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Stedsanalyse

SAMMEN I BYEN

INNHOLD

Oversikt og planstatus

Landskap og historie

Bebyggelsesstrukturer og sammenhenger

Bo- og bymiljøutfordringer

Anbefaling

FORORD

Utvalg av tema er gjort ut fra relevans i 
planarbeidet, og i henhold til veileder fra Stavanger 
kommune. 
Stedsanalyse må sees i sammenheng med 
Planinitiativ som gjør rede for øvrige 
forutsetninger for utvikling.
Videre medvirkning forventes å gi ny informasjon 
og grunnlag for nye tema og endret vurdering av 
verdi og vektlegging.
Revidert etter oppstartsmøte 6. april 22.
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Oversikt og planstatus

SAMMEN I BYEN

Kartlegging
Planarbeidet gjelder hovedsakelig gbnr 56/1585, 15/1543, 56/1961 og 
56/2057. Planområdet omfatter byggetomt, tilstøtende vei og gang- og 
sykkelvei, samt friområde mot sør.  Planområdet er 14,6 daa. Området 
ligger innenfor Bysone A og Gjennomføringssone GF-02. . 

Analyseområdet er angitt på bakgrunn av forbindelser for gående og 
syklende. For å se denne helheten omfatter analyseområdet:
- Vålandstårnet i nordvest
- Lagårdsveien i øst
- Til Jarlabanen i sør
- Køhler-eiendommen i øst

Vurdering
Mål og planer for utvikling av området er både fastsatt i arealplaner, 
handling- og økonomiplan og strategiske satsinger. 

Mål for planarbeidet
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, GF-02, er TU 90-180%. Aktuelle 
krav med hensyn til boligkvalitet er:
- Felles uteareal lik 30 m2 pr bolig
- 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.

Status i kommuneplan og byutviklingsstrategi

Status Gjeldende regulering, planområde

Planområde, analyseområde og gjeldende regulering
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Landskap og historie

SAMMEN I BYEN

Kartlegging
Landskap og natur er viktige kvaliteter ved området, og gir også 
særpreg og identitet. Viktige kvaliteter ved planområdet er gode sol- og 
utsiktsforhold. Planområdet er en naturlig høyde i terrenget, og vil gi 
eksponering og fjernvirkning. Nåværende bebyggelse langs planområdet 
preger bylandskapet. 

Planområdet (+ 44) inngår i høyden mellom Mosvannet (+ 36) og 
Hillevågsvannet (+ 0). Vålandstårnet er toppunktet ( + 83) og er en viktig 
referanse og holdepunkt i landskapet.

Naturverdier innenfor området er eksisterende terreng som ikke er 
bearbeidet, og noen frittstående trær.

Vurdering
Sol- og utsiktsforhold er viktige verdier.
Bevaring av terreng og vegetasjon er viktig
Allmenne verdier kan fremheves tydligere i landskapet.

Mål for planarbeidet
Solforhold ivaretas jf krav i 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.
Konsept for bebyggeles må vurderes med hensyn til landskap.

Landskap og naturforhold

VålandstårnetMosvannet Planområdet HillevågsvannetSykehusområdet
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Kartlegging
En flyttblokk fra siste istid ligger like nord for planområdet. Steinen 
kalles «Vandlesteinen» og er vedtaksfredet siden 10.7.1959. Steinen er 
vernet som objekt og skal ikke skades eller flyttes. Planområdet ligger i 
randsonen av Trehusbyen, og grenser til bebyggelse fra 1930- til 1950- 
tallet. To boliger nær planområdet er vernet på som objekter innenfor 
funksjonalisme.

Stavanger tekniske fagskole Teknikken ble fra 1960- tallet et landemerke på 
tomten, og har gitt navn til planområdet. Bygget var oppført med 
modernistiske arkitektoniske kvaliteter. 
Innenfor området for SUS i dag, har det vært sykehusdrift siden 1927, og 
utbygging har skjedd i mange etapper. 

Vurdering
Synlige elementer som representerer faser i historsik utvkling er viktige 
for identitet og særpreg.
Flyttblokken er viktig for før-historisk utvikling.
Vernede boliger, Teknikken og SUS er alle viktig for moderne utvikling.

Mål for planarbeidet
Sikre og hindre negativ virkning for viktige elementer.
Inntrykket av Vandrersteinen styrkes ved at naturlig terrenget rundt 
beholdes.
Inntrykk av vernede boliger styrkes ved et godt samspill med ny 
bebyggelse. Avstand og byggehøyder er relevant.
Eksisterende gateløp og grønnstrukturer videreføres og utvikles videre.
Teknikken er revet, men navnet er fremdeles i bruk. Nå er ingen 
bygningselementer bevart. Historien om Teknikken kan velges å formidles 
videre.
Teknikken var et signalbygg, og tomten tåler en ny utvikling som både er 
moderne og særegen.

Landskap og historie

SAMMEN I BYEN

Lokalt landskap- eller byrom

Siktlinjer mht utsikt

Kulturminne Vandlesteinen

SUS sykehusområde

Trehusbyen

Vernet bebyggelse

Historie og bylandskap
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Bebyggelsesstrukturer og sammenhenger

SAMMEN I BYEN

Kartlegging
Boligbebyggelse mot øst er småhus på egne tomter, i 2-3 etasjer. Sør for 
planområdet er det både småhus og leilighetsbygg i 3-4 etasjer. 
Vest for området er sykehusbebyggelse i inntil 8 etasjer.  Like nord for 
planområdet er ny barnehage under oppføring. 

Etablert vei- og gatestruktur forutsettes videreført, og ny bebyggelse vil ha 
betydning for opplevelsen av gaterommene nær og langs planområdet.

Vurdering
Sykehus- og boligbebyggelse gir en spennende variasjon med hensyn 
til både høyde, bygningstypologi og utnyttelsesgrad. Sykehus- og 
boligområdene utgjør sammen et mangfold av arealbruk som gir økt 
grad av urbanitet.  Det forventes også blandede utbyggingsformål når 
sykehusområdet skal utvikles videre. Området oppleves mer interessant 
og mer livlig enn områder med kun boliger. Området tåler høy utnyttelse, 
og høyder som gir et samspill mellom nåværende bebyggelse. 

Både boliger og barnehage gir og vil gi kvaliteter til gaterommene 
og til planområdet. Området oppleves livlig, åpent, frodig og trygt. 
Utbyggingen vil særlig ha betdning for gaterommet langs Øvrebøveien.

Fra nord i Rogalandsgata vil ny bebyggelse være fond-motiv og ha 
vesentlig innvirkning på gaterommet, og prege opplevelsen av området.

Sykehusområdet oppleves i dag å være lite tilgjengelig, ikke relevant og 
utgjøre en barriere i området i dag. 

Mål for planarbeidet
Ny bebyggelse skal utformes med et samspill til boliger og barnehage 
langs planområdet. Eksisterende kvaliteter skal styrkes og videreutvikles.

Det legges til rette for fremtidig økt samspill også mot vest, slik at man 
kan dra nytte av utviklingen som kommer.

Gaterom

Gul markering viser siktsektorer som er relevant for innvirkning for nåværende gaterom. 

Skråfoto mot øst

Brun markering viser vernede boliger, og gul markering viser planområdet. Boligbebygelse med 
2-3 etasjer. 

Skråfoto mot sør

Gul markering viser planområdet. Leilighetsbebygelse med 3-4 etasjer, og sykehusbebyggelse med 
inntil 8 etasjer. 
 

Ny barnehage

Lik nord for planområdet er barnehage under oppføring. 
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Hovedturveier/gangstier/gateløp som inngår i hverdagsturer/gateløp med opplevelseskvaliteter

Gangforbindelser i gate/tråkk

Grønnstruktur / Rekreasjon

Bebyggelsesstrukturer og sammenhenger

SAMMEN I BYEN

Kartlegging
Sammenhengende grønnstruktur har stor rekreasjons- og folkehelseverdi 
i den etablerte byen.

Vålandshøyden og Vålandstårnet med forbindelse til Mosvannet, er en 
svært viktig kvalitet og målpunkt mot vest.

Hillevågsvannet med tilgang til sjø og havneanlegg er en svært viktig 
kvalitet og målpunkt mot øst. 

Jarlabanen og Køhlereiendommen er viktige lokale kvaliteter. 

Videre er både Stavanger Sentrum og kommundelsenter i Hillevåg viktige 
målpunkt for opplevelser og rekreasjon. Gatenettet på Våland gir flere 
attraktive forbindelser.

Det er flere gode forbindelser i nordsør- retning langs de ulike 
høydenivåene i landskapet. Både på grunn av stigningsforhold og på 
grunn av jernbanen, er det færre forbindelser i østvest- retning. 

Teknikken er og har vært funksjoner med allmenn relevans, og preger 
identiteten til stedet fremdeles. Grønnstruktur med utsiktspunkt og som 
forbindelse, er en viktig kvalitet for byen. 

Vurdering
Sammenhengende grønnstruktur i nord-sør og øst-vest er av svært 
stor betydning. Det samme gjelder etablering av et målpunkt i 
grønnstrukturen som utsiktspunkt eller møtested.

Mål for planarbeidet
Ny bebyggelse må styrke og videreutvikle forbindelser og kvaliteter i 
grønnstruktur. Området skal bli et målpunkt i grønnstrukturen som 
utsiktspunkt eller møtested.

Sammenhengende grønnstruktur
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Bebyggelsesstrukturer og sammenhenger

SAMMEN I BYEN

Kartlegging
Funksjoner utover egen bolig og eiendom, påvirker bo- og bymiljø. 
Planområdet ligger i Eiganes og Våland kommunedel, og grenser til 
Hillevåg kommundel i vest og sør. Offentlig og privat tjenesteyting er 
plassert både i Hillevåg (0,9 km unna)og i Stavanger sentrum (2 km 
unna). Skolekretsen er Våland barneskole (1 km unna) og Ullandhaug 
ungdomsskole (1,2 km unna). Våland har nådd full kapasitet for skolen, 
og grense er justert slik at noe av behovet løses i på Eiganes skole. 
Ullandhaug ungdomsskole har god kapasitet. Ny barnehage like ved vil gi 
et svært godt tilbud. Det er ellers flere barnehager innenfor kort avstand. 
Det er mange lag, foreninger og fritidstilbud etablert i nærområdet. 
Fotballklubbene SIF og Jarl har baner 1,6 km og 0,8 km unna. Det er 
svært gode sykkel- og bussforbindelser til aktuelle målpunkt. Sykkeltrase 
i Rogalandsgata er også planlagt å utvikles videre.

For å legge til rette for tilhøringhet og lokal identitet kan symboler 
og felles ritualer ha betydning. Særegne elementer innenfor eller nær 
planområdet kan ha slik betydning. Feks kan felles markering av St. 
Hans være et rituale som bygger tilhørighet. Å bo i samme nærområde 
gir en relevans for hverandre, og kan være grunnlag for fellesskap; fysisk 
eller digitalt. Tilhørighet og fellesskap øker mulighet for deltakelse og 
innflytelse i samfunnet. Dette forventes nærmere kartlagt i planprosessen.

Hærverk, bygg og anlegg i dårlig stand, og utydelig eierskap kan skape 
utrygghet og oppleves truende. Lukkede, mørklagte og anonyme bygg og 
anlegg svekker tilhørighet og fellesskap.

Vurdering
Det er av stor betydning å fremme kvalitet for bo- og bymiljø. Særlig 
for barn, eldre, med annen kulturell bakgrunn og med behov for fysisk 
tilrettelegging

Mål for planarbeidet
Bred medvirkning for å kartlegge og øke bevisstheten for særegne 
verdier for området. Samhandling om utvikling av boligene. Bred 
boligsammensetning. Etablere fellesfunksjoner og fellesrom for nye 
og nåværende beboere. Etablere forum for deling av ressurser. Styrke 
etablerte fellesskap.

Offentlig og privat tjenestetilbud

Bussvei / kollektivakser

Sykketrase

Målpunkt I idrett B barnehage S skole

Fremtidig sykkeltrase

I
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Kartlegging
Kartlagte forbindelser og målpunkt, setter premisser for utforming av 
knutepunkt innenfor planområdet. Betydning av nærliggende gater kan 
oppsummeres slik:
• Armauer Hansens vei/Rogalandsgata: Blandet trafikk for buss, bil, 

sykkel og gange. Viktig for avvikling av trafikk, men uten buffer til 
nåværende boliger. Er planlagt som trase i hovednett for sykkel.

• Øvrebøveien: Blandet trafikk for bil, sykkel og gange. Gir adkomst 
til boliger. Inngår ikke i overordnet sykkelnett. Delt bruk for 
kjørende, syklende og gående, og gir utsiktsopplevelser og nærhet til 
boligbebyggelse.

• Hillevågsveien: Tilrettelagt for buss, bil og sykkel. Trase for bussvei 
og  hovedtrase for sykkel. Forbindelse til Hillevågsveien er viktig for 
gående  og syklende.

• Torkel J. Lendes gate: Blandet trafikk, gir forbindelse til Hillevåsveien.
• Falcks gate: Blandet trafikk, gir forbindelse til Hillevåsveien.
• Gang- og sykkelforbindelse mellom Armauer Hansens vei og 

Øvrebøveien. Fungerer som forbindelse til etablert infrastruktur, og 
viktig ledd i sammenhengende grønnstruktur.

• Gang- og sykkelforbindelse mellom Øveråsveien og Cecilie Tvedts 
gate. Fungerer som forbindelse til etablert infrastruktur, og viktig ledd 
i sammenhengende grønnstruktur.  

Vurdering
Planforslaget skal bidra til at etablert infrastruktur videreutvikles. 

Mål for planarbeidet
Utarbeide mobilitetsplan med målsettinger for reisemiddelfordeling, og 
innarbeide aktuelle tiltak for å legge til rette for dette.
Sikre og styrke ledd i infrastrukturens om ligger innenfor planområdet.
Knutepunkt for gang- og sykkel må utvikles for å gi best mulig 
forbindelser.

Bebyggelsesstrukturer og sammenhenger

SAMMEN I BYEN

Knutepunkt gang- og sykkel

Etablert infrastruktur for mobilitet
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Bo- og bymiljøutfordringer

SAMMEN I BYEN

Kartlegging
Det er ikke kjente særlige bo- og bymiljøutfordringer innenfor 
planområdet. Kartutsnitt viser også at området ikke er støyutsatt.

Sykehusområdet har en barriere- effekt i dag.

Vurdering
Avklaring om riving av tidligere bebyggelse og gjennomføring av riving, 
oppfattes som et positivt tiltak for å forebygge uønskede hendelser.

Mål for planarbeidet
Det videre planarbeidet skal finne løsninger som ikke bare forhindrer 
uønskede hendelser, men som fremmer et godt bo- og bymiljø.

Det legge til rette for fremtidig økt kontakt og samspill mot 
sykehusområde for å dra nytte av utviklingen som kommer.

Støykartlegging fra nåværende kilder



Helen & HardSide 11Sammen // Stedsanalyse Teknikken Sør, 26.04.2022

Anbefaling

SAMMEN I BYEN

Anbefalingskart
Oppsummering av mål for planarbeidet
Planstatus gir rammer for utforming av ny bebyggelse. 
Sikre at møtesteder, soner for rekreasjon og uteopphold får  gode naturkvaliteter md hensyn til sol, ut-
sikt og le for vind. Integrere naturelementer i planforslaget, og planlegge sikring i anleggsfase. Konsept 
for bebyggeles må vurderes med hensyn til landskap.

Sikre og hindre negativ virkning for viktige kulturelementer. Inntrykket av Vandrersteinen styrkes ved 
at naturlig terrenget rundt beholdes. Inntrykk av vernede boliger styrkes ved et godt samspill med ny 
bebyggelse. Avstand og byggehøyder er relevant. Eksisterende gateløp og grønnstrukturer videreføres 
og utvikles videre.

Teknikken er revet, men navnet er fremdeles i bruk. Nå er ingen bygningselementer bevart. Historien 
om Teknikken kan velges å formidles videre. Teknikken var et signalbygg, og tomten tåler en ny ut-
vikling som både er moderne og særegen.

Ny bebyggelse skal utformes med et samspill til boliger og barnehage langs planområdet. Eksisterende 
kvaliteter skal styrkes og videreutvikles. Det legges til rette for fremtidig økt samspill også mot vest, 
slik at man kan dra nytte av utviklingen som kommer.

Ny bebyggelse må styrke og videreutvikle forbindelser og kvaliteter i grønnstruktur. Området skal bli 
et målpunkt i grønnstrukturen som utsiktspunkt eller møtested.

Bred medvirkning for å kartlegge og øke bevisstheten for særegne verdier for området, og slik sikre 
gode bolig- og bomiljø for både nye og nåværende beboere. Samhandling om utvikling av boligene 
for robuste løsninger. Bred boligsammensetning og etablere fellesfunksjoner og fellesrom for nye og 
nåværende beboere. Etablere forum for deling av ressurser. Styrke etablerte fellesskap.

Utarbeide mobilitetsplan med målsettinger for reisemiddelfordeling, og innarbeide aktuelle tiltak 
for å legge til rette for dette. Sikre og styrke ledd i infrastrukturens om ligger innenfor planområdet. 
Knutepunkt for gang- og sykkel må utvikles for å gi best mulig forbindelser.
Det videre planarbeidet skal finne løsninger som ikke bare forhindrer uønskede hendelser, men som 
fremmer et godt bo- og bymiljø.

Det legge til rette for fremtidig økt kontakt og samspill mot sykehusområde for å dra nytte av utviklin-
gen som kommer.

Knutepunkt gang- og sykkel

Lokalt landskap- eller byrom

Siktlinjer mht utsikt

Kulturminne Vandlesteinen

Siktlinje mht gatemiljø

Barriere / “Utilgjengelig”/ Fremtidig utvikling

Samspill / videreutvikle og styrke kvaliteter

Vernet bebyggelse


