
Side 1 av 13 Planinitiativ 
 

Planinitiativ  
(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 
149 L) 

 

 
 
Planinitiativ for Gnr/bnr 56/1585 mfl / Rogalandsgata 44, 4011 Stavanger / 

Teknikken Sør 

Utarbeidet av Helen & Hard  

Datert 26.04.22 
 
Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma ARKITEKTFIRMA HELEN & HARD AS 
Kontaktperson Margrete U Stople 
E-post ms@hha.no 
Telefon 41518425 

Forslagstiller 

Firma ARKITEKTFIRMA HELEN & HARD AS 
Kontaktperson Dag Strass 
E-post ds@hha.no 
Telefon 90640679 

Hjemmelshaver 
Navn Stavanger kommune 
E-post grete.kvinnesland@stavanger.kommune.no 
Telefon 92027828 

 
Eiendommen er kjøpt av INEO eiendom, men salget er ikke tinglyst. Kontaktperson er Johnny 
Galta, johnny@ineoeiendom.no. 
 

Informasjon om planinitiativet 
Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 
 
1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 
Hensikt med planen er å legge til rette for boligbebyggelse og boligsosialt formål. Aktuelle fremtidig 
arealformål er boligformål med tilhørende anlegg som lek, uteopphold, rekreasjon, trafikkareal og 
parkering. Utviklingen her er et pilotprosjekt for sosial bærekraft med vekt på et beboer - og 
boligmangfold, attraktive møteplasser og felleskap. Det er særlig fokus på medvirkning og 
samhandling, og planprosessen koordineres med egen plan for dette. Stavanger Utvikling 
koordinerer samhandling internt i kommunen med de aktørene som har et ansvar her. I tillegg deltar 
Husbanken som har vært med i prosjektutviklingen fra start. Helse og velferd vil i tillegg ha et særlig 
ansvar for å ivareta beboeres og ansattes behov. 
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2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 
Planavgrensning og lokalisering 
Området ligger på Våland, innenfor nåværende bybebyggelse. Området grenser til nåværende 
sykehusbebyggelse mot vest. Øvrebøveien avgrenser området i sør og øst. Armauer Hansensvei 
og tomt for ny barnehage avgrenser tomten i nord. Området utgjør ca 13,6 daa.  
 
Beskrivelse av planområdet 
Området er nå uten bebyggelse, men er klassifisert som markslag «Bebygd område».  
 
Nåværende eiendomsstruktur 
 

 
 
Området gjelder gbnr 56/1585 og del av 15/1743. 

 

Høyder og terreng 
 

 
 
Området ligger hovedsakelig på kote 44-45, og 
skråner ned til kote 39. 

 
 
Sør og øst for området er det boligbebyggelse. Vest for området er nåværende sykehusbebyggelse. 
Nord for området er det planlagt ny barnehage. Barnehagen er i ferd med å bygges og skal åpne 
januar 2023. Området er åpent, og har flotte utsiktsforhold. Her ser man fjord og fjell mot øst, og 
Ullandhaugtårnet i vest. Området er en del av Vålandshøyden mellom Hillevågsvannet og 
Mosvannet. Planområdet utgjør et fremhevet nivå i høydedraget. 

 
Boligbebyggelse rundt området er preget av lav trehusbebyggelse, og noen leilighetsbygg i 3-4 
etasjer. Sykehusbebyggelsen har mangfoldig og særegen typologi, og inneholder bygninger med 
stor skala. 
 
Området ligger på en naturlig høyde, og ny bebyggelse vil påvirke bylandskapet, og vil ha 
fjernvirkning særlig fra øst. 
 
Det vises ellers til utarbeidet Stedsanalyse som gjør nærmere rede for kartlagte kvaliteter, 
vurderinger og mål for det videre planarbeidet. 
 
  



Side 3 av 13 Planinitiativ 
 

3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 
Vedtak om pilotprosjekt "Et trygt hjem for alle", Stavanger Formannsskap 10.06.21 
Saken "Et trygt hjem for alle" sees i sammenheng med revidering av kommuneplanens arealdel 
2023-2040 og arbeid med å fastsette en helhetlig boligpolitikk. Følgende gjelder Teknikken Sør: 

«Formannskapet slutter seg til at Stavanger utvikling KF arbeider videre med pilotprosjektet 
Teknikken Sør der foretaket anvender sin eierrådighet til å blant annet sikre en god 
beboermiks. Prosjektet inkluderer økonomisk gunstige boliger for nyetablerere, boliger for 
familier og seniorer, et selveid bofellesskap for utviklingshemmede samt noen få kommunale 
leieboliger, jf. vedlegg 5.» 

Prosjektet er videre forankret i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 
 
 
Forholdet til overordna planer og føringer 
 
Nasjonale forventninger; aktuelle 
tema er boligkvalitet, folkehelse, 
universell utforming, ROS. 
 
Statlige planretningslinjer (SPR); 
aktuelt tema er støy, området er ikke 
berørt av kjente støykilder.  
 
Regionalplan for Jæren og Søre 
Ryfylke er relevant mht areal- og 
transportplanlegging. 
 

 
Kartlagt støy 
 

 
 
Området er ikke støyutsatt. 
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Tomtens plassering i bysone A – den sentrale 
byen i Kommuneplan for Stavanger kommune. 

 Plassering i bysone A og gjennomføringssone 2 
utløser en utnyttelsesgrad mellom 90 % - 180 %. 
Nærhet til sentrum og kollektivtrafikk. 

 
 
Forholdet til kommuneplan 
 
I gjeldende plan er området disponert til  
-  Offentlig eller privat tjenesteyting  
-  Hensynssone H820 Omforming 
Ved regulering skal det fortrinnsvis 
legges til rette for blandede 
utbyggingsformål, jf bestemmelsene 
3.5.2 
 
I bestemmelsene kapittel 1,1.1 pkt 2 er 
det oppgitt av tomten ikke trenger å 
inngå i områderegulering for 
Sykehustomten. 

 
Gjeldende kommuneplan 
 

 
 
Status i gjeldende kommuneplan. 
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Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 

 

 

Gjeldende reguleringsplan 
 

 
 
Status i gjeldende kommuneplan. Planområdet er 
13,6 daa. 

 
Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 
 
Området grenser i sør til Plan 2731 
Områderegulering Hillevåg.  
Planprogram ble vedtatt 22. april 
2021, og arbeidet pågår. 
Innenfor plangrensen er planområdet 
delt i soner med ulike oppgaver som 
skal vurderes. 

 
Plan 2731 Områderegulering 
Hillevåg 
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Oppsummering plansituasjon og føringer 
Det legges til grunn at detaljregulering gjennomføres uten krav om konsekvensvurdering; verken 
etter vedlegg I eller vedlegg II.  
Angående risiko- og sårbarhet er det allerede kartlagt forurenset grunn, og tiltaksplan er nødvendig. 
Grad av utnyttelse er som for Bysone A TU 90-180 %. 
Aktuelle krav med hensyn til boligkvalitet er: 
Felles uteareal lik 30 m2 pr bolig for  
Privat uteopphold på egnet plass pr bolig 6 m2 pr bolig. 
Sandlek 6 m2 pr bolig. 
Kvartalslek 1,5 daa, som sees i sammenheng med tilgrensende grønnstruktur og barnehage. 
Krav om mobilitetsplan og løsninger for trygg trafikkavvikling, og med fokus på bærekraftsmål. 
Parkering for bil 0,5 plass privat og 0,2 plass til gjesteparkering, og mulig sambruk med barnehage. 
Parkering for sykkel 3 plass pr bolig. 
Blågrønn faktor er minimum 0,7. 
Det oppfattes at utbyggingsavtale ikke er aktuelt, og det er ikke kjent at det kreves utførelse av tiltak 
som skal eies og driftes offentlig utover kvartalslek. 
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4 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 
 
Prosjektet er basert på vinnerforslag fra INEO og Helen&Hard i tilbudskonferanse utlyst fra 
Stavanger Utvikling. I begrunnelsen for valget, ble det lagt vekt på konseptet om det felles tunet, 
kransen og bygningsstruktur og typologi (boligklynger). Forslaget møter trehusbyen på en særlig 
god måte siden den brytes opp og rommer et mangfold av boligtyper/størrelser. 
 
Visjonen for de nye boligene er å bo 
sammen og i fellesskap. Viktig inspirasjon 
er tradisjonelle klyngetun, der boliger og 
andre bygninger er samlet rundt tunet.  
 
Fellesfunksjoner fordeles i flere bygg, for 
at hverdagslivet for de som bor her, veves 
sammen. 
 

 

. 
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Videre skal utbyggingen tilpasses og løfte frem verdier i nabolaget. Sikt- og gangforbindelser er 
viktige, og bevisst tilrettelegging av grønnstruktur for allmennheten.  
 
Boligklyngene artikuleres gjennom at hver stabling av leiligheter på mellom 2-5 etasjer fremstår som 
en huskropp med et eget takvolum som varierer i utforming og høyde. Dette bryter ned opplevelsen 
av skala, og tilpasses også målestokk og mønede takformer på eneboligene som ligger rundt 
tomten. 
 
Det er lagt til rette for 103 boliger med varierte kvaliteter. Bygningstypologi er variert fra 2-5 etasjer. 
Parkering løses under bakken, med adkomst fra nord. Det er foreløpig sett på to alternativer for 
utnyttelse TU 103  % og TU 117 %. 
 
 
 

  



Side 9 av 13 Planinitiativ 
 

5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

 

 

 
• Bokvalitet og sosial bærekraft 

Bokvalitet vurderes både innvendig og utvendig, og for den enkelte bolig og for dette fellesskapet av 
boliger. Det samme gjelder nåværende boliger og fellesskapet mellom nåværende og nye boliger. 
 
Funksjoner utover egen bolig og eiendom, påvirker bo- og bymiljø. Bred medvirkning forventes å 
kartlegge og øke bevisstheten for særegne verdier for området, nærområdet og kommunedelen. 
Det gjennomføres samhandling om utvikling av boligene for å etablere fellesskap. Bred 
boligsammensetning gir mangfold, og økt inkludering. Etablere fellesfunksjoner og fellesrom for nye 
og nåværende beboere legger godt til rette for fellesskap. Etablere forum for deling av ressurser 
igangsettes allerede i planfasen. Medvirknings forventer også å styrke etablerte fellesskap. At det 
legges særlig til rette for medvirkning for barn, eldre, med annen kulturell bakgrunn og med behov 
for fysisk tilrettelegging, vurderes å legge til rette for et inkluderende fellesskap. 
 

• Folkehelse 
For å fremme hverdagsaktivitet er attraktiv grønnstruktur viktig, både forbindelser og opparbeidelse. 
Tilrettelegging for gange, bruk av sykkel og kollektiv til hverdagsreiser er også med og fremmer 
daglig aktivitet. Det er særlige kvaliteter i forslaget ved at boligene inngår i et fellesskap. Målet er å 
fremme eierskap, deltakelse og glede i fellesskapet. 
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• Universell utforming 
Boliger og anlegg skal være tilgjengelig for alle.  
 

• Stedsutvikling og lokal identitet 
Det pågår kartlegging av lokale verdier, og målsettingen er å sikre og hindre negativ virkning for 
viktige elementer. Foreløpig gjelder det: 

o Inntrykket av Vandrersteinen styrkes ved at naturlig terrenget rundt beholdes. 
o Inntrykk av vernede boliger i Øvrebøveien styrkes ved et godt samspill med ny 

bebyggelse. Avstand og byggehøyder er relevant. 
o Eksisterende gateløp og grønnstrukturer videreføres og utvikles videre. 
o Teknikken er revet, men navnet er fremdeles i bruk. Nå er ingen bygningselementer 

bevart. Historien om Teknikken vurderes å formidles videre. 
o Teknikken var et signalbygg, og tomten tåler en ny utvikling som både er moderne og 

særegen. 
 

• Areal- og transportplanlegging 
Utvikling av dette området støtter byutviklingsstrategien i Stavanger på en god måte. Beliggenhet 
gjør at utbyggingsareal vurderes som en begrenset ressurs, og det gir premisser og høy utnyttelse 
og høy kvalitet ved utvikling. 
 

• Sammensetning av arealbruk 
Kommuneplanen legger fortrinnsvis til rette for blandede utbyggingsformål for dette området. Like 
nord for området innenfor samme hensynssone er det planlagt ny barnehage. Målet om ikke 
ensartede boligområder, oppfattes dermed som oppfylt.  
 

• Bygningstypologi 
Det er et mål at ny bebyggelse får et godt samspill med tilgrensede bebyggelse, moderne arkitektur 
med høy kvalitet. Utnyttelsesgrad jf kommuneplanen, vurderes som aktuell på grunn av 
beliggenheten. Ny bebyggelse vurderes særlig med hensyn til berørte gaterom, Øvrebøveien, 
Rogalandsgata og Armauer Hansens gate. Ny bebyggelse må tilpasses forbindelser og kvaliteter i 
grønnstruktur. Det legges til rette for en variasjon i boligtyper. 
 

• Bylandskap 
Utbyggingen vil ha innvirkning på landskapet og bybildet. Forslaget oppfattes ikke dominerende på 
en negativ måte, men tilfører området urbanitet. Desto større betydning planområdet får for byen, 
desto mer synlig kan det være i bylandskapet. Feks ved å løfte planområdet som viktig målpunkt i 
grønnstrukturen, kan bebyggelsen fremheves som et landemerke. 
 

• Fjernvirkning 
Utbyggingen vil ha størst fjernvirkning fra øst, og vil endre silhuetten av bebyggelsen. Fotomontasjer 
viser hvordan dette kan forventes å bli. 
 

• Grønnstruktur og rekreasjonsareal 
Utbyggingen styrker og utvikler etablert grøntstruktur, og vurderes ikke å gi noen barriere 
sammenlignet med i dag. Utbyggingen vil gi kvaliteter for uteopphold. 
 

• Mobilitet 
Utarbeide mobilitetsplan med målsettinger for reisemiddelfordeling, og innarbeide aktuelle tiltak for 
å legge til rette for dette. Planforslaget sikrer og styrker ledd i infrastrukturens om ligger innenfor 
planområdet. 
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• Uteopphold 

Krav til størrelse, struktur og opparbeidelse beskrives og vurderes. 
 

• Naturkvaliteter 
Solforhold ivaretas jf Kommuneplan. Sikre at møtesteder, soner for rekreasjon og uteopphold får 
gode kvaliteter md hensyn til sol, utsikt og le for vind.  
Integrere naturelementer i planforslaget, og planlegge sikring i anleggsfase. Det gjelder etablerte 
frittstående trær, og verdi for disse vurderes nærmere. Ellers er naturlig terreng verdifullt å beholde. 
Det er registrert forurenset grunn som krever oppfølging. 
 

• Integrering offentlig teknisk infrastruktur 
VVA / blågrønn faktor / el 
Det vurderes at nåværende veinett har kapasitet til trafikkavvikling fra nye boliger. 
Rammeplan for VA beskriver premisser og aktuelle tiltak. Overvannshåndtering må sees i 
sammenheng med tomt for barnehage. 
Behov, premisser og aktuelle tiltak avklares med Lyse. 
 

• Skolekapasitet 
Våland barneskole har for lite kapasitet i perioden 2020-2030, og behovet vil øke i forbindelse med 
utbygging i Paradis og på sykehusområdet. Behovet på Våland kan på kort sikt løses ved å justere 
skolegrenser og/eller utvide kapasiteten med midlertidige lokaler. På sikt bør det bygges en ny 
skole som kan avlaste Våland på sykehusområdet eller i Paradis. Behov for ny skole for Våland er 
fulgt opp i Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 (vedtatt 13.12.2021) der det er satt av midler til 
et mulighetsstudie for ny skole innenfor sykehusområdet på Våland i 2025. Kommunen bør vurdere 
om ikke dette mulighetsstudie bør forseres noe som et viktig bidrag inn og grunnlag for å ivareta 
offentlige behov i områdereguleringen for sykehusområdet med oppstart i 2022. 
Områdereguleringen for sykehusområdet har foreløpig planlagt ferdigstillelse i 2025. Eventuelle 
midlertidige kapasitetsutfordringer foreslås løst ved justeringer av inntakssonene som beskrevet i 
gjeldende skolebruksplan. 
  

• Økonomisk gjennomføringsmodell 
Prosjektet er en privat utbygging, og fremtidig offentlig drift av bofellesskap er basert på 
privatrettslig avtale.  
 

• Forutsigbarhet 
Dialog med planmyndighet, andre fagansvarlige avdeling og virksomheter i løpet av planprosessen 
er av stor betydning. Det er ikke avdekket behov for ny utredninger, analyse eller registreringer som 
medfører usikkerhet. 
 

• Rekkefølge i utbyggingen 
Adkomst til anleggsplass vil være fra kjørevei mot vest, og utbygging vil gjennomføres trinnvis rundt 
tunet, med klokken. 
 

• Anleggsgjennomføring 
Planforslaget skal vise området for riggplass, massedeponi og eventuelt anleggsbelte. 

Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 
Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 
Sjekkliste er benyttet og tilgjengelig informasjon er benyttet for å vurdere risiko og sårbarhet.  
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Skjerming mot støy er viktig for boligkvalitet. Området er ikke støyutsatt. Det er heller ikke vurdert at 
nye boliger vil gi et trafikkomfang som utløser krav om støyskjerming av andre boliger. Økning av 
ÅDT i Armauer Hansens gater er mindre vesentlig, og kjørehastigheten i denne gata er allerede lav. 
 
Det er ikke nåværende risiko knyttet til ras eller flom. Nødvendig vurdering av overvannshåndtering 
gjøres videre i prosjektet. Tiltak for infiltrasjon og fordrøyning innarbeides i plan. 
 
Det er ikke nåværende risiko for eksplosjonsfare eller utslipp. Vurdering av forebygging av brann 
gjøres videre i prosjektet. Tiltak for redning- og slukking innarbeides i plan. 
 
Området er ikke utsatt for risiko på grunn av nåværende trafikk, men trafikkavvikling til nye boliger 
må planlegges nærmere. Tiltak for god sikt og lav fart innarbeides i plan. 
 
Området er ikke utsatt for luftforurensing. 
 
 

Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 
Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  
(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8). 
Omfanget av utbyggingen er mindre enn 15 daa, som oppfattes som grense for når det stilles krav 
om konsekvensutredning for boliger. (Vedlegg I, pkt 25) Området er dessuten allerede disponert til 
Bebyggelse og anlegg i kommuneplanen, men til arealformålet «Offentlig bebyggelse».  
 
Tiltaket vurderes heller ikke å berøre miljø og samfunn på en slik måte eller i et slikt omfang at det 
er krav om konsekvensutredning. (Vedlegg II, § 10 b). 
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Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 
Dette er et pilotprosjekt for sosial bærekraft, der god medvirkning og samhandling er en viktig 
forutsetning for å oppnå dette.  Dette skal skje på ulike nivåer (nabolag, boligprosjekt og 
boligklynge) og i ulike faser i prosjektutviklingen. Stavanger Utvikling koordinerer samhandling 
internt i kommunen med de aktørene som har et ansvar her. I tillegg deltar Husbanken som har 
vært med i prosjektutviklingen fra start. Helse og velferd vil i tillegg ha et særlig ansvar for å ivareta 
beboeres og ansattes behov. 
 

 
 
Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 

• Naboer til området 
• Velforening, lag og foreninger kartlegges. Innspill til reguleringsplan for barnehagen 

undersøkes nærmere. 
 
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart? 

• Som standard boligutvikling. 
Særlig her: 

• Stavanger kommune mht eier og driftsansvarlig for bofellesskapet 
• Brukere representanter for bofellesskapet. 

 
Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 
Varsel om oppstart 

• Nabodialog og betjene infostand på tomten 
• Informasjonsmøte 
• Møte med interessegrupper 

 
Offentlig ettersyn 

• Workshop om møblering av fellesareal, park- og grønnstrukturer. 
• Møter og presentasjoner med høringsparter 

 

Vedlegg 
Vedlegg til planinitiativet: 

1. Forslag til planavgrensning 
2. Stedsanalyse 


