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Planinitiativ  

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

 

 

 
Planinitiativ for Plan 2740 – Detaljregulering for Gulaksveien 3 -4, 

boligbebyggelse og forsamlingslokale 

Utarbeidet av Asplan Viak AS 

Datert 07.04.2020 

 

Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Asplan Viak AS 

Kontaktperson Arild Byrkjedal 

E-post Arild.byrkjedal@asplanviak.no 

Telefon 934 24 048 

Forslagstiller 

Firma Base Bolig AS 

Kontaktperson Rune Bertelsen 

E-post rb@basebolig.no 

Telefon 92806290 

Hjemmelshaver 
Navn NLM, SiS, Stavanger kommune 

E-post / Telefon  

 

 

Informasjon om planinitiativet 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 

 

1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse i blokk og 

rekkehus/kjedet enebolig med tilhørende funksjoner. Det er utarbeidet en 

mulighetsstudie for området som samlet legger til rette for ca. 160 – 180 boliger, 

samt et mindre forsamlingslokale på 2-300 m2 BRA. Bomiljøene planlegges bilfrie, 

med all parkering under bakken.  

 

Bakgrunn 

I 2018 utarbeidet Stav Arkitekter på vegne av Norsk Luthersk Misjonsselskap (NLM 

eiendom AS – tidligere Norrøna eiendom AS) et planinitiativ for NLM sine 

eiendommer, og det ble varslet planoppstart. Siden har Base Bolig AS inngått avtale 

om kjøp av NLM sine eiendommer, samt eiendommene til Studentsamskipnaden i 

Stavanger (SiS).  

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
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Asplan Viak AS har nå på vegne av Base Bolig AS startet planarbeidet med det 

utvidete planområdet som utgangspunkt.  

 

Fremtidige arealformål 

Bolig med tilhørende uteoppholdsarealer, parkering, renovasjon og avkjørsler til 

parkeringskjeller. Det er gjort en foreløpig beregning av arealer og utnyttelse, basert 

på utarbeidet mulighetsstudie: 

 

Planområde: 21 daa – byggeområde ca 14,5 daa 
 

Antall boliger og BRA:  Ca 160-180 boliger + forsamlingslokale 
Ca 20.000 m2 BRA  
 

Utnyttelsesgrad: Rekkehus, blokk og forsamlingslokale 
nord ca. 90% BRA 
 
Blokker sør ca. 170% BRA 
 
Samlet utnyttelse ca. 135 % BRA 
 

 

2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

 

Planavgrensning og lokalisering 

 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet på Kristianslyst. 

Planområdet ligger på Kristianslyst ved høyblokka, like vest for Marierovegen/ 

Hillevågsvegen. Planområdets størrelse er ca. 21 daa. 
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Figur 2: Planområdet  

 

Beskrivelse av planområdet 

Dagens arealbruk 

På søndre del ligger NLM sin gamle Fjelltun bibelskole, som ble lagt ned i 2017, og 

som nå er leid ut til studenter. Vest for Fjelltun står et bygg med studentboliger i regi 

av SiS.  

 

På nordre del ligger et bygg med studentboliger for SiS med tilhørende 

parkeringsplass. Mot vest er det en større parkeringsplass, som tilhører NLM. Mellom 

disse to eiendommene går det i dag en kommunal vei, som betjener to private boliger 

nord for planområdet. 

 

Til sammen er det rundt 170 eksisterende studentboliger innenfor planområdet.   
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Figur 3: Eiendomsforhold i planområdet.  

 

Tilstøtende arealbruk 

Nærområdet domineres av høyblokka med sine 17 etasjer. Like øst for planområdet 

ligger Evangeliehuset langs Hillevågsveien. Området mot øst domineres av 

småhusbebyggelse. Mot sør ligger Adventistkirken, og kommunalt/regionalt 

grøntdrag som leder opp mot Vannassen. 

 

Topografi 

Terrenget heller slakt mot sørøst, og det er ca. 9 m høydeforskjell mellom høyeste 

punkt i nord, og laveste punkt i sør. Planområdet ligger i bunnen av en større 

skråning, som har friområdet rundt Vannassen som høyeste punkt i vest.  
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Analyse av nærområdet/omgivelsene 

 
Figur 4:  Målpunkt og landemerker i bydelen. Kart fra stedsanalyse for Mariero, Stavanger kommune 2017.  

Forbindelser for myke trafikanter 

Planområdet ligger langs turveien som leder opp mot Vannassen, og bydelsrute 

sykkel som går i samme grøntdraget. Lengst vest i planområdet er det en 

snarvei/tråkk på kommunal grunn.  

 

Hovedsykkelrute ligger langs Marieroveien/ Hillevågsveien.  

 

Området tilhører skolekretsen for Kvalaberg barneskole, som ligger ca. 600 m i 

gang/sykkelavstand mot nordøst. Kristianslyst ungdomsskole og Steinerskolen ligger 

ca. 300 m i gang/sykkelavstand mot vest. 
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Figur 5: Forbindelser for myke trafikanter. Kart fra stedsanalyse Mariero, Stavanger kommune 2017.  

Kollektivtransport 

Bussveien går i Marieroveien/ Hillevågsveien, og nærmeste holdeplass ligger like ved 

høyblokka, 150 m fra planområdet. Togstopp Mariero ligger ca. 1 km i 

gang/sykkelavstand fra planområdet, og kan nås via gang/sykkelveier og boliggater.  

 

Naturmiljø 

Det er gjort observasjoner av fuglearter som er registrert som «nær trua» i området 

(stær, fiskemåke, tyrkerdue og gulspurv). Dette er likevel ikke fuglearter som er 

uvanlig å observere i tettbebygde strøk. 

 

Grunnforhold 

Deler av planområdet befinner seg under marin grense.. Det blir utført 

grunnundersøkelser i februar 2020 for utsjekk av forurensing og generelle 

grunnforhold. 

 

Støy   

Deler av planområdet ligger i gul støysone for veistøy fra Gulaksveien og 

Timoteiveien, ifølge overordnet støykart fra Temakart Rogaland. Støykartet er 

automatisk generert på bakgrunn av regionale trafikkdata, og gjenspeiler ikke lokale 

variasjoner. Det vil bli utført støyberegninger i forbindelse med reguleringsplanen.  
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Figur 6: Overordna støykart, Temakart Rogaland 2020.  

 

3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

Regionalplan Jæren 2019 – 2050 

I Regionalplanen ligger planområdet innenfor regionalt prioritert utviklingsområde, og 

retningslinjene angir:  

 

• 6 – 12 boliger/daa 

• Utnyttelse på 70 – 160 %BRA.  

• Min. 30 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet 

• Sandlek på 150 m2 for 4 – 25 boliger 

• Kvartalsek på 1,5 daa for 25 – 200 boliger   

 

Retningslinjene om tetthet, bokvalitet og uteoppholdsarealer er p.t. under revisjon i 

forbindelse med Regionalplan fase 2. Nye retningslinjer kan påvirke utformingen av 

reguleringsplanen. 
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Kommuneplan 2019 - 2034 

 
Figur 7 Utsnitt av kommuneplan for Stavanger 2019 - 2034 

I kommuneplanen er området vist som bolig, og ligger innenfor Bysone B. 

Mot sør er det disponert for et kommunalt friområde/grøntområde.  

 

Sentrale kommuneplanbestemmelser og retningslinjer:  

• Utnyttelsesgrad min. 75 % BRA, og maks. 150 % BRA for boligbebyggelse 

i Bysone B. 

• Minimum 30 m2 felles/offentlig uteoppholdsareal per boenhet på egen 

grunn. 

• Alle boenheter skal ha egnet privat uteplass. 

• Kvartalslek på 1,5 daa dekker inntil 200 boenheter. 

• Sandlek på minimum 150 m2 dekker inntil 25 boenheter. 

• Felles/offentlige uteoppholdsarealer skal ha minimum 50 % sol kl. 15 ved 

vårjevndøgn og kl. 18 midtsommer, og skal ikke være brattere enn 1:3. 

• Parkeringsdekning sone 1: Bil 0,5 + 0,2 gjesteparkering per boenhet. 

• 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet 

• Blå-grønn faktor (BGF) minimum 0,7  

• Krav om tilrettelegging for vannbåren varme og vurdering av 

hensiktsmessig energikilde for området.  
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Reguleringsplaner 

Det er to gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet:  

• Plan 556, Kristianlyst og en del av Sommero og Mariero, vedtatt 1969  

• Plan 1331, Fjelltun bibelskole og studenthjem, vedtatt 1991 

 

Kartet under viser et utsnitt av reguleringsplanbasen til Stavanger kommune. Kartet 

viser at området er regulert til boligbebyggelse (gult) og forsamlingslokale/bibelskole 

(rødt). Maks gesimshøyder for bibelskole/forsamlingshus er kote 36 i nord, kote 35 i 

øst og kote 39,5 i sør. Den regulerte bibelskolen er ikke opparbeidet, området er i 

dag brukt som parkeringsplass.  

 

Det er regulert et grøntdrag fra friområdet Vannassen i vest som ender ved 

Marieroveien. 

 

 
Figur 8: Utsnitt fra reguleringsplanbasen i EByggWeb 2020. Varslet planområde er markert. 

 

Pågående planer 

Det pågår områderegulering for Mariero (plan nr. 2622). Planområdet for denne 

ligger lenger mot sør/vest, og vil derfor ikke være overlappe med detaljregulering for 

Fjelltun. 
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Figur 9 Planarbeid i nærområdet 

Det pågår detaljregulering for boligområdet ved Finntoppveien, Blåtoppveien og  

Sølvbunkeveien (plan 2548). Formålet med planen er å utarbeide en helhetlig 

parkeringsløsning for eksisterende boligbebyggelse fra 60- tallet, i tillegg til å 

oppdatere reguleringsplanen med hensyn til grøntareal, lekeplasser, gang- og 

sykkelforbindelser og byggegrenser. Plangrensene overlapper i grøntdraget i sør. 

Grøntdraget videreføres uforandret i plan 2548, og det vil dermed ikke være konflikt 

mellom planarbeidene.  

 

4 Kort presentasjon av prosjektet/ planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d 

og e) 
 

Planlagt bebyggelse - blokker og rekkehus 

Gulaksveien deler planområdet i to, en nordre del og en søndre del.  

 

Det er vurdert at den søndre delen vil tåle en høyere utnyttelse, da den ligger nær 

høyblokka på 17 etasjer, og da østre del langs Timoteiveien ikke grenser til 

eksisterende eneboliger. Her planlegges blokker i punkthus, med de høyeste 

blokkene mot øst/ høyblokka, og de laveste mot vest/ eksisterende 

eneboligbebyggelse.  

 

På den nordre delen planlegges rekkehus rundt et bilfritt tun med lekeplass og 

utearealer, en blokk mot øst, samt et mindre forsamlingslokale med boliger i de øvre 

etasjene (4 + f i illustrasjonen under).  

Plan 2548 

Plan 2622 
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Figur 10: Foreløpig skisse over planlagt bebyggelse.  

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet  

Grunntanken er å skape et bilfritt bomiljø med gode utearealer. Bebyggelsens skala 

skal være tilpasset eksisterende bebyggelse i nærområdet, samtidig som 

kommuneplanens krav om høy tetthet langs bussveien oppfylles.  

 

All parkering planlegges lagt under bakken, for å oppnå bilfrie bomiljøer mellom 

husene. Det er i utgangspunktet skissert to adkomster til parkeringsanlegg under 

bakken fra Timoteiveien, med tanke på å utnytte eksisterende terreng, og unngå 

større synlig forstøtningsmurer fra parkeringsanlegg.  

 

Kvartalslek vurderes lagt på den søndre delen, i grensen mot grøntdraget i sør, og 

som en ny kvalitet langs eksisterende kommunalt grøntdrag. I nordre del av 

planområdet planlegges en sandlekeplass. Kvartalslek, sandlekeplasser og annet 

felles uteoppholdsareal skal tilfredsstille kommuneplanens krav. 

 

Lokalklimatiske forhold (vind) rundt blokkene vil bli vurdert under planarbeidet, for å 

sikre lune uteoppholdsarealer, og unngå vindtunneler. 
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Utbyggingsvolum, byggehøyder og antall boenheter 

Det planlegges til sammen ca. 160 – 180, der ca 20 boliger er rekkehus og resten er 

leiligheter fordelt på seks blokker. I tillegg planlegges det et mindre forsamlingslokale 

på ca. 2- 300 m2 BRA. Samlet utnyttelse i skissene er på ca. 20.000 m2 BRA.  

Utnyttelsesgraden på den nordre delen er ca. 90 % BRA, og på den søndre delen ca 

170% BRA. Dette gir en samlet utnyttelse på ca. 135%, og anses å være i tråd med 

kommuneplanens tetthetskrav. Det orienteres om at prosjektet er under utvikling og 

at både antall boliger og plangrep kan bli justert senere i planprosessen. 

 

Konseptutredning energi og mobilitet 

Base Bolig har som strategi å tilby fremtidsrettede og miljøvennlige boliger. Parallelt 

med planarbeidet har Base Bolig derfor igangsatt en konseptutredning for innovative 

og lavutslipps løsninger for mobilitet, energi og gjenbruk for planområdet. Det skal 

blant annet utredes: 

 

1. Mobilitetsløsninger: bil-/sykkeldelingsordninger, varetransport, felleskjøring, 

forretningsmodeller til mobilitetsabonnement etc.  

 

2. Energi og effekt: lokal elproduksjon, ladeinfrastruktur, energilagring, 

effektutjevning, styringssystem, nye forretningsmodeller knyttet til fordeling og 

utnyttelse av lokalprodusert solstrøm.  

 

3. Ombruk/gjenbruk. Kartlegge muligheter for ombruk i Fjelltun, ombruk i andre 

byggeprosjekt, mellomlagringsløsninger for ombruksmaterialet, ny modell for 

riveentreprise. 

 

Arbeidet gjennomføres av Asplan Viak, med støtte fra Enova. Resultat av 

utredningsarbeidet skal gi Base Bolig et godt beslutningsgrunnlag for valg av energi- 

og mobilitetsløsninger for boligene som planlegges. Konsepter som Base Bolig 

ønsker å gå videre med, beskrives nærmere i mobilitetsplan, og innarbeides i 

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

Nabolaget 

Reguleringsplanen skal oppfylle kommuneplanens krav om tetthet, samtidig som ny 

bebyggelse skal være tilpasset eksisterende bebyggelse og omgivelsene. For nordre 

del av planområdet foreslås det rekkehus, for å begrense skyggevirkninger for 

naboer i nord. Småhus- typologien vil også være en naturlig fortsettelse av 

eksisterende eneboligområde, med liknende byggehøyder og volumer. 

 

For søndre del av planområdet planlegges det blokkbebyggelse. Blokkene 

planlegges som punkthus, for å begrense det sammenhengende volumet, og for å gi 

rom for lys og uteoppholdsarealer/ kvartalslek mellom blokkene. De høyeste 

blokkene planlegges mot øst/ høyblokka, og lavere blokker mot vest/ eksisterende 

eneboligbebyggelse.  

 

Hver enkelt blokk planlegges med nedtrapping mot vest, for å redusere 

skyggevirkninger, og gi en bedre visuell tilpasning til eksisterende bebyggelse. 

 

 
Figur 11: Foreløpige solstudier, 21. mars kl. 15.  
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Figur 12: Foreløpige solstudier, 21. juni kl 18.  

 

Sol/skygge- analyser vil bli utarbeidet, for å ivareta tilfredsstillende solforhold for 

naboer, og optimalisere solforhold på felles/offentlige uteoppholdsarealer.  

 

Trafikk og støy 

Det planlegges to adkomster til parkeringskjellere fra Timoteiveien og Gulaksveien 

(se kart under). Biltrafikk vil dermed ikke ledes gjennom eksisterende boligområde. 

Ny bebyggelse skal også ha en lav parkeringsdekning iht kommuneplanen.  

 

For å legge til rette for et bilfritt bomiljø i nordre del, foreslås det også å legge om 

adkomsten for to eksisterende eneboliger nordøst for planområdet. Adkomst til 

Gulaksveien 5 og 7 foreslås ledet via Eikegreina.  
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Figur 13: Foreløpig skisse for adkomster til parkeringsanlegg under bakken, og forslag til endret adkomst for to eksisterende 
eneboliger nordøst for planområdet. 

 

Friluftsliv/ barn og unges interesser 

Planforslaget vil bidra til ny offentlig kvartalslek for nærområdet. Denne planlegges 

plassert ved kommunalt grøntdrag i sør, og vil bidra til å gi et mer variert og 

opplevelsesrikt preg på grøntdraget.  
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6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

Det vil bli utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

Aktuelle temaer som foreløpig er identifisert er trafikksikkerhet, grunnforhold og støy. 

Andre type risiko vil bli vurdert.  

 

7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

 

Vurdering av krav om konsekvensutredning  

(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8). 

 

Planarbeidet faller ikke inn under planer listet opp i forskriftens § 6, og heller ikke 

under § 8 (planer som er listet opp i vedlegg II). Planarbeidet vurderes å være i tråd 

med overordnete planer, og vil ikke få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

 

Det vurderes derfor at det ikke vil være krav om konsekvensutredning for 

reguleringsplanen. 

 

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j 

og k) 
 

Medvirkning 

Ved planoppstart vil naboer, grunneiere og rettighetshavere og berørte offentlige 

etater bli varslet i tråd med varslingsliste som utarbeides av kommunen. 

 

Det var i utgangspunktet planlagt gjennomført et informasjonsmøte om dette 

prosjektet i forbindelse med planoppstart. På grunn av Covid 19 situasjonen er et slikt 

møte utsatt inntil videre. Forslagstiller kommer tilbake med nærmere informasjon om 

dette kan gjennomføres på et senere tidspunkt, om og hvis behov. 

 

Kilder 

- Forskrift om konsekvensutredninger 

- Kommuneplan Stavanger 2019 – 2034 

- Planinitiativ for detaljreguleringsplan Fjelltun (Stav Arkitekter 2018) 

- Regionalplan Jæren 2019 - 2050 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-06-21-854/§6
https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-06-21-854/§8

