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Stavanger, 07.10.2019 

Revidert:  

Planinitiativ  

 

Reguleringsplan for  

Havanna, Sandnes kommune 

 

1. Formålet med planforslaget 

Formålet med planforslaget er å legge til rette for varierte funksjoner som bolig, handel og 

tjenesteyting i planområdet, godt tilpasset den gunstige lokasjonen i randsonen av Sandnes 

sentrum. Næringslokaler vil plasseres i første etasje ut mot Skippergata. 

 

2. Planområdet i dag 

Den aktuelle eiendommen er i gjeldende plan regulert til kombinerte formål. 

Det står i dag bygningsmasse på tomten som rommer deler av tidligere Havanna badeland. 

Denne grenser til og er bygget sammen med Hana Sanz i vest og med lokaler som rommer 

parkering, treningssenter, nærbutikk og bowling. 

Mot nord grenser eiendommen til Skippergata, og mot sør ligger uteareal og veg. 

Skippergata er en av hovedinnfartsårene til Sandnes sentrum. Den har en forholdsvis stor 

trafikkbelastning og planområdet er derfor støyutsatt. 

Planområdet er på ca. 5,5 daa, og er en del av eiendommene 38/187 og 38/1872. 
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3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Planområdet ønskes tilrettelagt for utbygging av kombinert formål, med lokaler for 

publikumsrettet virksomhet som handel, bevertning og tjenesteyting ut mot Skippergata, og 

primært boliger i øvrige etasjer. Det legges også opp til studioleiligheter og fellesarealer i 

første etasje mot den sørlige fasaden. Til sammen planlegges inntil 27 boenheter.  

Fasadene mot Skippergata vil være tilbaketrukne og gi en myk overgang mellom gate/fortau 

og bygning. Det legges opp til etablering av felles takterrasse på taket. 

Hoveddelen av gamle Havanna badeland rives, mens bygningsmassen som i dag rommer 

bl.a. dagligvarebutikk og bowling beholdes. Det planlegges mindre fasadeendringer i 

eksisterende bygningsmasse for å skape et helhetlig uttrykk. 

Parkering vil bli løst i første etasje, med innkjøring og atkomst via parkeringsanlegg for Hana 

Sanz. 

Foreslått planavgrensning rommer atkomstveg fra Hanaveien og planlagt parkeringsanlegg i 

eksisterende bygningsmasse. 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Området som omfatter planlagt bebyggelse til bolig og næring, samt tilhørende 

uteoppholdsarealer er på omkring 2,5 daa. Det legges her opp til en utnyttelsesgrad på rundt 

135%. Bebyggelsen vil ha inntil 5 etasjer, og høydene vil være godt tilpasset de eksisterende 

bygningene som prosjektet vil grense til. Solforhold innenfor planområdet og på tilgrensende 

eiendommer vil bli ivaretatt i planarbeidet. 
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5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Ny bebyggelse vil være universelt utformet, og det vektlegges sosiale løsninger med gode 

fellesarealer både inne og ute. Sambruk står sentralt i prosjektets konsept, både når det 

gjelder bolig- og næringsdelen. 

Prosjektet planlegges i tradisjonelle materialer som tre og tegl, men i et moderne preg. Det 

legges opp grønt tak med felles uteoppholdsareal, samt grønne innslag i fasadene ved at 

arealer i forbindelse med heis- og trapperom utformes som vinterhager – enten åpne eller 

innglassede. Grønne planter skaper en urban jungel, og gir prosjektet et varmt og levende 

preg. 

Prosjektet bygges sammen med tilgrensende bygningsmasse mot øst og vest. Det gjøres 

mindre fasadeendringer i eksisterende bygningsmasse ved at fasadene bl.a. kles med 

trespiler for å skape et helhetlig uttrykk. Nybygget vil hovedsakelig ha fasader i tre og tegl. 

Mot Skippergata vil planlagt bebyggelse ha tilbaketrukne fasader. Dette mykner opp 

overgangen mellom gate og bygning, og har en romlig positiv innvirkning på fortau- og 

gateløp. 

Uteoppholdsarealene vil oppfylle kommuneplanens krav vedr. størrelse og sol/skygge-

forhold. Deler av utearealet vil plasseres på tak, og det vil vektlegges at uteoppholdsarealene 

har gjennomgående god kvalitet. 

Krav til lekearealer planlegges oppfylt gjennom avtale om bruk av lekeplassene tilknyttet 

Hana Sanz. 

 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 

Planområdet ligger i en kontrastfylt sone preget av skalaovergang mellom ovenforliggende 

småhusbebyggelse, og mer volumøs bebyggelse ned mot fjorden. Bygningen vil være 

tilpasset den bymessige bebyggelsen i Hana Sanz. Da lengderetningen på planlagt tiltak 

følger gateløpet i Skippergata, og bebyggelsen er tilpasset Hana Sanz-prosjektet, vil utsikt 

og siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse i liten grad påvirkes av tiltaket.  

Grepet med inntrukne fasader og en aktiv kantsone i planlagt bebyggelse vil tilføre 

Skippergata kvaliteter, og gi en mykere overgang til kulturmiljøet på nordsiden av veien. 

Fasaden åpner også for gjennomgang fra Skippergata til Hana Sanz og tilbudene som finnes 

her. Dette bidrar til god fysisk permeabilitet, menneskelig skala på gateplan og tilfører 

samtidig området viktige gangforbindelser. 

Planlagt bebyggelse vil skjerme fellesarealene i sør mot støy. Uteopphold på tak utnytter og 

tilgjengeliggjør den flotte utsikten for alle beboerne.  

 

 

7. Forhold til kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan. 

Planområdet ligger i Sandnes sentrum, hvor kommuneplan for Sandnes slår fast at 

utnyttelsen bør være mellom 70-180%. Kommuneplanen legger også vekt på etablering av 

boliger tilpasset barnefamilier i byutviklingsaksen.  
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Planområdet er disponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommunedelplan for 

Sandnes sentrum. Bestemmelsene slår fast at det i planområdet skal være en boligandel på 

maks 70%, og at etablering av familieboliger skal vektlegges. 

Den aktuelle eiendommen er i gjeldende plan regulert til kombinerte formål - forretninger, 

dagligvarer, kontor, allmennyttige formål, bevertning, idrettsanlegg, treningssenter, annen 

service, garderobeanlegg, lager og nettstasjon. Planen er fra 2005. 

Retningslinjer for Hanalia slår fast at det skal legges til rette for et behagelig gatemiljø med 

trygge gangforbindelser og aktive fasader. Retningslinjene stiller krav om en aktiv kantsone 

ut mot Hanaveien. Maks BYA settes til 40%. Viktige siktlinjer mot fjorden skal hensyntas. Det 

tillates maks 4.5 etasjer, hvor øverste etasje skal være tilbaketrukket. Første etasje skal ha 

etasjehøyde på 4,2 meter. Maksimal BRA settes her til 160%. Det slås fast at tak bør være 

grønne. 

Planforslaget vil i stor grad være i tråd med overordnede føringer. 

 

8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Ifølge temakartrogaland.no finnes det ingen fremmende eller truede plantearter innenfor 

området. Det finnes heller ingen registrerte kulturminner innenfor området.  

Nærmeste kulturminner er kulturmiljøet på nordsiden av Skippergata som rommer flere 

SEFRAK-registrerte bygninger, og Fogdahuset, som ligger ca. 60 meter øst for planområdet. 

 

9. Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet 

Planområdet ligger ca. på kote +5, og er ikke flomutsatt. Området ligger under marin grense, 

og NGU oppgir mulighet for marin leire som middels. Radonnivå angis i henhold til 

temakartrogaland.no som moderat til lav. 

Planområdet er støyutsatt pga. trafikkforhold. Det vil i planarbeidet utarbeides ROS-analyse 

for å ivareta disse og andre ROS-tema. Planarbeidet omfatter også utarbeidelse av 

mobilitetsplan og VA-rammeplan som gjør rede for overvannshåndtering, brannvann, og 

generell vann- og avløpsplanlegging 

 

10. Prosess for medvirkning, varsling og berørte offentlige organer 

Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 

Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. 

 

11. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte parter 

Det er avholdt et dialogsmøte med Statens vegvesen for å avklare forhold knyttet til deres 

pågående arbeid med reguleringsplan for bussveien Ruten-Vatnekrossen. Statens vegvesen 

hadde ingen innvendinger mot prosjektet - kun en merknad om at sikkerhet for myke 

trafikanter i forbindelse med gjennomgangen til Hana Sanz fra Skippergata måtte ivaretas. I 

møtet ble det diskutert mulige atkomstløsninger til planområdet – Statens vegvesen pekte på 
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usikkerhet vedr. endelig utforming av Hanaveien og Skippergata. Aktuelle tilknytningspunkt 

er ved eksisterende avkjørsel til Hana Sanz fra Hanaveien, eller avkjørselen ved 

nærbutikken fra Skippergata. 

Medvirkning vil følge vanlig medvirkningsprosedyre i henhold til plan og bygningsloven. Det 

kan også bli aktuelt å avholde informasjonsmøte for naboer og beboere i Hana Sanz. 

 

12. Vurdering i forhold til behov for konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og 

vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det 

vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10 a-h. 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger, 07.10.2019 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 
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Tlf. dir: 977 54 658 
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