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Stedsanalyse

Stavanger legevakt

Denne stedsanalysen har blitt utarbeidet ifm. 
detaljregulering av ny legevakt på Ullandhaug 
i Stavanger. Planområdet ligger ved Stavanger 
universitetssykehus (SUS) sin nye lokasjon på Ullandhaug 
og er på ca. 33 daa. Planarbeidet tar utgangspunkt i 
arealet OPT2 og PH4 i Plan 2510  - Områderegulering 
for universitetsområdet. Opprinnelig var lokalisering av 
legevakten tenkt på felt OPT2, men det er nå kommet 
frem til at lokaliseringen vil være mer gunstig på 
tilgrensende areal PH4.

Området har en sentral plassering i det regionale 
bysystemet på Nord-Jæren med korte avstander til 
viktige målpunkter. Nord for planområdet ligger Nye 
SUS sitt første byggetrinn, samt etablert parkeringshus 
og Innovasjonsparken. Mot vest ligger et mindre 
boligområde på Nov og kommunegrensen til Sola. 
Sykkelstamvegen og E39 finnes øst for området, mens 
Madlaveien ligger mot sør.
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Figur 1 - Oversikt over planområdets beliggenhet. Varslingsgrense 
vist med rød linje.

Figur 2 - Oversikt over planområdets beliggenhet. 
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Plan 0595 – Adkomstveg til nytt sykehus: formålet 
med planen er å legge til rette for adkomst til nytt 
sykehus med tilhørende oppgradering av veinettet for 
gående og syklende.

Plan 2674 – Detaljregulering for Fv. 510 - diagonalen, 
kollektivtrasé: reguleringsplanen skal sikre arealer 
for kollektivtrasé fra Ullandhaug til Jåttå. Langs 
kollektivtraseen skal det være gang- og sykkelløsning 
som kobles på eksisterende og/eller vedtatt gang- og 
sykkelnett.

  

1. Oversikt og planstatus

Planer
Plan 0532 – Områdeplan universitetsområde: 
planens formål er å sikre gode rammer for utvikling av 
universitetsområdet.

Plan 2510 – Områderegulering for 
universitetsområdet: hensikten med planen er å 
sikre gode rammer for videre utbygging og utvikling 
av kunnskapsmiljøet på Ullandhaug, nytt sykehus 
og samarbeid med kunnskapsbaserte bedrifter. 
Planområdet for Stavanger legevakt tar utgangspunkt i 
felt OPT2 og PH4 regulert i denne planen.

Plan 2625 – Detaljregulering for sykehus 
universitetsområdet: skal sikre gode rammer for 
utbygging og utvikling av nytt sykehus på Ullandhaug. 

Figur 3 - Vedtatte reguleringsplaner. Varslingsgrense vist med rød.

Plan 0532
Områdeplan universitetsområde
Vedtatt 2017

Plan 0595
Adkomstveg til nytt sykehus
Vedtatt 2020

Plan 2510
Områderegulering for universitetsområdet
Vedtatt 2017

Plan 2625
Detaljregulering for sykehus universitetsområdet
Vedtatt 2018

Plan 2510
Områderegulering for universitetsområdet
Vedtatt 2017

Plan 2674
Detaljregulering for Fv. 510 - diagonalen, kollektivtrasé
Vedtatt 2020
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2. Landskap og historie

Topgrafi og landskapstrekk
Terrenget i området skråner fra nord til sør. Det er 
et stort åpent landskapsrom preget av små og store 
terrasserte flater og steingarder. Grøntstrukturen varierer 
fra åpen beitemark i nord med innslag av rester av 
hageareal, trær som er enkeltstående eller grupper 
og buskvekster til lappetepper av tidligere dyrkede 
marker og skog lenger mot sør. Det renner en bekk i 
sørøstlige del av området. I hovedtrekk er søndre del av 
universitetsområdet i stor grad ubebygd naturmark.

Planområdets høyest punkt er en kolle på kote 25. 
Ellers ligger det på mellom kote 24 i nordøst og 16 i 
sør og har et småkupert naturlandskap. Det står i dag 
igjen rester av beitemarker avgrenset med steingjerder i 
tillegg til at det er opparbeidet anleggsveger- og arealer. 
I nordvestre hjørne av planområdet er det utsikt over 
åpent landskap mot sørøst.

Historisk utvikling
Universitetsområdet og Ullandhaug har historisk sett 
vært et landbruksområde bestående av beitemark 
og oppdyrket mark, med lite eller ingen uberørte 
naturområder. Fra 1960-tallet og utover ble 
landbruksaktivitetene sterkt redusert, først og fremst som 
følge av en gradvis utbygging av universitetsområdet, 
boligområder og E39. Planområdet har hovedsakelig vært 
beitemark.

I 2020 startet byggetrinn 1 for nye SUS. Som følge av 
dette er store deler av arealene nord for planområdet blitt 
benyttet til parkeringshus samt bygg- og anleggsarealer. 
Byggetrinn 2 kommer sør for første byggetrinn, som 
planlagt fullført høsten 2024.

I forbindelse med plan 2510 ble det gjennomført 
arkeologiske forundersøkelser. Det er ikke avdekket 
funn av automatisk fredete kulturminner gjennom disse 
undersøkelsene. 

Figur 4 - Oversikt over grønnstruktur i området og kotehøyder

kt+ 24

kt+ 16

kt+ 25

Figur 5 - Bekkedrag sett fra sør i nordlig retning 
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Figur 6 - Viktige landskapselementer og grønn forbindelse/akse
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Figur 7 - Utsikt fra nordvestlig hjørne med livskraftig tre.
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3. Bebyggelsesstruktur og sammenhenger

Bebyggelsesstrukturer og sammenhenger
Utbygging av nye SUS som er i gangsatt nord for 
planområdet blir karaktergivende for planområdets 
utforming.  Bebyggelse som grenser til planområdet 
består av frittstående og/eller sammenhengende bygg i 
maks 6 etasjer og ligger i kvartalsstruktur.

I gjeldende områdeplan er det avsatt torgareal langs 
nordsiden og sørsiden av planområdet. Gående og 
syklende får en lesbar og trygg ferdselsforbindelse 
til planområdet fra busstopp langs fremtidig bussvei, 
koblinger til Sykkelstamveien og nye SUS. Kjøreadkomst 
skjer fra fremtidig adkomstvei fra Kristine Bonneviesvei i 
vest med parkering for privatbiler i parkeringshus. 
Blå/grønne elementer fra eksisterende landskap har 
blitt bevart i gjeldende plan. Den grønne korridoren 
mellom bebyggelsen i nord kan videreføres gjennom 
planområdet mot grønnstruktur i sør. Store livskraftige 
trær innenfor planområdet kan vurderes bevart.

Tegnforklaring
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Figur 8 - Kommende funksjoner
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Ny bebyggelse innenfor planområdet skal innordne 
seg og komplementere den øvrige SUS-bebyggelsen.
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5. Anbefalingskart

Anbefalinger
• Ny legevakt plasseres vest i planområdet, med 

romdannende vegger/aktiv fasade ut mot 
torgarealene.

• Etablere grønn forbindelse gjennom planområdet 
som binder sammen grøntarealer i nord og sør.

• Styrke gangforbindelser
• Det skal etableres torg i sør og nordøst. Arealene 

skal gi sikker adkomst for syklende og gående.
• På torget i nordøst skal det etableres et nytt offentlig 

byrom som vil ligge like ved kollektivtraséen.
• Bekken som går gjennom området kan bevares i 

grøntarealet som vil gå gjennom området.
• Bevare livskraftig tre i vest.
• Ivareta utsikt fra nordvest i sørlig retning ut mot 

åpent landskap.

Tegnforklaring


