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Forord

Nord-Odal kommune kontakteet Rambølls landskapsavdeling på Lillehammer 
for	utarbeidelse	av	denne	stedsanalysen	gjennom	eksisterende	rammeavtale	
for	rådgivningstjenester.	Kommunen	ønsker	en	helhetlig	vurdering	av	
mulige	forbedringstiltak	i	Sand,	og	hadde	allerede	satt	igang	en	prosess	
med	medvirkningsverksteder	med	befolkningen	gjennom	arbeidet	med	
sentrumsplanen. 

Analysen	beskriver	stedets	oppbygging,	verdier,	utfordringer	og	muligheter.	
Den	avsluttes	med	konkrete	tiltak	på	lang	og	kort	sikt.	Analyseområdet	er	
avgrenset	til	å	gjelde	Sand	sentrum	på	nordsida	av	Sandsfossen.	

Fra Nord-Odal kommune har arealplanlegger Roar Jonsrud vært ansvarlig for 
prosjektet.	Innledningsvis	ble	det	holdt	oppstartsmøte	med	referansegruppe	
bestående	av	ordfører,	rådmann,	leder	næringsetaten,planlegger	Roar	
Jonsrud	og	Tove	Krattebøl	fra	fylkeskommunen.

Landskapsarkitekt	mnla	Ingfrid	Lyngstad	har	vært	ansvarlig	for	prosjektet	fra	
Rambøll på Lillehammer.  

Lillehammer 5.mai 2011
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STEDSANALYSE FOR SAND I NORD-ODAL 

1.0 Hva har formet stedet? 

1.1 Naturgrunnlag og landskapsform

Tettestedet	Sand	ligger	på	østsida	av	Sandsfossen	og	mot	Storsjøen.	
Den	delen	av	Storsjøen	som	går	inn	mot	Sand,	kalles	for	Sandsjøen.	
Terrengformanalysen	viser	hovedinndelingen	av	landskapet	i	flater,	daler	
og	rom.	Sjøen	er	det	samlende	hovedelementet	i	landskapsrommet.		Ved	
Sandsfossen	og	på	østsida	ligger	det	et	flatere	parti	innenfor	skråningen	mot	
sjøen.	Gjennom	denne	går	det	en	blå	struktur	(tidligere	Magasinbekken).	
Denne	formen	forlenges	i	en	dal	mot	nord	ved	idrettsanlegget.	De	skogkledte	
bratte	liene	danner	”veggene”	rundt	stedet.	Veggene	framstår	skarpt	markert	
mot	nord,	og	med	lengre	avstand	mellom	veggene	i	landskapsrommet	i	sør.	

Terrengformasjonen	ved	Visbølbakken	i	vest	og	en	svak	rygg	mot	båthavna	
i	sør	er	naturlige	avgrensninger	av	stedet	Sand	på	østsida	Storsjøen.	Stedet	
ligger	midt	på	ei	flate	i	landskapsrommet,	gjennom	dette	flatere	partiet	går	
Magasinbekken	i	rør.	Bekken	er	åpen	i	skråningen	ned	mot	sjøen.	

Kulturlandskapet	med	gårder	og	kornåkrer	omgir	bebyggelsen	på	avflatingen	
i	terrenget.	Mot	øst	er	overgangen	til	kulturlandskapet	distinkt.	I	nord	skjærer	
Movegen seg inn i kulturlandskapet. Mot sør er det skråningen ned mot 
Sandsjøen	med	en	del	trevegetasjon,	som	avgrenser	stedet	i	landskapet.	
Stedet	er	dermed	klart	henvendt	mot	Sandsjøen.	

Figur 1.  Terrengformanalyse 



Stedsanalyse Sand 2011-05-05 5

1.2 Historiske hendelser

Kirketomta	på	Visbøl-bakken	fra	1100	tallet	er	den	tidligste	kjente	
bebyggelsen	i	Sand,	i	dag	ingen	bygningsrester.	Stedsnavnet	Visbøl	mener	
man	kan	ha	noe	å	gjøre	med	det	katolske	bønnetidspunktet	Vesper.	Tomta	lå	
litt	inn	fra	sjøen	på	en	markert	rund	høyde.	

Sandsfoss	bruk	lå	ved	Sandsfossen	og	utnyttet	vannkraften.	På	1700-tallet	
var	det	kobberverk	her,	og	Sandsfoss	bruk	ble	etablert	ca	1820.	Det	var	i	
1916		både	mølle	med	korntørke,	frørenseri,	grynmølle,	sag	og	høvleri	her.	
Anleggene	var	i	drift	fram	til	1940,	og	stedet	hadde	et	tyngdepunkt	ned	mot	
vannet,	med	en	vei	som	slynget	seg	opp	skråningen	mot	kirka.	Veien	ligger	
som	gangveg	i	dag.		Det	er	ingen	bebyggelse	på	dette	arealet	i	dag,	som	
forøvrig	er	valgt	til	kommunens	1000-års	sted.	Beliggenheten	på	Sandsfoss	
bruk	viser	at	stedet	har	hatt	en	tydelig	henvendelse	mot	mot	vannet.	

Det ble bygd en ny kirke nærmere neset ved utløpet av Sandselva i 1591 som 
stod	fram	til	nåværende	kirke	ble	bygd	i	1894.	I	området	rundt		kirka	ligger	
det	gamle	trehus	i	sveitserstil,	dette	danner	et	delområde	som	gir	et	bilde	av	
sentrale	element	i	gamle	Sand,	det	gamle	kommunehuset,	Narudbutikken	
og	”Olsebutikken”	.	Også	båtbrygga	(der	småbåthavna	ligger	i	dag)	og	den	
tidligere	vegen	ned	dit,	er	viktige	historisk	punkt.	Det	var	dampskipsanløp	i	
Sand	på	slutten	av	1800-tallet,	og	MS	Storsjø	anløp	her	fra	1905-1926.	Brygga	
var	en	viktig	del	av	kommunikasjonen	mot	verden	omkring.	

I	noe	avstand	fra	dette	ligger	prestegårdstunet	på	Nedre	Sand.	Disse	to	
husklyngene	gir	den	historiske	fortellingen	for	stedet	og	er	viktig	for	stedets	
identitet.	Husene	ligger	spredt	og	det	er	en	finstilt	balanse	i	forhold	til	den	
helheten og det inntrykket de kan gi. 

Husene	ligger	plassert	på	brinken	mot	flata	med	utsyn	over	Storsjøen.		De	
gamle husenes innbyrdes plassering forteller oss at vegen de lå langs er den 
gamle	ferdselslinja.	

Det	nyere	Sand	ble	bygd	ut	på	50-,	60	og	70	tallet,	–	og	vi	kan	se	eksempler	
på	disse	tiårenes	byggeskikk	i	den	gata	som	går	fra	kirka	og	mot	nord	.		Først	
kom	Thorvald	Meyers	Minde	(gamlehjem	1915).		Odal	Sparebank-bygget	og	
kommunehuset	kom	på	50-tallet.	Sand	sentralskole	på	sørsida	av	Sandsjøen		i	
1957	og	er	senere	påbygd	flere	ganger.	Privatboliger	og	boligfelt	ble	bygd	ut	
over	50-	og	60-	tallet.	Det	første	boligfeltet	ble	bygd	på	Prestberget	i	Sand	i	
1968.	På	1970	tallet	ble	det	bygd	flere	forretningsbygg.	Sand	var	blitt	et	lite	
tettsted	med	offentlig	service	og	handel,	og	boliger	rundt.		Utover	1970	tallet	
bygges	flere	bedrifter,	barnehage,	kulturhus	og	utescene.	Det	siste	store	
bygget	er	det	nye	sykehjemmet	fra	2004	som	ruver	på	vestsida	av	Kirkevegen.	
(Kilde:	Utviklingen	av	Sand	tettsted,	oversikt	fra	referansegruppa)

Den nyere bebyggelsen består for det meste av større volumer som ligger på 
romslige	tomter,	uten	å	være	relatert	til	et	gatenett.	Dette	kan	defineres	som	
en	”punkt-struktur”,	og	er	forskjellig	fra	strukturen	langs	vegen	som	vi	finner	
fra	slutten	av	1800-tallet.	Bebyggelsen	har	blitt	lokalisert	fra	et	punkt	ved	
kirka	(1900)	og	har	vokst	fram	gradvis	mot	nord	og	vest	–	avgrensa	av	dyrka	
mark mot øst. De nyeste byggene ligger lengst mot vest. 

Den	første	tettstedsbebyggelsen	fra	slutten	av	1800-tallet	ble	altså	bygd	langs	
langs	Kirkevegen,	som	også	ligger	på	toppen	av	skråningen	mot	Sandsfossen,	
og	har	både	utsyn,	er	sørvendt	og		eksponert.	Dette	er	stedets	fasade	“mot	
verden”.		Disse	byggene	relaterer	seg	også	til	knutepunktet	med	båtbrygga	

ved	Sandsjøen.	

Nyere	bebyggelse	som	omfatter	næring/service,	er	orientert	mot	nedre	del	
av	Sentrumsvegen,	og	en	del	av	Kirkevegen.	Institusjoner/bolig	i	områder	er	
også	orientert	langs	Kirkevegen	mellom	Kommunehuset	og	Movegen.	

Ut	over	dette	finnes	boligområder	og	service	orientert	etter	terrenget	eller	
veglinjene	slik	det	framgår	av	analysekartet.	

Foto 2. Det gamle Herredshuset ligger sentralt plassert langs Kirkevegen.

Brukryssingene	ved	Sandsfossen	danner	et	viktig	knutepunkt	på	veglinjene.		
Brygge	med	tidligere	båtanløp	er	et	annet	viktig	knutepunkt	i	møte	mellom	
land og vann. 

Foto1 Vegen har en kurve forbi Narudbutikken fra øst. Foto 3. Tidligere Ellingsruds landhandel(1880) /Narud-butikken, sett fra plassen foran Herredshuset

Figur 2. De eldste bevarte husene i Sand ligger som to klynger - prestegården og husene rundt kirka
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Figur 3. Historisk utvikling. 

Historiske steder og bygninger fra tidsrommet 1890-
1900 (rød) 1950-1960 (fiolett) 1970-1980 (blå) 
1990-2000(turkis) viser en konsentrisk vekst fra 
punktet ved gamle kommunehuset og kirka – relatert 
til Kirkevegen. Gardstuna til Sand-gårdene ligger i 
kulturlandskapet omkring og er ikke relatert til vegen, men 
til terrenget. 

Foto 4. Sandsfoss bruk nyåpnet 1916. Theodor Linder, eier av Møllerbakken med vannfall, har gjort store 
forbedringer og utvidelser ved bruket som består av mølle med korntørke, frørenseri, grynmølle, sag og 
høvleri. ( Kilde: Det er en bygd...Nord-Odal gjennom 101 år. )

Foto 5. Postkort som viser Sand sentrum omkring 1940, med Sandsfoss bruk midt på bildet. (Kilde: Det er 
en bygd...Nord-Odal gjennom 101 år) 
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Dette	gamle	flyfotoet	viser	en	rekke	interessante	aspekter	ved	framveksten	av	
Sand	tettsted.	

Plasser	er	dannet	langs	vegen	som	knutepunkt	mellom	vegen	fra	Sandsfossen		
og	Kirkevegen.	Dels	framstår	plassene	som	rom	inn	mot	bygningene	som	
ligger	i	spiss	vinkel	til	veglinja.	Det	oppstår	her	et	knutepunkt	og	en	plass	
knytta	til	kirka	og	det	gamle	Herredshuset.	

Parallelt	med	den	nye	“Sentrumsvegen”	går	Magasinbekken	i	et	åpent	
kulturlandskap i svaker slingrer. Bekken er langt i kulvert under plassen. 

Avgrensiningen	mot	kulturlandskapet	i	øst	er	et	linjedrag	parallelt	med	
Sentrumsvegen og Magasinbekken. Åpent kulturlandskap strekker seg 
vestover	på	begge	sider	av	Kirkevegen.	Prestegården	Nedre	Sand	troner	
midt	i	dette	åpne	landskapet.	Legg	også	merke	til	vegsystemet.	Kirkevegen	
fortsetter	nordover	via	Visbølbakken.	Adkomsten	til	stedet	fra	sør	(Skarnes)	
har vært via fossen. 

Det	er	mange	store	lauvtrær	rundt	knutepunktet	og	knytta	til	gardstun.	Vi	kan	
på	dette	bildet	se	spor	ettter	vikrsomheter	ved	Sandsfossen,	Sandsfoss	bruk,	
som et tyngdepunkt på stedet. 

Ut	fra	bygningene	på	bildet	antar	vi	at	det	er	tatt	på	1950-tallet.	Etter	
dette	har	det	vært	en	vekst	ut	fra	knutepunktet,	med	hovedsakelig	mest	
arealforbruk	på	nordvestsida	-	og	med	vegsystem	(Movegen)	som	en	sterk	
føring for avgrensing mot kulturlandskapet. 

Foto 6. Foto fra 1940 eller 50-tallet
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2.0 Hvordan oppleves stedet i dag? 

2.1 Landskapsanalyse

Figur 3. Landskapsopplevelsen

I		Landskapsanalysen  ser vi på hvordan stedet i landskapet med bygninger 
og menneskeskapte anlegg  oppleves. Bebyggelsen ligger midt inne i 
landskapsrommet	på	avflatingen	med	litt	avstand	til	brattere	skogterreng	
rundt. Tun og dyrka mark omgir de bygde strukturene på stedet. 

Nyere	bebyggelse	henvender	seg	mot	to	viktige	akser	i	stedet,	Kirkevegen	og	
Sentrumsvegen.	Herredshuset	er	et	tydelig	landemerke	i	skjæringspunktet	
mellom	de	to	aksene.		Bebyggelsen	i	”gamle	Sand”	ligger	på	brinken	ved		
Kirkeveien	før	terrenget	blir	flatere	videre	nordover.	

Stedet	avgrenses	mot	det	omgivende	landskapsrommet	av	Sandsjøen	i	
sørvest.	Mot	nord	avgrenses	i	dag	stedet	av	Movegen,	som	delvis	danner	en	
barriere	der	den	ligger	i	skjæring	og	på	fylling.	Mot	nordøst	er	det	skogkledte	
åssider	som	gir	en	godt	definert	avslutning	av	stedet.	Mot	sørøst	avgrenses	
stedet	delvis	av	skog	og	li,	og	delvis	av	terrengformasjonen	med	åpent	
kulturlandskap	mot	Sand-gårdene.	Gårdstuna	på	Sand	(Øvre,	Mellom	og	
Nedre	Sand/Prestegården)	er	i	tillegg	til	en	plassering	høyt	i	terrenget	omgitt	
av	store	kraftige	lauvtre.	I	vest	ligger	det	tidligere	kirkestedet	fra	1100	tallet	
som	en	tilsvarende	terrengformasjon	eller	svak	haug.	

Stedet	har	fra	opprinnelsen	vært	relatert	til	sjøen	og	bygdevegen.	Derfor	
er	den	gamle	henvendelsen	både	med	hensyn	til	bygnings-	og	infrastruktur	
vendt	mot	og	knyttet	til	brygga.	Dette	er	stedets	retning	som	er	viktig	å	holde	
fast	ved,	da	det	gir	stedet	både	identitet	og	karakter.	Anleggene	som	er	vendt	
mot	sjøen	og	som	er	bygd	langs	de	gamle	linjene,	gir	stedet	historisk	dybde.	

Foto 7. De gamle husene ved Kirka ligger langs Kirkevegen på samme høydelag, og kan oppleves i 
sammenheng sett fra sør. Her sett fra renseanlegget. 

Foto 8. Det tidligere Herredshuset ligger sentralt plassert der de to aksene i stedet møtes.

Figur 3. Landskapsanalyse
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Stedets avgrensning

Stedet ligger i et landskapsrom med et halvåpent og variert kulturlandskap 
med	gamle	gårdstun	på	høydedrag,	og	Sandsjøen	som	hovedelement	i	
landskapsbildet. 

Rommet	rundt	Sand	avgrenses	av	terrengformer	som	danner	“vegger”	i		
vest	-	nord	og	øst.	Mot	sør	er	det	terrengformen	ned	mot	Sandsjøen	som	
avgrenser	stedet,	mens	åsene	på	andre	sida	danner	“vegger”.	

Stedets kjerne	med	bebyggelsesstrukturer,	ligger	midt	på	flaten	i	
dette	rommet.	Rundt	denne	kjernen	ligger	områder	som	har	løsere	
bebyggelsestrukturer,	og	enkeltbygg	med	åpne	områder	rundt.	

I	disse	overgangsområdene	utenfor	kjernen	ligger	det	også	noe	
boligbebyggelse.	Både	i	kjernen	og	i	overgangsområdene,	kan	det	finnes	
områder	som	kan	defineres	som	transformasjonsområder	–	områder	der	
noen	bygg	trenger	sanering	og	der	det	kan	bygges	noe	med	nye	funksjoner,	
eller bygges om. 

Det	er	et	særpreg	ved	stedet	at	det	er	tett,	og	omgitt	av	småskala	
kulturlandskap med mye åpenhet. 

I	det	videre	blir	det	også	viktig	å	bestemme	en	grense	for	vekst	i	
mot	landskapet	omkring.	Er	avgrensningen	vi	finner	i	dag	den	riktige	
avgrensningen	av	Sand	sentrum	for	framtida?	Det	er	viktig	at	stedet	
får beholde den klare avgrensningen mot kulturlandskapet i øst. Det 
tette(bebyggelsen)	i	det	åpne	landskapsrommet	gir	en	fin	kontrast	som	
styrker	opplevelsen	og	definisjonen	av	stedet	i	landskapet.	

Avgrensningen	i	vest	og	nord	er	ikke	så	tydelig,	men	løser	seg	opp	og	er	mer	
uklar.	Fotoene	illustrerer	hvordan	overgangen	til	landskapet	utenfor	oppleves	
fra	sentrumskjernen.		

En	viktig	adkomstvei	til	stedet	er	via	Movegen	fra	vest.	Det	er	viktig	at	stedet	
presenterer seg godt her. 

Foto 9. Kirkeveien og vestover  - hvor slutter kjernen?

Foto 10. Mot Sandsjøen - er sentrum nedover her?

Foto 11. Mot overgangsområde fra innerst i Sentrumsvegen - 
blandingsområde med diverse funskjoner

Foto 12. Mot vest Herredsvegen - overgang fra parkeringsplass til 
åpne restarealer

Figur 5. Stedets avgrensning i landskapet
Foto 13. Tydelig avgrensing mot åpent landskap øst for Sentrumsvegen gir en viktig kvalitet for 
opplevelesen av stedet
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2.2 Stedets struktur

Bebyggelsens struktur

Bygningene	er	i	utgangspunktet	strukturert	langs	Kirkevegen	og	langs	
Sentrumsvegen.	Noe	av	bebyggelsen	nederst	i	Sentrumsvegen	fra	70-tallet	er	
gruppert	nesten	som	et	tun	i	stedet	for	å	danne	en	typisk	gate.	Dette	gir	mer	
rom	til	gangsoner,	grønt	og	parkering.	Langs	Kirkevegen	ligger	større	bygg	
(sykehjem)	med	store	åpne	arealer	rundt.	Lenger	nord	mellom	Movegen	og	
Sentrumsvegen,	ligger	mer	småskala	bebyggelse	-	hovedsakelig	boliger,	som	
et	område	utenfor	selve	kjernen	av	stedet.	

Gatestrukturen	langs	Kirkevegen	er	svært	åpen,	med	lange	opphold	mellom		
mellom	fasadene.	Ved	det	gamle	kommunehuset	og	kirka,	er	det	en	gammel	
plassdannelse.	Store	lauvtrær	er	med	på	å	definere	disse	plassene.	Det	
gamle	kommunehuset,	Narudbutikken	og	Olsebutikken	er	trebygningene	
med	sveitserstildetaljer	i	et	miljø	med	store	gamle	lauvtrær	og	hager.	Dette	
gir	stedet	karakter	og	historisk	dybde.		Vegen	svinger	litt	ved	kirka,	og	dette	
skaper et mykere og mer interessant romforløp. 

Retning	på	bebyggelsen	i	forhold	til	rom

På	skissen	er	offentlige	målpunkt	markert	med	rødt	og	handel/service	med	
blått.	Hvor	fasaden	vender	er	markert	med	en	pil.	Vi	kan	se	at	mange	av	de	
offentlige	bygningene	har	inngangssida	si	på	nordøst	sida	av	bygget.	Dermed	
er	det	få	innganger	som	er	vendt	mot	Kirkevegen	.

Husenes framside vender mot hverandre langs Sentrumsvegen slik at det 
dannes et interessant byrom med mange målpunkt her. 

Da	få	innganger/fasader	henvender	seg	til	hovedaksen	Kirkevegen	kan	det	
være	vanskelig	å	oppfatte	stedet	og	dets	funksjoner.		De	gamle	byggene	og	
kirken	har	imidlertid	en	klar	relasjon	til	vegen.	De	gamle	byggene	danner	
imidlertid	ofte	en	trekantet	plass	mot	vegen,	mens	nyere	bygg	(etter	1950)	er	
lagt paralellt med vegen. 

Da	vegen	var	hovedrommet	og	ferdsel	foregikk	her	både	med	hest	og	til	fots,	
bygde man med en annen logikk med en liten adkomstplass på framsida. 
Senere kom bilen og parkering og inngangsside ble lagt slik at det ble mere 
plass.	Fasadene	mot	vegen	blir	imidlertid	mere	passive	uten	innganger.	Alle	
de	store	byggene	på	nordsida	av	Kirkevegen	har	inngangsparti	som	ikke	
vender	mot	Kirkevegen	(se	figur	6).	Kirkevegen	blir	i	stor	grad	en	bilveg	og	
transportetappe,	mer	enn	ei	trivelig	gate.	

Teoretiske	ganglinjer	mellom	målpunkt	er	markert	på	skissen	over.	Den	viser	
at	der	det	er	mest	logisk	(kortest)	å	gå	er	det	i	dag	parkeringsplasser.	Det	kan	
gå	et	gangdrag	(snarvei)	i	den	indre	strukturen	gjennom	rådhusets	gårdsrom.	
Fortau	og	gangvei	er	ført	langs	Kirkevegen,	men	ikke	via	knutepunktet	ved	det	
gamle	kommunehuset/70-tallsgata.	Gangvegene	ligger	på	den	måten	trekt	
unna	de	opprinnelige	hovedpunktene	og	er	lagt	med	grønne	rabatter	langs	
bilvegen.	Dette	fører	til	at	man	har	noen	omveger	å	gå	for	å	komme	fram	
mellom målpunktene.

2.3 Grønn struktur og stedets liv

Den	grønne	strukturen	i	sentrum	består	bl.a.	av	gjenværende	delstrekninger	
av	Magasinbekkens.	Langs	vegene	ligger	grønne	rabatter	med	trær	og	
busker.		Utearealene	til	Sykehjemmet	er	grønne	arealer	med	forholdsvis	lite	
beplantning.	Ved	prestegården	er	det	en	gammel	hage.	Ned	mot	Sandsjøen	
er	det	stedegen	vegetasjon	som	er	gitt	parkmessig	skjøtsel.	Store	trær	
ved	kirka	er	en	viktig	del	av	grøntstrukturen	i	Sand.	Bruksparker	med	ulike	
funksjoner	for	aktiviteter	finnes	ikke	i	noen	særlig	grad	bortsett	fra	det	
grønne	draget	med	turstien	langs	sjøen	(Kjærlighetsstien).	Resten	er	grønne	
plener og prydbeplantninger. 

Uformelle	møtesteder	som	vi	har	registrert	:

							-	 Ved	idrettsanlegget

- Kjærlighetsstien	langs	Sandsjøen

- Den	graskledte	haugen	i	Kommunegårdsrommet	(barn	og	unge)

- ”Kirkebakken”/ved	Det		gamle	Herredshuset

- Venteskur	ved	bussholdeplassen	ved	kommunehuset

- På	gangarealer	i	sentrumsgata

- På	øvre	side	av	Milepelen	om	sommeren

- Ved	Sandbergs	bensinstasjon

Det	er	få	tilrettelagte	sitteplasser	med	benker	på	plasser	eller	i	grøntområder	
utenom	dette.	Kanskje	er	det	flere	sitteplasser	og	møbler	på	sommers	tid	enn	
når	vi	var	på	registrering(januar)	men	det	synes	som	om	stedet	trenger	flere	
møte-	og	oppholdsplasser.	Dette	er	også	inntrykket	etter	gjennomgang	av	
materiale	fra	medvirkningsverkstedet.	De	grønne	skjøttede	områdene	har	et	
enkelt	parkmessig	uttrykk	med	mye	innslag	av	stedegen	vegetasjon. 

Figur 6. Bebyggelsens struktur med ganglinjer og målpunkt
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2.4	 Trafikk

Movegen,	Kirkevegen	og	Sentrumsvegen	er	åpne	rette	gater	som	stimulerer	
til	fart.	Det	er	lagt	inn	oppheva	overganger	og	fartshumper	i	Kirkevegen	og	
Sentrumsvegen.	I	svingene	forbi	kirka	virker	utformingen	til	å	dempe	farten	
og oppleve stedet. Movegen er fylkesveg og har karakter som en hovedveg 
der	den	tar	av	fra	Skarnesvegen.	Kirkevegen	oppfattes	som	likestilt	med	
denne	der	den	tar	av	fra	Movegen.	Det	kan	være	vanskelig	å	oppfatte	at	dette	
er	innfalsporten	til	sentrum.		

Lenger	opp	langs	Movegen	går	vegen	til	Prestberget	boligfelt	i	en	”flyover”	
bru	over	Movegen.	Vegbrua	gir	inntrykk	av	hovedveg	og	skalaen	er	
dimensjonert	for	trafikk		og	derfor	ikke	spesielt	bra	tilpasset	by/tettsteds	
struktur.	Det	er	imidlertid	positivt	at	kryssingen	er	planskilt.		Arealet	inne	i	

vegarmen	er	dyrket	mark,	og	framstår	som	et	åpent	tilfeldig	utformet	areal	
i	mellom	vegene.	(SLOAP	-	space	left	over	after	planning).	Movegen	går	øst	
over	Lønnsåsen	og	fører	til	tettstedet	Mo	ved	nordenden	av	Storsjøen.	

Langs	Kirkevegen	er	det	også	en	linjeføring	og	tverrsnitt	som	indikerer	
forholdsvis	høy	fart.	Fram	til	Milepelen	har	man	ikke	følelsen	av	å	enda	å	ha	
kommet	inn	i	stedets	kjerne.	Bygningene	på	hver	side	av	vegen	fram	mot	
kirka	gir	imidlertid	en	følelse	av	å	komme	til	et	tettsted.	

Sentrumsvegen	er	dimensjonert	for	parkering	og	opphold,	og	det	er	innslag	
av	grønt.	Her	får	man	forståelsen	av	at	man	er	i	sentrum	–	og	skal	holde	
lavere	hastighet.	

Det	mangler	en	god	gang-	og	sykkelveg	gjennom	stedet	fra	boligområdene	i	
nord	og	ned	til	gangbrua	ved	Sandsfossen,	som	kan	benyttes	som	skoleveg.	
Gangvegene	ligger	langs	Kirkevegen.	En	ny	gang-	og	sykkelvegtrasè	kan	i	
tillegg	føres	langs	Herredsvegen	og	krysse	Kirkevegen	vest	for	Milepelen.	
Deretter	må	den	svinge	seg	ned	i	terrenget	mot	Sandsfossen.	

3.0 Hva er stedets muligheter og begrensninger. 

3.1 Avgrensning og retning

Gangavstander	er	et	viktig	kriterium	for	å	sette	en	avgrensning	av	kjernen	
i	tettstedet.	Med	kjernen	mener	vi	da	de	offentlige	rommene	hvor	handel	
og	service	har	målpunkt	–	og	hvor	vi	finner	oppholdsarealer,	parker	og	
møteplasser. Gangavstander i en radius på 100 meter kan være utgangspunkt 
for	å	definere	en	kjerne	i	stedet.	

Kjernen	i	stedet	er	definer	i	analysekartet	side	6.	Et	gangsentrum	med	radius	
100	m	er	vist	i	figuren	under.	

I	overgangsområdene	kan	parkering	og	gjennomgående	gangveier	og	
grønnstruktur integreres. Forfalne bygninger bør transformeres og kan bli 
nye	byggetomter.	Innenfor	den	definerte	kjernen,	er	det	potensiale	for	
noe	fortetting.	Stedet	kan	framstå	som	attraktivt tett og mangfoldig i et 
omgivende	vakkert	kulturlandskap	som	gir	identitet.	

Figur 8. Stedets gang-sentrum ligger i en kjerne med radius ca 100m i området med flest målpunkter.

I	tillegg	til	målpunktene	i	gangsentrum,	har	aksen	mellom		Visbølbakken,	
1100	talls	kirkestedet	–	dagens	kirke	–	og	brygga	ved	sjøen	en	overordnet	
rolle	i	oppfattelsen	av	stedet.	Innfallsportene	både	fra	vest	og	øst	ligger	til	
Kirkevegen.	

Handlegata	med	bygninger	fra	70-tallet	gjøres	attraktiv	og	er	stor	nok	dersom	
den	forlenges	nordover	med	fortetting	og	transformasjon.	Stedet	blir	tydelig,	
godt	definert	og	med	to	ulike	akser	med	ulik	historisk	bakgrunn,	som	igjen	gir	
ulike muligheter for byforming. 

De	gamle	byggene	fra	slutten	av	1800	tallet		er	i	god	stand	og	framstår	
som	tydelige	historiefortellere.	Også	i	skråningen	ned	mot	sjøen	mellom	
prestegården	Nedre	Sand	og	helt	sør	til	dagens	renseanlegg	ligger	som	et	

Figur 7. Grøntstruktur og møteplasser. 
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parkdrag.	Her	kan	det	finnes	muligheter	for	ny	bebyggelse.	Noen	steder	kan	
det	være	attraktivt	for	boligprosjekter	og	hotell/overnatting.	Mellom	dagens	
dagligvare(Spar)	og	renseanlegget	er	det	mulig	å	tenke	seg	ulike	funksjoner	
og	ikke	minst	boliger	-	i	en	attraktiv	beliggenhet	ned	mot	småbåthavna.	Ved	
brygga	kan	det	tenkes	å	etablere	en	kro/kafè.	Dersom	renseanlegget	skal	
flyttes,	er	det	viktig	å	løfte	fram	dette	historiske	knutepunktet	og	knytte	det	
mot	sentrumskjernen	i	Sand.	

Det	er	et	viktig	historisk	særtrekk	for	Sand	at	det	ligger	henvendt mot sør 
og mot sjø og brygge.	Dette	er	et	flott	trekk	og	vi	mener	at	det	ikke	bør	
bygges	tilfeldig	og	slik	at	stedet	vender	seg	og	blir	liggende	mot	nord	og	
mot	gjennomgangstrafikken	(Movegen).		I	området	bak	sykehjemmet	i	
trekanten	mellom	Movegen	og	Herredsvegen,	synes	vi	ikke	det	ligger	til	rette	
for	boligområde.	Dette	arealet	bør	få	en	rammeplanting	og	struktureres	
bedre.	I	nordvest	kan	det	da	komme	sansehage/park	og	de	påtenkte	
omsorgsboligene.		I	mot	Herredsvegen,	kan	parkering	omstruktureres	-	og	
det	kan	bli	plass	til	et	næringsbygg.	Gangveg	bør	samtidig	bygges	vest	for		
Herredsvegen.

Handel	og	næringsbygg	skal	ha	sin	plass	i	stedet,	og	vi	mener	det	finnes	
nok	areal	for	utvikling	av	nye	bygg	og	tilhørende	parkering	innenfor	
sentrumskjernen.		Det	er	imidlertid	viktig	at	plassering	av	få	nye	bygg	i	Sand	
kommer	på	riktig	sted	i	forhold	til	hvordan	stedet	fungerer	for	innbyggerne.	
Det	er	en	stor	fordel	om	matbutikkene	legges	inne	i	tettstedet,	både	for	å	gi	
liv	til	stedet,	men	også	for	ringvirkninger	av	handel	til	de	ulike	butikkene	på	
stedet.  

Området	innerst	i	Sentrumsvegen	er	ikke	så	attraktivt	i	dag,	men	
beliggenheten	er	god,	med	god	tilgjengelighet,		og	arealet/tomten	har	et	
stort potensiale ved riving og nybygging. 

3.2 Grønn lunge – parker og naturområder

Restarealer	og	uutnyttede	arealer	i	overgangssonen	bør	opparbeides	til	
bruksparker	og	temporære	grønne	strukturer.	Et	delområde	kan	bli	park	med	
spaserveier	som	kan	benyttes	av	beboerne/besøkende	til	omsorgssenteret.	
Dette	kan	være	en	konvensjonell	park	med	store	trær,	mange	rom,	og	god	
årstidsvariasjon.	En	sansehage	kan	etableres	nærmere	utgangene	til	senteret.	
Mange	opplevelsesmuligheter	som	sansehage	bør	legges	inn,	da	dette	
mangler	på	stedet	i	dag.	Skjøtsel	og	vedlikehold	må	tenkes	igjennom	når	man	
velger standard på det grønne området. 

Også	restarealet	inne	i	”flyover”-	brua	til	Presteberget	boligfelt,	bør	få	
landskapsbehandling som en del av parkstrukturen. Det bør etableres tosidig 
sammenhengende	gangbaneløsning	langs	Herredsvegen	fram	til	Kirkevegen.	

Det bør også skapes en indre grønn struktur fra rådhusets gårdsrom og mot 
det	grønne	området	mellom	Herredsvegen	og	Movegen	(se	Figur	6).		Også	
langs Magasinbekken kan grønn struktur vitalisere sentrum ved rehabilitering 
av	ledningen,	og	å	hente	vann	opp	i	dagen	gjennom	sentrum.	

Langs	Kirkevegen	ser	vi	muligheten	i	å	få	fram	en	kulturakse,	med	
effektbelysning	av	landemerker	og	historiske	punkt.	Denne	aksen	blir	
hovedelementet	som	knytter	sammen	de	ulike	grønne	og	blå	strukturene	
som	man	med	tida	kan	utvikle.	Plassene	ved	Milepelen,	det	tidligere	
Herredshuset	m.fl	er	sentrale.	

Tiltakene	i	det	grønne	området	mot	sjøen	med	Kjærlighetsstien,	kan	utvikles	
videre	mot	naturpark	med	mer	beplantning,	aktivitetsområder,	hvilesteder	og	
innlag	av	kunst/skulptur.	

Et	annet	potensiale	i	den	eksisterende	grønnstrukturen	er	den	gamle	hagen	
ved	prestegården.	Restaurering	og/eller	åpning	av	innsyn	mot	hagen	kan	
gjøre	dette	til	opplevelsespunkt.	Det	er	fint	å	kunne	se	historien	i	et	uteanlegg	
som	en	slik	hage,	dette	kompletterer	historien	de	gamle	bygningene	forteller.	
Her	må	det	diskuteres	hva	beboerne/prestefamilien	ønsker.	

Planting	av	trær	og	løfting	av	et	område	sitt	preg	fra	grøntområde	til	park,	kan	
være	å	få	mye	virkning	for	lav	kostnad.	Trær	og	hekk	kan	definere	et	område,	
og	det	kan	også	være	mulig	å	gjennomføre	treplantingsaksjoner	i	samarbeid	
med	lokale	lag	og	foreninger.	Dette	vil	gi	godt	eierskap	til	prosjektet	lokalt.	

3.3 Gaterommene

Torg

I	krysset	mellom	Sentrumsvegen	og	Kirkevegen	er	et	viktig	knutepunkt	for		
stedet.	Plassen	foran	kirka	støtter	opp	under	dette	stedet.	Dette	området	kan	
utformes	som	en	plass	som	trafikken	går	over.	Plassfølelsen	kan	styrkes	av	at	
avgrensende	buskvegetasjon	mot	vegen	fjernes,	sidearealene	gjøres	åpnere	
og	får	plassbelegg	og	møblering	for	opphold.	Plassen	kan	også	få	utsmykking	
eller	et	stort	tre	som	danner	tak	og	definerer	plassen	som	et	torg	eller	en	
”piazza”	slik	det	ble	nevnt	fra	en	av	gruppene	i	medvirkningsverkstedet.	
Høydeforskjellen	i	området	kan	brukes	for	å	lage	spennede	sittetrinn	og	lave	
terrengmurer som avgrenser plasser og veg fra det grønne parkområdet. 

Kirkevegen

Kirkevegen	bør	få	en	innfallsport	til	stedet.	Innfallsporten	kan	være	et	

forvarsel	i	omgivelsene	til	vegen	der	man	kjører	av	fra	Skarnesvegen	og	opp	til	
sentrum.	Her	ligger	Vesbøl-bakken	på	ene	sida	og	Prestegården	på	andre	sida	
som	en	port.	Vesbøl-	bakken	kan	eventuelt	framheves	med	effektbelysing	
og	annen	kunstnerisk	installasjon	som	forteller	om	dette.	Omgivelsene	til	
Prestegården	bør	skjøttes	og	framstå	som	et	pleid	kulturlandskap.	Krysset	inn	
mot	Kirkevegen	bør	skiltes	tydelig	med	hva	man	finner	inne	i	Sand	av	tilbud.	

En	overgang	fra	gjennomfartsveg	til	gatetverrsnitt	bør	gjøres	først	der	
Kirkevegen	møter	Herredsvegen	(fra	vest).	Overgangen	kan	være	en	
markering	der	av	gangvegkryssing,	samtidig	som	det	dannes	en	“portal”	inn	
til	stedet	med	bruk	av	for	eksempel	effektbelsning	av	trær.	

Foto 15. Plassdannelse mellom Kirka og det gamle KommunehusetFoto 14. Der sentrumsvegen møter Kirkevegen dannes et viktig knutepunkt på stedet

Foto 16. Kirkevegen ligger på et høyere nivå enn vegen ned mot Sandsfossen
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Videre	kan	gangbanen	legges	som	fortau,	og	det	kan	benyttes	treplanting	
og	eventuelt	ny	belysning,	men	det	viktigste	er	en	oppstramming	av	
gatetverrsnittet	med	fortauskant	av	granitt.	Det	er	ønske	om	å	omstrukturere	
parkeringen	ved	kommunehuset	med	en	bedre	utnyttelse	av	arealet	der	det	
i dag er busslomme. Man ønsker å se på en busslomme langs Herredsvegen 
som tar mindre plass. 

I	øst	finner	vi	en	tilsvarende	innfallsport	til	stedet	langs	vegen	i	krysset	
Kirevegen	og	vegen	til	brygga.		Ved	vegen	til	brygga	kan	porten	til	stedet	
markeres	med	enkle	virkemidler,	som	en	portal	med	et	tre	på	hver	side,		
belegg	og	lyssetting	av	trærne.	Ved	disse	portene	kan	Sand	sitt	servicetilbud	
skiltes. 

I	dag	er	det	ikke	lett	å	finne	fram	til	innganger	dersom	man	orienterer	seg	
ut	fra	Kirkevegen	som	hovedgate.	Både	kommunehuset	og	kulturhuset	har	
sine	hovedinnganger	på	baksiden	i	forhold	til	hva	som	danner	fasade	mot	
Kirkevegen.	For	kommunehuset	sin	del	kan	det	være	enkelt	å	snu	på	dette.	
Det	blir	viktig	at	stedets	utstrekning	blir	slik	at	det	er	overkommelig	med	
gangavstander	fra	parkert	bil	i	overgangssonen,	og	til	de	ulike	målpunktene.	
Fortau	langs	gate	gjør	det	lett	å	finne	fram.	Stedet	vil	da	i	større	grad	framstå	
med	en	helhetlig	struktur.	Med	Kirkevegen	som	et	hovedrom,	med	ei	
framside	mot	gata	–	og	en	halvoffentlig	side	mot	parkering/gårdsplass.	

Det	kan	vurderes	om	man	vil	legge	til	rette	for	et	mere	urbant	tverrsnitt	med	
kantparkering	som	korttidsparkering	langs	et	nytt	fortau.	

Sentrumsvegen 

Dette	kan	defineres	som	stedets	handlegate.	I	denne	70-tallsgata	er	det	
en	bredde	på	gaterommet	som	gir	plass	for	flere	rekker	med	90	graders	
parkering,	trær	og	gangsoner.	Rommet	kan	også	struktureres	slik	at	det	
grønne	blir	mer	viktig	for	uttrykket	på	rommet.	Oppstammede	trær	som	
danner løvtak og færre hekker vil gi et åpnere gatebilde som likevel har 
et grønt preg. Magasinbekken kan åpnes fordi ledningen likevel skal 
renoveres.	Vi	tenker	oss	at	det	hentes	opp	et	vannspeil	i	en	grunn	kanal	som	
kan	bygges	midt	i	gatetunet.		Hele	gaterommet	må	utfrmes	mere	som	et	
fotgjengerområde,	med	kjøring	og	parkering	på	fotgjengernes	premisser.	

Foto 18. Bebyggelse langs Herredsvegen med innganger mot denne. 

Herredsvegen

Herredsvegen	er	en	samleveg	som	går	gjennom	stedet,	og	framstår	ikke	i	
dag	som	sentrumsgate.	Den	danner	avgrensning	av	sentrumskjernen	mot	
åpnere	områder	i	nordvest.	Bygningene	på	motsatt	side	henvender	seg	mot	
Herredsvegen.	Dette	definerer	sentrumssida	av	vegen.	Vestsida	er	prega	
av store åpne arealer og parkering. Det er her vi mener det bør beplantes 
mer	og	lages	en	grønn	struktur.	Dette	vil	avgrense	og	forklare	stedet	–	hva	
som	er	handelssentrum,	og	hva	som	er	bolig	og	omgivelser	til	sykehjem.	Vi	
kan	med	parkgrepet	gjøre	bostedet	til	de	eldre	og	de	syke	triveligere,	mer	
intimt	og	litt	frodigere.	Parkeringskapasiteten	kan	beholdes	slik	den	er	vist	i	
reguleringsplanen. 

Det	er	også	plass	for	nyetablering	av	næringsbygg/forretning	der	den	
store	parkeringen	ligger	i	dag	-	parkeringen	må	da	flyttes/omstruktureres.		
Parkeringsplasser	kan	dempes	og	gjøres	mindre	golde	ved	bruk	av	
treplanting.	

 3.4 Møtestedene

I	analysen	og	i	notater	fra	medvirknngsverksted	ser	vi	at	det	er	nokså	få	
møtesteder utendørs i Sand. Det mangler generelt uformelle møteplasser i 
sola	med	utsikt	mot	sjøen.	Handlegata	er	prega	av	biler.	Riktignok	har	man	
tatt	et	kvantesprang	i	å	lage	trivelig	oppholdsarealer	med	Kjærlighetsstien	
og	opprustningen	langs	denne	mot	renseanlegget.	Det	er	imidlertid	et	stort	
potensiale	for	å	lage	flere	mindre	møtesteder,	blant	annet	i	forbindelse	med	
de	foreslåtte	gateopprustningene	i	avsnittet	over.	Særlig	i	kjernen	er	det	viktig	
at	det	blir	hyggelige	gangsoner	med	sitteplasser	og	muligheter	for	å	ta	seg	en	
pause og en prat. 

I	tillegg	bør	det	lages	noen	frodige	oaser	der	man	kan	nyte	opplevelsen	av	
blomstrende	trær,	busker	og	stauder.	Dette	bør	gjøres	konsentrert	for	å	gi	
stor	virkning	og	skape	et	overkommelig	vedlikeholdskrav.	Plasseringen	er	
derfor	viktig.	

Stien	ned	mot	kulturhusinngangen,	tusenårsstedet	og	stien	langs	vannet,	bør	
gjøres	mer	åpenbar	fra	Kirkevegen.	Kanskje	kan	det	her	brukes	parkmessige	
grep	med	hensyn	til	ledelinjer	og	vegetasjon.	

I	tillegg	er	det	allerede	nevnt	å	forme	landskapet	og	lage	park	i	området	nord	
sykehjem	og	bo/servicesenteret.	Et	element	i	dette	grønne	området	bør	være	
en	liten	sansehage	med	duft	og	årstidsvariasjon	–	en	blanding	av	tradisjonelle	
nytte-	og	prydvekster.	

3.5 Fortetting, transformasjon og ny bebyggelse. 

En	transformasjon	av	bebyggelse	langs	Sentrumsvegen	sør	for	kryss	med	
Herredsvegen	er	nødvendig.	I	krysset	mot	Herredsvegen	står	det	tomme	
lokaler.	Tomta	ved	“Berg-butikken”	har	trekanta	form	og	ligger	i	et	søkk	i	
terrenget,	men	vi	mener	dette	kan	utnyttes	mye	bedre	enn	i	dag.	Dessuten	
finnes	god	parkeringsmulighet	både	øst	og	vest	for	et	prosjekt.

Barnehagens uteområde kunne med fordel trekkes lengre fra handlegate 
og	parkering.	En	tydelig	overgang	til	dyrket	mark	er	viktig	i	denne	delen	av	
sentrum.	Et	uteareal	for	en	barnehage	kan	være	berettiget	og	vil	ikke	skape	
vanskelig	arrondering.	Arealet	som	frigjøres	kan	benyttes	til	sentrumsnær	
parkering.	Næringsbygg	kan	legges	i	forlengelsen	av	forretninger	og	service	
på	østsida	av	Sentrumsvegen,	og	markere	avslutningen	av	dette	gaterommet	
mot	krysset	med	Herredsvegen.	Herfra	skifter	gata	status	og	blir	samlegate	i	
noe som hovedsakelig er boligområde. 

Et	bygg	på	østsida	av	sentrumsvegen	kan	være	et	signalbygg	og	kan	for	
eksempel	inneholde	servering	eller	kafè,	både	ute	og	inne.	

Det	har	vært	diskutert	og	er	omsøkt	bebyggelse	ved	nedre	Sand	–	
prestegården. Det har vært antydet at låven ikke passer inn her og bør 
rives.	I	realiteten	er	vel	vegen	kommet	sist	og	blitt	lagt	inn	på	en	måte	som	
gjør	at	man	opplever	baksida	av	stedet	først.	Man	kan	i	stedet	se	det	slik	
at	et	helhetlig	gårdsanlegg	i		kulturlandskapet	som	omgir	Sand	er	et	fint	
utgangspunkt	av	å	komme	inn	til	stedet.	Dersom	landskapet	rundt	pleies/
dyrkes,	mener	vi	at	låven	kan	stå.	Den	kan	få	nytt	innhold	–	og	avhengig	av	
tilstand,	kan	deler	bygges	om.		Mulig	bruk	kan	være	kulturell	virksomhet	
som	galleri	og	utstillinger.	Større	krav	vil	stilles	til	å	lage	kontorplasser	eller	
barnehage	her.	Verksteder	kan	også	være	en	mulighet.	

En	dagligvarehandel	som	foreslått	ved	Nedre	Sand,	vil	ta	mye	plass	og	kreve	
mye	parkering.	Dette	vil	gjøre	inngangen	til	stedet	til	det	som	blir	det	eneste	
stoppestedet	for	mange	–	og	kjernen	vil	visne	bort.	I	tillegg	lager	det	en	
lite	spennende	og	rotete	fasade	rettet	mot	Skarnesvegen.	Den	egentlige	
retningen	på	stedet	er	mot	sør	–	sørøst.	

Vi	kan	vanskelig	se	at	et	forretningsbygg	(dagligvare)	vil	ha	de	arkitektoniske	
kvaliteter som er ønskelig for plassering ved prestegården og på brinken 
mot	Sandsfossen.	I	tillegg	vil	kommunen	få	lite	innvirkning	på	hvordan	dette	
bygget	skal	se	ut.	Det	vil	være	sterke	funksjonskrav,	bl.a.	med	hensyn	til	
varelevering,	dimensjoner	og	universell	utforming.	Derfor	synes	vi	det	er	
bedre	og	mer	hensiktsmessig	at	tiltakshaver	tilbys	en	tomt	inne	i	sentrum,	for	

Eksisterende	trær	som	ikke	kommer	i	konflikt	med	vannteknikken,	kan	
beholdes.	Hovedhensikten	blir	å	lage	et	mer	attraktivt	gatemiljø	som	
fremmer	handelen,	og	som	gir	oppholdsarealer	i	sentrum	av	rommet.	
Bilarealene	tones	ned,	men	parkeringskapaisteten	og	framkommeligheten	
beholdes!	Ved	spesielle	arrangementer	kan	gaterommet	stenges	for	kjøring,	
da det er adkomstmuligheter på baksiden av forretningene. 

Foto 17. Sentrumsvegen
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eksempel  i krysset Herredsvegen og Sentrumsvegen. 

Området	er	imidlertid	regulert	til	byggeareal.	En	løsning	kan	være	å	legge	
bygget	ned	mot	Skarnesvegen,	og	å	tilpasse	adkomst	ved	låven	så	godt	som	
mulig	i	terrenget	med	utvidede	landskapshensyn	vest	for	Prestegården.	

Det	kan	være	muligheter	for	noen	mindre	“fill	in”	prosjekter	mellom	
Kirkevegen	og	Sandssjøen	mellom	Prestegården	og	Spar	butikken.		Spesielt	
interessant	vil	det	være	å	kunne	få	til	noe	der	dagens	renseanlegg	ligger,	og	
kanskje	vegen	som	fører	ned	dit	kan	gi	adkomst	til	ny	bebyggelse.	På	den	
måten	finner	stedet	tilbake	til	sin	gamle	struktur	og	henvender	seg	mot	
”verden”.	Vi	mener	at	det	er	mer	riktig	og	mer	attraktivt	for	stedet	å	vokse	
her	–	enn	i	kryssområdet	mot	vest.	

Tyngdepunktet	i	kjernen	på	stedet	ligger	fortsatt	ved	Sand	kirke,	og	i	krysset	
mellom	handlegata	og	Kirkevegen.	

Bygging	av	nye	boliger	bør	legges	på	attraktive	tomter.	Stedet	bør	henvende	
seg	mer	utover	mot	sjøen	som	opprinnelig.	Et	godt	område	for	mulig	
utvikling	av	tett-lav	boligfelt,	vil	være	jordet	nedenfor	for	Spar	butikken	og	
mot renseanlegget. 

Andre	byggetomter	er	vist	på	helhetsplanen	som	viser	en	langsiktig	visjon	for	
utvikling	av	stedets	struktur.	Her	er	det	plass	til	utvidelse	ved	Milepelen	til	
overnatting	eller	bolig.	

Det kan også være mulig å bygge et mindre forretningsbygg vest for Narud-
butikken	vis	a	vis	det	nye	knutepunktet,	der	det	er	parkering	i	dag.	Det	har	
ligget	et	bygg	her	før.	Se	flyfoto	side	6!	Avgrensingen	mot	dyrket	mark	må	
være	definitiv.	Utearealer	og	parkering	må	samordnes	med	eksisterende.	

Ved	behov	for	større	forretningsbygg,	for	dagligvare,	kan	det	i	tillegg	til	
transformasjon	i	området	ved	Sentrumsvegen,	være	en	mulighet	å	bebygge	
deler av den store parkeringen som ligger vest for Herredsvegen. Den 
eksisterende parkeringen omformes og kan for eksempel legges langs 
vegaksen	inn	mot	inngangene	til	sykehjem	og	bo-og	omsorgssenter.	

3.6 Ønsker og behov

I	tillegg	til	stedsanalysen	har	vi	kikket	på	ønsker	og	behov	som	framkom	
under medvirkningsverkstedene i Sand i 2010; 

1. Dagligvarebutikk

2. Barnehage.	Kan	den	lokaliseres	annet	sted?	Få	plass	til	forlenga	
handlegate/cafe	i	bygg.	

3. Sansehage

4. ”Blomsterpark”

5. Åpning Magasinbekken

6. Nye	boliger	–	for	eldre	–	trygghetsboliger	osv.	

7.	 Skateområde for unge

Ønsker	og	behov	blir	konkretisert	i	tiltakskartet	–	helhetsplanen	i	kapittel	4.0.	

4.0 Forslag til opprustningstiltak  i det fysiske   
            miljøet
Vi	har	vist	de	foreslåtte	mulighetene	oppsummert	i	helhetsplanen.	Der	er	de	
nummerert	som	i	listen	under.	Visjonen	er	at	Sand	retter	seg	mot	Kirkevegen	
og	mot	vannet.	Den	har	Kirkevegen	som	en	hovedakse	–	en	kulturakse.	
Plassen	i	knutepunktet	på	Kirkvevegen	ved	det	gamle	Herredshuset	kan	
bygges	som	et	torg	med	trafikken	over	(Shared	space).	

Tverrforbindelser med grønn struktur kan skapes langs Magasinbekken og 
langs	Herredsvegen.	Et	større	restareal	mellom	Herredsvegen	og	Movegen	
omskapes	til	et	grønt	parkområde	–	som	skaper	gode	omgivelser	for	de	eldre	
og	syke	som	bor	i	institusjonene	her.	

Et	attraktivt	handlestrøk	utvikles	i	Sentrumsvegen.	Også	mellom	
Sentrumsvegen	og	den	nye	grønne	lunga	bør	det	opprettes	en	indre	
grønnstruktur	og	gangforbindelse	via	rådhuset	sitt	gårdsrom.	

For å styrke Sand sin identitet, bør det tenkes fortetting og utvikling 
innenfor en riktig avgrensning mot landskap og omgivelser. Dersom man 
bygger nytt på stedets premisser, vil man få mye gratis. Da er det gode 
muligheter for å få fram stedets potensiale med enkle forbedringstiltak i 
uteområder og gatemiljø.  

4.1 Tiltak

1)	 Kirkevegen	gatetverrsnittet,	markering	av	kjernen

i)	 Snu	innganger	på	kommunehus	og	evt.	sykehjem	mot	
Kirkevegen-	stedet	kan	framstå	med	flere	målpunkt	opplevd	fra	
adkomstvegen.	På	kommunehuset	er	det	enkelt	å	få	dette	til	uten	
særlige endriger i fasaden. 

ii)	 Innfallsport	ved	Movegen	markeres	i	terreng	og	med	vegetasjon	
og	lyssetting,	det	vil	oppleves	at	man	kommer	til	Sand.	
Førsteinntrykket	vil	preges	av	skjøttede	grøntarealer	og	klare	
overganger	mellom	hovedveg	og	tettsted	med	gatepreg.	

2)	 Handlegata	(Sentrumsvegen)

i)	 Handlegata	opparbeides	som	fotgjengerområde	med	tilgang	for	
biler	på	fotgjengernes	premisser.	Bruk	av	vann	i	anlegget	som	
grunn	kanal	eller	åpning	av	Magasinbekken	i	et	vannspeil,	evt.	
med	fontene.	Fotgjengertorg/gågatepreg.	Oppstammede	trær	
danner	tak.	Færre	buskrabatter.	Plasspreg.	

Foto 19, tiltak 1, fortau langs Kirkevegen og åpnere vegetasjonsbilde

Foto 20. Tiltak 2, høyrere fotgjengerprioritering på utforming av Sentrumsvegen

Foto 21. Sentrumsvegen møter Kirkevegen i en plass
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3)	 Knutepunktet	–	plassen

i)	 I	krysset	Kirkevegen	/Sentrumsvegen	og	forlenga	mot	
Kirkebakken	og	tusenårsstedet	(”Shared	space”	prinsippet).	Gate	
og	sideterreng	framheves	med	plassbelegg.	Plassen	“møbleres”	
med	trær,	møbler	og	belysning	for	å	invitere	til	opphold.	Inngang	
til	handlegata.	

4)	 Det grønne grepet 

i)	 Dette	kan	bli	en	grønn	park	med	variasjon	og	nytt	terreng	mellom	
Sykehjem	og	øst	for	Movegen.	I	parken	bør	det	være	gangstier,	
benker	og	god	årstidsvariasjon	i	beplantningen.	Det	kan	være	
mulighet	for	framtidige	omsorgsboliger	i	området.	

ii)	 Ny tosidig gangvegforbindelse langs Herredsvegen mot gangbrua 
ved	Sandsfossen	(skoleveg).	Et	virkemiddel	til	å	få	folk	til	å	gå	og	
sykle	mere	til	jobb,	fritidsaktiviteter	og	skole	fra	boligområdene	
og over på sørsida Skarnesvegen. Nødvendig med god og sikker 
kryssing	over	Kirkevegen	vest	for	Milepelen.	

iii)	 Fortsette	å	styrke	parken	langs	sjøen	med	nyplantinger	og	
møblering	langs	stien.	Ny	bru	/utbedra	brurekkverk	ved	fossen.	

iv)	 Vanninnslag	nord	for	Kirkevegen	slik	at	det	blir	en	tydelig	
grønn	struktur		fra	Magasinbekken	gjennom	Sentrumsvegen.	
Vannet	kan	framstå	som	en	smal	grunn	kanal	(overløp)	gjennom	
handlegata. Magasinbekken kan åpnes fra Herredsvegen og mot 
Movegen. 

v)	 Det	er	flere	gamle	hager	i	Sand.	Disse	bør	tas	vare	på,	og	vil	
styrke	omgivelsene	rundet	Nedre	Sand	Prestegård	og	ved	det	
gamle	Herredshuset.	Dette	er	grønne	områder	som	med	en	
beskjeden	innsats	vil	gi	stor	positiv	effekt.

5)				Møteplasser	i	sola	og	med	utsikt

i)	 Det	bør	skapes	flere	møteplasser	i	sola	og	med	utsikt.	
Møteplassene	kan	være	enkle,	men	plassering	bør	være	
naturlig og solforholda må være bra. Det bør være et møtested i 
handlegata	og	et	i	knutepunktet	mot	Kirkevegen.	

ii)	 Ny	utforming	i	gårdsrommet	til	rådhuset	med	noen	
skatemuligheter,	begrensa	parkering	og	kjøring.	Her	er	det	
muligheter	for	litt	leken	og	ny	utformin	som	kan	appellere	til	barn	
og unge. 

iii)	 Benker	i	parkmiljø	langs	Kjærlighetstien	og	i	grøntareal	generelt.		

iv)	 Sansehage og blomsterpark kan opparbeides i grøntarealet ved 
bo-	og	servicesenteret.	

6)				Kulturaksen	Visbøl-bakken	–	Milepelen	–	Kirka	–	det	tidligere	båtanløpet

i)	 Lyssetting	av	enkeltelementer	som	trær	og	terrengformasjoner.	

ii)	 Kunst	-	skulpturer	etc	i	ei	kulturløype	langs	strekningen.	

Foto 23. Gammel hage ved PrestegårdenFoto 22. Liten rest av hage ved det tidligere Herredshuset bør tas vare på

Foto 24. Knutepunkt der sentrumsvegen møter Kirkevegen Foto 25. Båthavna ved brygga ligger som avslutning på Kulturaksen. Her var tidligere kontaktpunkt via 
båtruter til “resten av verden”...

iii)	 Planting	og	markering	av	kulturaksen.	Historie	kan	fortelles.	Veien	
til	verdens	ende	–	veien	til	verden!	

iv)	 Brygga som møteplass og markering av historisk sted
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Foto 25. ettestedet må avgrenses mot omgivelsene og være et tydelig tett sted i 
landskapet (1)

Foto 27. Nye boliger kan plasseres i dette området med utsikt mot Sandsjøen 
dersom man kommer til enighet med landbruksmyndighetene. Boligene bør 
være av varierende størrelse og ligge i en helhetlig sammenheng, som skaper 
gode boligkvaliteter. (3)

Foto 26. Deler av forretningsbebyggelsen i sentrum er utdatert og må 
transformeres for å oppnå en tidsmessig standard og effektiv arealbruk (2)

Foto 28. Barnehagens uteområde ligger midt inne i sentrum i dag. (4)

Foto 29. Kirkevegen fra Herredsvegen og inn, er en del av gatemiljøet i 
sentrum (5)

Foto 30. Kirkevegen fra Movegen og inn til Herredsvegen er en adkomstakse. 
(5)

4.2 Langsiktige grep som krever planlegging og strategi

1)	 Et	viktig	overordna	grep	er	å	sette	en	grense	for	stedets	vekst	arealmessig	
og	ha	en	strategi	for	hvordan	stedet	skal	utvikles	med	fortetting	og	trans-
formasjon.	

2)	 Lokalisering	av	viktige	næringsbygg	som	ny	detaljhandel	og	matvarebutik-
ker	bør	vurderes	nøye,	og	bør	ikke	legges	utenfor	den	definerte	kjernen.		
Næringsområdet innerst i Sentrumsvegen er forfallent og bør rives. Her 
kan det føres opp nye bygg. 

3)	 Boliger,	hotell	og	overnatting	kan	plasseres	ved	Milepelen	eller	ved	
Renseanlegget	når	dette	flyttes.	

4)	 Barnehagen	kan	få	nytt	uteområde.	Det	kan	lages	en	ny	barnehage	hvis	
låven på prestegården kan bygges om. 

5)	 Kirkevegen	bygges	om	med	gatetverrsnitt,	og	evt.	ny	belysning.	Den	delen	
som	går	fra	det	gamle	Herredshuset	og	til	Herredsvegen	-	bør	prioriteres	
først.	Dette	er	en	viktig	del	av	sentrumsrommene.	Fra	Herredsvegen	
til	Movegen	kan	det	gjøres	forbedringer	i	sideterreng,	beplantning	og	
belysning	og	evt.	kantparkering,	på	lengre	sikt.	
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Figur 9, Langsiktige mål

Langsiktig	utvikling	i	Sand.


