varierte badeopplevelser, og vil være synlig 
ved innfarten til Sandane. 
Folk går til sjøbadet ikke nødvendigvis for å trene, 
men først og fremst for å sosialisere, leke og nyte 
solen. Sandane by kan dra nytte av et slikt sjøbad. 
Det blir et attraktivt tilbud til beboerne, men det vil 
også tiltrekke flere sommerbesøkende til stedet 
nettopp på grunn av mulighet til å bade i varmere 
vann ved kysten. Nærheten til den mer lune og 
sydvestvendte sandstranda vil skape en attraktiv 
badesone i hjertet av landsbyen.

Badets sambruk og eventuell drift med hotellet/
senteret eller Trivselshagen vil være en generator 
for utviklingen av landsbyen.
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“Holvikparken”

Gloppenfjorden

Bussterminalen og gjestehavn flyttes til sentrumsaksen ved allmenningen ved den 
svært viktige krysninga mellom fjordpromenaden og Allmenningsaksen. Venterom, 
toalettfunksjoner, sykkelparkering, funksjoner til gjestehavn  legges i et terminalbygg 
parallelt med fjorden. 

Folk i bevegelse mellom transportmidlene, til og fra skole jobb, handel eller besøk,  
er livsnerven i å utvikle et aktivt lokalsentrum. Det er her folk møtes, 
nyheter utveksles, man legger inn et raskt handleærend mellom bussavganger. Flytting 

Sandane har gått igjennom en klassisk tettstedsutvikling der sentrum opprinnelig er bygd omkring handel. Grandavegen 
strammes opp og oppgraderes til en trivelig handelsgate. 3m bredt fortau er anlagt på østsiden mot Coopbygget og et bredere 
fortau på ca. 8 m, på vestsiden mot ny bebyggelse. Grandavegen er toveiskjørt frem til parkeringsplassen. Derifra er det 
enveiskjøring for kollektivtransport. 
Brede fortau, gateparkering, beplantning, belysning og sykkelparkering vil gjøre denne gate til en hyggelig handlegate. 
Ny bebyggelse med næringslokaler i første etasje er lagt inntil Grandavegen. Brannstasjonene er transformet til bryggeri eller 
kulturformål. Det er i dag godt  grunnlag for handel, privat og offentlig tjenester i Sandane sentrum og en ny handelsgate – 
Grandavegen- vil bli et fint tilskudd til sentrum.

av bussterminalen vil forsterke det allerede eksisterende handelssentrum i Øvregate, 
binde øvre og nedre sentrum bedre sammen og samtidig styrke eksisterende senter. 
En molo er anlagt rundt gjestehavna for bedre sjøforhold. 

Regionens minste og beste småbåthavn med gjestehavn, knyttes tettere til handel 
og sentrumsfunksjonene. Gjestehavna flyttes slik at den får adgang direkte fra 
sjøpromenaden og at gjestene lett kan benytte seg av handel og service. Slik får 
oppleve Sandenes trivelige sentrumskvartal og vil bidra selv til aktiviteten her.

BILGATE

TRAFIKK

BILFRI MILJØGATE
TILGANG TIL VARELEVERING OG AMBULANSE/BRANNBIL

STI

SYKKELSTI

B U S S T E R M I N A L
P A R K E R I N G

GATEPARKERING

PARKERINGSSTRATEGI

GRUPPEPARKERING
FASE 1: OVER BAKKEN
FASE 5 I FJELLET

Vi bevarer den fleksible parkeringa, tett på boliger og handel. 
Gateparkering rydder opp i gateløp og arealbruk, sprer en del av 
parkeringa utover, samtidig som det blir ennå mer fleksibelt å sette 
fra seg bilen der det trengs. Tre sentrumsnære parkeringsplasser 
er anlagt i sentrum. En ved den nye bussterminalen, en ved Coop 
og en ved Rema 1000 bygget. Ved bussterminalen ligger parkering 
tett på senteret, og de større parkeringsplassene er rammet inn slik 
at parkeringskapasiteten er god, uten at inntrykket av parkerte biler 
dominerer stedet.

For å forsterke et mer bymessig og attraktivt sentrum, må den 
utflytende arealbruken i gatene ryddes opp i. Kjørebanene 
reduseres i bredde, det blir lagt kantparkering på en side 
i Grandavegen og det defineres gode, brede soner for 
fotgjengerne. Dermed er tilgjengeligheten like god, samtidig 
som gatene blir mer attraktive og fotgjengervennlige.

Avkjøringen til bussterminalen fra Øvregate er toveiskjørt, men 
det er kun enveiskjøring gjennom sentrum.

T R A F I K K M Ø N S T E R

ILLUSTRASJON SJØBAD HØST

REFERANSERSNITT HAVNEBAD ILLUSTRASJON SANDANE SJØBAD SOMMER

ILLUSTRASJONSPLAN BUSSTERMINAL-GJESTEHAVN
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?
Felt av muligheter Stripe vei kun for parkering

?

Hva skal skje her hvis brannstasjon flytter?
Bygg med historiske kvaliteter!

?
Sykkel på fortov

Hva skjer med uterom når 70 cm plint kommer?
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SJØBAD

fast flytende

kant å lene seg motkant å sitte på

fast flytende

kant å lene seg motkant å sitte på

fast flytende

kant å lene seg motkant å sitte på

B U S S T E R M I N A L  O G  G J E S T E H A V N

G R A N D A V E G E N
G R A N D A V E G E N  -  E N  T R I V E L I G  H A N D E L S G A T E

Variasjon av grønne fellesrom

BIBLIOTEK

MUSIKK

VANNSPORT

DANS

KLATRING

MAT

Temporære events i allmenningen

I N N H O L D  A L L M E N N I N G E N

Forbindelse Nordstrandsvegen og  GrandavegenOpphold og marked i allmenningenLek på allmenningenBelysning og beplantning i allmenningen

BEVARTE BYGG SOM GENERATORER FOR OMRÅDET

H O V E D G R E P  S E N T R U M  

FLOMSIKRINGS-PLINT / SEMI-PRIVATE OMRÅDER VARIASJON AV GRØNNE FELLESROM

FLYT GJENNOM BYROM PÅ FOTGJENGERS PREMISSER FELLES AKTIVITETER I GAVLER MOT HAVN - “LANTERNER” FJORDUTSIKT MENS DU VINKER TIL NABOEN

OPPHOLD LANGS FJORDPROMENADEN

Aktiviteter for alle aldre

Fjordpromenaden er selve fronten av Sandane sentrum mot fjorden. 
Fjordpromenaden gjør overgangen mellom land og fjord tilgjengelig, den 
binder sammen sentrum og er en attraksjon i seg selv. Samtidig som den vil 
innby til opplevelse og bli en identitet for stedet. 

Fjordpromenaden er oppført som et nedre tredekke i Kebony, båret av en 
trekonstruksjon over steinfyllingen. Skråstilte påler, med robuste punktfundament 
bærer dekket ut over vannflata. Kanten på Sjøpromenaden beveger seg langs 
vannkanten, innimellom trekker den seg litt inn, mens andre ganger kommer 
den godt ut, med nedtrapping til vannet. Når tverraksene mellom boligene 
møter Fjordpromenaden blir det ekstra bearbeidede møteplasser.  Slik blir 
dette et flott og variert opplevelse av kaikanten – små møtesteder, forplass for 
café og kajakk, opplevelse av utsikt og vær, og som del av rekreasjonsturer og 
trim langs hele Sandanes sjøkant. 

Fjordpromenaden kan bygges ut i etapper som forbindes med boligenes 
tverrakser etterhvert som de blir ferdigstilt.
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UTENDØRS SERVERING

37.4m
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SNITT FJORDFRONT M1:200

FJORDPROMENADE

Boliger i sentrum bringer mer folk inn i sentrum. Fleksible 
boligtyper med variert størrelse tilpasses beboerne. Flere, 
lettstelte boliger for eldre, kort til service, helsetjenester og 
møteplasser. Småleiligheter for unge voksne og innflyttede 
industriarbeidere, nært handel og kollektivtrafikk. Boligtilbud 
for familier, nær både natur og service og et sosialt naboskap 
med lekekamerater og aktivitet for barnefamilier. ”Bo langs 
sjøen, i sentrum - og dessuten nær fjellet - unikt boligtilbud, 
bare på Sandane!”

Sentrumsflata fortettes med nye boliger organisert i 3 
etasjes lameller i massivtre og plassert med lengderetning 
øst-vest. Dette for å gi alle utsikt både mot sjø og fjellene 
rundt. 
Boligene er plassert på to ”havnesokler” pga 
flomproblematikk.
Slik får man en 70 cm høydeforskjell som kan gi en fin 
variasjon i uterommene med nedtrappinger, semiprivate 
og private uterom. Bebyggelsen kan bygges ut gradvis i et 
fleksibelt mønster. Skalaen på den nye boligbebyggelsen 
er i tråd med småbytradisjonene, og boligene danner tun 
som gir rikelig med luft, lys og utsyn, grønne områder, 
private og halvprivate uteareal. I endegavlene er det etablert 
offentlige funksjoner som kan bidra til et godt boligmiljø, 
som felleskjøkken, drivhus, kajakklagring og lignende. 

Den eksisterende rutebilstasjonen transformeres til 
barnehage for den nye boliglandsbyen og kan være 
aktivitetshus / kulturformål om kveldene. 

Klimaberedskap
Det regner mye på Vestlandet, og med klimaendringene 
som vi allerede merker virkning av, må vi planlegge med 
beredskap for ennå større nedbørsmengder og stormflo 
i perioder. Vannet bør bli tatt hånd om, brukes som en 
ressurs for vanning vegetasjon og som estetisk element. 
Avrenningen fordrøyes, slik at risikoen for å overbelaste 
kloakksystemet reduseres og flomveger som renner ut til 
fjorden minimerer problemer med oversvømmelser.
I vår plan er overvannshåndteringen integrert i utforming av 
park, torg og uterom.
Små fordrøyningsbasseng i uteområdene tar i mot regnvann 
og leder det videre er synlige i parker og på Allmenningen. 
Det blir vakre og identitetsskapende mindre blå elementer, 
attraksjoner for barna, vakkert for voksne som samtidig 
løser de tekniske problemene.
De nye boligene er utforma slik at takene leder 
overflatevannet kontrollert inn i et blågrønt system. Alle 
nye bygninger plasseres så høyt at de ikke vil bli berørt 
av havstigning eller 100-års stormflo. Derfor er det 
utsiktpunkter og turmuligheter langs sjøen, men også le og 
ly langs aksene, overdekka areal der været kan oppleves, 
og et konsentrert sentrum med kort veg inn til bygninger 
offentlige bygninger. 
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“Holvikparken”

Gloppenfjorden

HAVNEN I DAG

FLOMSIKRINGS PLINT

BEBYGGELSE OG FORTETTING

SANDANE FJORLANDSBY

P R I N S I P P E R  F O R  H A V N E F L A T E N  

FJORDLANDSBY PÅ FLATA

HAVNEBOLIGER

SNITT ALLMENNINGEN M1:200
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NÆRING

NÆRING

NÆRING

BUTIKK

HAVENPLINTEN

Den røde løperen og det tilhørende brede plassrommet Allmenningen er gågata 
og ”sentrum i sentrum”. Dette er det store felles utendørs oppholdsarealet hvor 
folk skal ferdes og oppholde seg på godværsdager. Allmenningen inneholder 
Firdatun, Heradshuset og banken som er frittliggende monumentalbygninger 
fra tidlig etterkrigstid. Det bør ikke bygges andre konstruksjoner i Allmenningen.  

Det er planlagt en grønn og frodig akse fra Firdavegen mot fjorden. 

Dette uterommet har gode dimensjoner og er allerede utstyrt med kunst, 
lekeplass og ”Gloppenbua”, et sjarmerende, bevaringsverdig lite bygg midt 
på Allmenningen.  Utvikling av Allmenningen bør skje i samarbeid med 
næringsstanden men det bør ikke tillates mer form for bygningsmessig fortetting 
på denne. Allmenningen skal romme utendørs aktiviteter som marked, lek og 
opphold. 

ALMENNINGEN

Eksempel på aktivitetar langs kulturallmenningen. 
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Kulturaksen er den sentrale møteplass for 
alle, som starter på fjorden og fortsetter 
helt opp til kulturplassen utenfor Firda 
vgs og folkemuseet. Infrastruktur for 
bondens marked, naust med stupebrett 
og badstu, oppbevaring av båt og 
kajakkutstyr, sløyebenk med tilgang til 
ferskvann, fellesgrill, scene, drivhus, 
treningsapparater og pingpongbord er 
med på å legge grunnlaget for et levende og 
aktivt sentrum gjennom hele året.

Sportstorget utenfor flerbrukshallen er 
et viktig ankomstområde til kulturaksen 
når du kommer fra Åsen. Her vil grafikk 
på bakke og vegger, lyskastere med wifi og 
høytalere være med å gjøre området mer 
imøtekommende. 

Området bak hotellet fortettes med 
boliger med et tuninspirert preg. Ny 
bro over elven fra idrettsplassen til Sør-
strandvegen lager snarvei fra Trivsel-
hagen til havneflaten.

Trivselskogen treningstorg. Her foreslås det 
apparater for egenvekttrening med lyskastere som 
inneholder wifi og høytalere.

Forplassen til kulturhuset, vgs og ungdomsskolen 
er et viktig samlingsområde. Her foreslås det 
oppholdstrapper ned mot idrettsbanen og fra 
ungdomsskolen ned mot elven. Sykkelparkering 
under tak hvor man kan mekke og lade sykler vil 
være med å gjøre forplassen aktiv og sosial.

Fargartorget er Sandanes nye midtpunkt, og 
knytter fjordflaten med Trivselshagen. Et nytt 
utkikksbygg på torget er en viktig sosial møteplass, 
her yrer det av liv hver lørdag!

Når sentrumsflaten bygges ut, er det viktig 
at området blir en aktiv og tilgjengelig 
del som henger sammen med resten av 
sentrum. Variasjoner i typer og størrelse 
på næringslokaler er med på å trekke 
forskjellige aktører til sentrum.

Nytt havnebasseng er med på håndtere 
overvann når elven bærer mye vann, 
samtidig som det lager en ny sosial 
forbindelse til fjordflaten.

Den urbane fjordlandsbyen Sandane!  april 2017  LalaTøyen
Pushak 

ÅF

Fra parkeringsareal til flomhåndterende grøntareal. Elvepromenade mellom ungdomsskolen og idrettsplassen.
Fra utilgjengelig elv til sosial elvebredde med opphold.

2.5 2.5
2.5

2.5 2.5
2.5

3m

2m 3m

2m

Før

Etter

Fra barriere til glidelås! Fylkesveien må integreres i byveven for å skape ønsket byliv.

Forsterke grønne og blå strukturer! 
Økt biologisk mangfold og nye gang- og sykkelforbindelser knytter sentrum bedre sammen.

En tydelig og forsterket kulturakse binder fjorden med Trivselhagen.

Gloppen legesenter kan i fremtiden få 
Sandanes fineste takterrasse. Generøse 
trapper inviterer opp på taket hvor det er 
frodig og grønt, med boliger for hybelbebo-
ere som om sommeren leies ut til turister.

Visjon
Å skape fjordlandsbyen Sandane handlar om å byggje på 
eksisterande kvalitetar - den gjennomgåande elva, 
fjordfronten med den fantastiske utsikten, dei historiske 
strukturane med sine flotte bygg, og ikkje minst menneska 
som bur der. Dei historiske spora skal vere tydeleg når det 
skal fortettast i sentrum, og det bør vere synleg i sentrum at 
Sandane er en viktig landbrukskommune. Ved å lage trygge, 
direkte og herlege forbindelsar mellom områda, vert gåande 
og syklande prioritert, og ein vert oppmuntra til å la bilen stå 
når det er snakk om korte distansar. Store endringar krev 
langsiktig planlegging, men det er også muleg å få 
gjennomført enklare tiltak raskt.
 
Teamet sine hovudgrep for sentrum:

Mobilitet
Sandane sentrum er kompakt og har eit perfekt utgangspunkt 
for gåande og syklande. Kulturallmenningen fungerar som 
shared space-område mellom gåande og syklande. Det 
etablerast ein ny sykkelforbindelse over sentrumsflata og nytt 
bustadområde frå nord til sør.

Bilen skal ikkje ut av sentrum, men bilen sin plassering skal 
vere tydeleg og effektiv. Ein tydeleg parkeringsstrategi med 
tre strategiske parkeringsplasser vil bidra til eit sentrum med 

LALA TØYEN / PUSHAK

LALA TØYEN:
Iwan Thomson
Kari Tønseth

PUSHAK:
Camilla Langeland

RÅDGIVAR:
ÅF

«DEN URBANE FJORDLANDSBYEN SANDANDE!»

TEAM
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menneske og folkeliv. Kommunen og handelsstanden må 
saman etablere eit parkeringsselskap for å kunne utvikle 
parkeringsløysingar på tvers av tomtegrenser. På lengre sikt 
kan ei løysing med parkering i fjell vurderast.

Dagens plassering av endestopp og servicebygg for buss midt 
i «indrefileten» til Sandane blokkerer ein viktig tomt for 
sentrumsutvikling, tilgang til fjorden og fjordutsikta. Det vert 
gjort framlegg om på sikt å omplassere bussterminal sentralt 
langs Sørstrandvegen slik at bussen sin gjennomkjøring i 
sentrum vert minimert.

Uterom og møteplassar
Fargarelva, Sandane sitt gamle offentlege vaskeri, låg ved 
elva og var tidlegare ein viktig sosial møteplass. Langs elva 

bør det i framtida etablerast gode møteplassar og sykkel- og 
gangforbindelsar. Elvepromenaden må også fungere som eit 
system for overvatn ved flaum.

Fargartoget
Med aktivitetar på kulturallmenningen, kan Fargartorget bli 
eit trekkplaster for både innbyggjarar i Sandane og for 
nabokommunar. Det bør derfor vere noko «som skjer» i 
Sandane sentrum kvar laurdag. Dette krev at nokon må stå på 
litt ekstra i starten, men engasjementet vil smitte! 
Aktivitetane kan være alt frå vaffelsal til større eventer, som 
Bondens Marked eller Glopperock. Eit aktivt og levende 
handlessentrum vil skape liv, humør, kreativitet, og dermed 
vere til gagn for alle!

Mobilitet
Gående og syklende
Sentrum skal være tilgjengelig for alle, men 
prioritere myke trafi kanter. Sandane sentrum 
er kompakt og har et perfekt utgangspunkt for 
gående og syklende. Utvikling av kuturaksen og 
tilrettelegging av ferdsel langs elven, i tillegg til 
tverrforbindelser til fj orden og intern forbindelse 
gjennom ny bebyggelse på sentrumsfl aten, ivaretar 
myke trafi kanter i utviklingen fra strakstiltak 
til langsiktige planer. For å initiere sykling må 
det hovedsaklig utarbeides strekninger utenfor 
sentrum for å oppnå bedre forbindelse fra 
boligområdene langs fj orden og innover dalen. I 
tillegg foreslås en sykkelforbindelse i Grandavegen 
og  redusert fart i fylkesveien gjennom sentrum. 

Bil
Bilen skal ikke ut av sentrum, men bilens plasse-
ring skal være tydelig og eff ektiv. Det skal være 
gode forbindelser mellom sentrum og fj orden, 
uten barrierer.  En opprydning i parkeringsarealet 
er derfor viktig å prioritere. En tydelig parkerings-
strategi med tre strategiske parkeringsplasser vil 
bidra til et sentrum med mennesker og folkeliv. 
Kommune og handelsstanden må sammen etable-
re et parkeringsselskap for å kunne utvikle parke-
ringsløsninger på tvers av tomtegrenser. På  lenger 
sikt kan en løsning med parkering i fj ell vurderes.

Buss
Dagens plassering av endestopp og servicebygg for 
buss midt i «indrefi leten» til Sandane blokkerer en 
viktig tomt for sentrumsutvikling, tilgang til fj or-
den og fj ordutsikten. Vi foreslår på sikt å omplas-
sere bussterminal sentralt langs Sørstrandvegen 
slik at bussens gjennomkjøring i sentrum minime-
res. 

Belysning av gater
Det er viktig å skape et hierarki mellom de ulike 
veitypene. Et lysanlegg med lavere stolpehøyder 
og estetisk utformede armaturer skaper en sen-
trumsfølelse og kan være med på å skape en intuitiv 
forståelse for  hastighet gjennom sentrumsgatene. 
Det bør lages en plan for de ulike gate- og veitypene, 
som fylkesvei gjennom sentrum, sentrumsgater, 
boliggater, sykkeltraseer og gangtraseer.
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Fra fylkesveibarriere til glidelås,  
nytt veisystem på sentrumsfl aten

Areal for bil og buss i dag

Ny parkeringsstrategi server sentrum

Nytt system for buss

Sykkel
På el-sykkel kan man nå mesteparten av Sandane 
på syv til åtte minutter. Sykkelen må få tydelig 
plass i veien, og støttetiltak som fremmer 
sykkelglede må gjennomføres.  Med kulturaksen 
som bindeledd, blir store deler av sentrum bilfritt. 
Kulturaksen fungerer som shared space-område 
mellom gående og syklende. Med utgangspunkt 
i den gamle strandlinjen til Sandane, får 
sentrumsfl aten en ny og tydelig sykkelforbindelse 
fra nord til sør.

Skrå kantstein

2,5m

1:50

Rødt asfalt lag 30mm

Detalj sykkelvei

Bilfritt område, nytt veisystem på sentrumsfl aten

Den gamle strandlinjen legger føring for ny sykkeltrasè

Nytt nettverk for sykkel

Shared space
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Fargartorget

Fargartorget

Det legges tilrette for Kulturaksen ved å koble sammen 
sentrum på tvers av Sørstrandsvegen. Dette bedrer 
forholdene for myke trafikanter og grunnlaget for byliv.

Et bilfritt torg dannes permanent sør for kafeen. 
Gjennomkjøring med bil er mulig, men på et mer definert 
areal enn før. Parkering er mulig langs kjørebanen utenom 
torgflaten. Busstopp etableres  langs Sørstrandsvegen.

På lørdager og ved spesielle arrangementer utvides 
torget slik at det går fra fasade til fasade. Innkjøring er 
ikke mulig via Sørstrandsvegen. 

I framtida kan et bussknutepunkt i tilknytning til Fargar-
torget etableres. Bygningene nord og sør for elva rives, 
men erstattes av nye og mer eektive bygningsvolumer.

Sørstrandsvegen (fylkesveien) er et markant skille mellom 
et torgareal og et utflytende vei- og parkeringsareal.

DAGENS SITUASJON HOVEDGREP

PÅ HVERDAGER PÅ LØRDAGER I FRAMTIDA
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Trivselsskogen treningstorg og sportstorg ved 
Trivselhallen
Det må etablerast snarvegar/koplingar frå sentrum til nære 
turområde som Trivselsskogen. Området framfor STIL-stova 
vert etablert som eit treningstorg. Utanfor Trivselhallen må 
uteområdet gjerast meir attraktivt, og inngå som ein del av 
kulturallmenningen.

Belysning
Riktig belysning er viktig, og stolpehøgder må tilpassast ulike 
område. Det bør lagast ein plan for dei ulike gate- og 
vegtypane som fylkesveg, sentrumsgater, bustadområde, 
sykkel- og gangtrasear. Det er viktig å trekke inn dei naturlege 
kvalitetane som pregar fjordlandsbyen, der lyset ved fjorden 
er heilt unikt med refleksjonane som oppstår ved møte 
mellom fjell og vatn. Belysning skal vere med på å skape 

Klubbhus

Parkering

1m 5m 10m

Lysmast med wifi 
og høytaler

Treet
Gjedden kort

Gjedden lang

Gråsugan

Ekoxen høy
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Kleskontainere

Kildesortering

Velkomstskilt

Snarvei til 
trivselsskogen

Porto benk

Løpebane

Porto benk

Porto
benker

Trappeamfi

N

Ulik belysning til ulike områder.

Et bilfritt torg dannes permanent sør for kafeen. Gjennomkjøring med bil 
er mulig, men på er mer definert areal enn før. Parkering er mulig langs 
kjørebanen utenom torgflaten. Bussstopp etableres langs Sørstrandvegen.

På lørdager og ved spesielle arrangementer utvides torget slik at det går 
frasade til fasade. Innkjøring er ikke mulig via Sørstrandvegen.

Fargartorget
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Fargartorget

Det legges tilrette for Kulturaksen ved å koble sammen 
sentrum på tvers av Sørstrandsvegen. Dette bedrer 
forholdene for myke trafikanter og grunnlaget for byliv.

Et bilfritt torg dannes permanent sør for kafeen. 
Gjennomkjøring med bil er mulig, men på et mer definert 
areal enn før. Parkering er mulig langs kjørebanen utenom 
torgflaten. Busstopp etableres  langs Sørstrandsvegen.

På lørdager og ved spesielle arrangementer utvides 
torget slik at det går fra fasade til fasade. Innkjøring er 
ikke mulig via Sørstrandsvegen. 

I framtida kan et bussknutepunkt i tilknytning til Fargar-
torget etableres. Bygningene nord og sør for elva rives, 
men erstattes av nye og mer eektive bygningsvolumer.

Sørstrandsvegen (fylkesveien) er et markant skille mellom 
et torgareal og et utflytende vei- og parkeringsareal.
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Et bilfritt torg dannes permanent sør for kafeen. 
Gjennomkjøring med bil er mulig, men på et mer definert 
areal enn før. Parkering er mulig langs kjørebanen utenom 
torgflaten. Busstopp etableres  langs Sørstrandsvegen.

På lørdager og ved spesielle arrangementer utvides 
torget slik at det går fra fasade til fasade. Innkjøring er 
ikke mulig via Sørstrandsvegen. 

I framtida kan et bussknutepunkt i tilknytning til Fargar-
torget etableres. Bygningene nord og sør for elva rives, 
men erstattes av nye og mer eektive bygningsvolumer.

Sørstrandsvegen (fylkesveien) er et markant skille mellom 
et torgareal og et utflytende vei- og parkeringsareal.

DAGENS SITUASJON HOVEDGREP

PÅ HVERDAGER PÅ LØRDAGER I FRAMTIDA

Nytt dekke som viser at ferdsel 
skjer på fotgjengernes premisser

Snitt A-a Snitt B-b

Lagring av 
markedsboder

Torgmøbel

Kafe

Flyttbare 
blomsterkasser Lørdagsmarked

Parkering

Bilvei på 
hverdager

Sykkelparkering

Areal til lek

A

B

a

b

Bruk av torgmøbel:

1m 5m 10m
N

Folk flest

Plan / infrastruktur

Folkeliv og aktiviteter
Involvere seg og drive på

Omlandet 

Politikere

Kommune

Tomteeiere / 
endomsutviklere

Statlige etater

Næringsliv

Fylkeskommunen

Lauget

Hotell

Kjørebane
6,5 m

Holde-
plass

Fortau
4 m

Møblerings-
sone

Ventesone
for buss

Fortau
2,5 m

Totalt 22 m

Lauget G-Sport

SNITT SØRSTRANDSVEGEN. Målestokk 1:100

Torgmøbel: Utsikten

Marked

TORGET PÅ EN LØRDAG. Målestokk 1:100

G-sportKafé



GLOPPEN KOMMUNE
«DEN URBANE FJORDLANDSBYEN SANDANE»

31

attraktive og innbydande byrom som bidreg til sosial 
interaksjon og møteplassar som også fungerar når det er 
mørkt. Belysning vil også gjere det trygt å ferdast her, og vil 
framheve dei blå/grøne elementa i Sandane.

Bustader
Tunet som typologi, både i form av gardsdrift og 
handelsverksemd, er vurdert til å vere ein vesentleg del av 
Sandane sin opprinnelege byggeskikk. Når Sandane skal 
fortette med bustader og næring, bør ein byggje vidare på 
tankegangen frå dei gamle tunstrukturane.
Det vert foreslått ein ny tverrforbindelse bak Gloppen hotell, 
organisert slik at dei dannar ein rekke med små tun. Gata vil 
ha ein offentleg karakter. Planen legg opp til nokre få 
p-plassar for bilpool som bebuarane kan nytte seg av.

På Grandanebygget er det foreslått bustader på takflatene, 
organisert med to felles uterom i midten. Bustadane er tenkt 
som små einingar i rekker som kan seljast eller leigast ut til 
hybelbuarar eller sommargjester. Uteromma opnar seg mot 
syd, og lukkar seg mot vind frå nordøst og vest. Det 
etablerast adkomst  til takflaten på fleire sider av bygget. 

Prosess og gjennomføringsstrategi
Utvikling og realisering av fjordlandsbyen Sandane er 
avhengig av mange utviklingsaktørar. I tillegg er det lagt ved 
ei tiltaksliste i leveransen for den urbane fjordlandsbyen med 
ansvarsfordeling og realistiske tidsrom for gjennomføring av 
ulike tiltak som er foreslått.  Det er også laga ei ideskisse til 
aktivitetsplan for aktivitetar i sentrum kvar laurdag året 
gjennom.
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Tun som organisering av ny bebyggelse

Aktiviteter og installasjoner langs kulturallmenningen.

Ny bebyggelse knyttes opp mot tunlignende gater

Ny bebyggelse bygger videre på gamle tunstrukturer
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Tilgjengelige arealer Nytt veinett Tun som organisering av ny bebyggelse Ny bebyggelse
Sandane har tradisjoner som en 
landbruksbygd med en tydelig kobling 
til fjorden og havet. Fotografier fra 
1800-tallet dokumenter byggeskikk 
og hvordan gårdstun i form av klynger 
var plassert med nærhet til fjorden og 
naustene. Når Sandane skal fortette 
med boliger og næring, mener vi at man 
bør bygge videre på tankegangen fra de 
gamle tunstrukturene.

Vi foreslår ny bebyggelse langs den nye 
tverrforbindelsen organisert slik at de 
danner en rekke med små tun. Byggene 
skal hovedsakelig ha adkomst fra denne 
gaten. Gaten vil ha en offentlig karakter. 
Den vil være felles for alle som bor i 
området og for de som bruker den som 
en gangforbindelse mellom Teina og 
Gota. Gaten har en rik variasjon av 
forskjellige uterom, fra de litt større 
åpne plassene til de mindre trange 
smugene og vil fungere som en sosial 
møteplass for menneskene i området. 
På baksiden av husene, mellom ny og 
eksisterende bebyggelse, oppstår det 
mer intime og rolige uterom/ hager, som 
vil være av mer privat karakter. 

Tverrforbindelsen er tenkt primært 
som en gangsone, men det legges opp 
til at de som bor i området kan komme 
til boligene sine med bil via dette 
gaterommet. Tanken er for øvrig at 
bilbruken kan begrenses da boligene 
ligger svært sentrumsnært. 

Hovedandelen av den nye bebyggelsen 
ligger langs det nye gaterommet, men vi 
foreslår også å legge noe ny bebyggelse 
i randsonen av området for å styrke 
gateløpene til veiene rundt.

Illustrasjon av ny bebyggelse bak Gloppen hotell Prinsippsnitt 1:500 Fortetting rundt Gloppen hotell

Illustrasjon av ny bebyggelse på toppen av legesenteret
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Islagt Gloppefjord og vinteraktivitet i fjordlandsbyen. Foto: Eyolf Johnsen

Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems-
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for  
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbildepro-
sjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeidspartnere. 
Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant  
arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggesektoren.

arkitektur.no

Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon  
i sitt slag, der arkitektkonkurransene  dokumenteres på en syste-
matisk og profesjonell måte.  Her presenteres både vinnerprosjektet 
og de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt de 
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver 
som et nyttig redskap i det videre arbeide med gjennomføring av 
byggesaken, samt at det gir god «markeds føring» for oppdrags-
giveren og for prosjektet som skal realiseres.      


