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Planinitiativ for Gnr/bnr 6/927, 6/928 og del av 6/895 / Sagafjordsvei, Hundvåg 
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E-post Marie.mjaaland@prosjektil.no 

Telefon 977 54 658 
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E-post dan@faktabygg.no 

Telefon 450 07 799 

Hjemmelshavere 
Navn Husabøryggen AS, Stavanger kommune 
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Informasjon om planinitiativet 

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

 

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

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse. Det 

vil planlegges med en bebyggelse bestående av rekkehus, enebolig i kjede og 4-manns 

boliger. Bygningene vil oppføres i 2-3 etasjer. 

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:Marie.mjaaland@prosjektil.no
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2. Planområdet og omgivelser (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

 

 

Figur 1 – Planområdets beliggenhet i regionen. 

 

Planavgrensning og lokalisering 

− Planområdet ligger midt på øya Hundvåg (se kartutsnitt over) 

− Det avgrenses i nord av plan 1604 For del av grønnstrukturen på Husabø, Hundvåg 

bydel. 

− Det totale området som omfattes av detaljreguleringen er på ca. 22,4 daa. Herav 

utgjør de to boligfeltene henholdsvis, felt 4.4: 6,9 daa og felt 4.5: 6,9 daa (feltnavn fra 

områderegulering for Husabøryggen sør 2) 

− Forslag til planavgrensning er vist i figur 2. 
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Figur 2 Forslag til planavgrensning. Vist planområde er ca. 22,4 daa. 

 

Beskrivelse av planområdet 

− Området er i dag opparbeidet med tilgrensende adkomstveier og gang- og 

sykkelstier. Innenfor selve planområdet er det kun grasvegetasjon og små busker. 

− Området består av 3 ulike bnr. 

− Sør og øst for området er det eksisterende småhusbebyggelse bestående av 

eneboliger og noen rekkehus. Mot nord er det en større grøntstruktur, som er vernet 

som spesialområde. 

− Stedets karakter er preget av eneboligbebyggelsen med hager samt av det større 

grønndraget mot nord. 

− Den eksisterende bebyggelsen i nærområdet er avgrenset av omkringliggende veier 

som skaper en noe uregelmessig oppdeling i kvartaler av ulike størrelser. Området 

oppfattes allikevel som nokså homogent og strukturert. 

− Landskapet består av en svakt stigende åsrygg mot nord – opp til Husabøryggen, og 

av et landskap som er flatt/ svakt hellende mot sør, sørøst. 
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Figur 3- Planområdet sett fra Sagafjordveien (sett mot nordøst). 

Figur 3- Eksisterende eneboligbebyggelse mot sør. 

 
Figur 4- Planområdet sett mot vest fra eksisterende gang- og sykkelsti. 
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Figur 4 – Rekkehus øst for planområdet. 

 

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

Relevante overordna planer og føringer 

− Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven). 

− Lov om kulturminner (kulturminneloven). 

− Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

− Forskrift om konsekvensutredninger. 

− Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016. 

− Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 

 

Forhold til Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, vedtatt 20. oktober 2020.  

Planforslaget vil være i tråd med føringer fra regionalplan for Jæren og søre Ryfylke. Dette 

gjelder bl.a. retningslinjer for parkering, med 1 parkeringsplass for bil, og 3 parkeringsplasser 

for sykkel pr. boenhet. Regionalplanens retningslinjer anbefaler en tetthet på mellom 70-

200%BRA tomteutnyttelse for sentrumsnære områder i kommunesentra, og 60-100% BRA 

tomteutnyttelse for videreutbygging av gamle boligfelt i randsonen utenfor byer. 

Retningslinjene angir også at det skal være uteoppholdsareal på minst 30 m² pr. boenhet i 

byutvidelsesområder, kommunesentra og større tettsteder. Det stilles også krav om 

møteplass for alle (nærlekeplass) og kvartalslekeplass. 

 

Forholdet til kommuneplan 

Kommuneplan 2019-2034, vedtatt 09.12.2019. Planområdet inngår i 

«Gjennomføringsområde 12» i kommuneplanen, hvor retningslinjene angir en tetthet på 60-

120% for bolig. Planområdet ligger i parkeringssone 2, hvor det angis 0,7-1 parkeringsplass 

for bil, og 3 parkeringsplasser for sykkel pr. boenhet. Det er krav om minst 30 m² 

uteoppholdsareal pr. boenhet, samt sandlekeplass og kvartalslekeplass. Planforslaget vil 

være i tråd med føringer fra kommuneplanen. 
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Forholdet til gjeldende reguleringsplan med retningslinjer 

Plan 2253, Husabøryggen sør 2, Hundvåg bydel. I gjeldende områderegulering oppgis 

følgende bestemmelser for felt 4.4 og 4.5, som inngår i dette planforslaget:  

Feltene skal bebygges med rekkehus/kjedehus, største tillatte utnyttelse er 50% BRA, og det 

tillates maks 24 boenheter i hvert felt. Det tillates bebyggelse i to etasjer i felt 4.4 og to til tre 

etasjer i felt 4.5. Bestemmelsene til planen slår også fast at alle boenheter skal ha privat 

uteoppholdsareal som er sør- eller vestvendt. 

Planforslaget vil i stor grad følge opp føringer fra gjeldende områdeplan, vil imøtekomme 

føringer fra kommuneplan og regionalplan, som er av nyere dato, når det gjelder tetthet. 

Dette medfører at forslaget vil legge til rette for noe større utnyttelse og antall boenheter enn 

det som angis i områdeplanen. 

 

Forholdet til andre planer 

Plan 1604, For del av grønnstrukturen på Husabø, Hundvåg bydel. Tilgrensende plan.  

 

 

4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c,d og e) 

Beskrivelse av viktige forutsetninger for planen 

− Områdeplanen har flere rekkefølgekrav som må ivaretas i detaljreguleringen og 

senere i byggesakene. 

− Uteoppholdsareal vil få en tilfredsstillende størrelse og de vil opparbeides iht. til 

gjeldende normer. 

− Det skal opparbeides et ballfelt og en kvartalslekeplass mellom de to feltene 4.4 og 

4.5. Arealene vil også fungere som en grønnstruktur, og de vil ha en stor 

rekreasjonsverdi for beboere. 

− Tilgrensende område er i plan 1604 regulert til spesialområde for vern av fornminner. 

Formålet med planen er bla. å dekke Hundvågs behov for friluftsliv og nære 

turområder. De skal også knyttes sammen med grunnstrukturen på Lundsneset, 

Klampen og Ulsnes. Planen skal verne kulturminner, landskap og biologisk mangfold. 

Planområdets landskapsmessige trekk skal bevares og tilpasses det omkringliggende 

landskapet. I særdeleshet skal det tas hensyn til det viktige og helt spesielle området 

i nord. 

- Bebyggelsen planlegges oppført ved hjelp av elementer. Dette er en løsning som kan 

bidra til ryddigere byggeplasser med mindre avfall og svinn, korte ned byggetiden, og 

samtidig sikre høy presisjon og kvalitet. Det vil også stilles strenge krav til 

arkitektonisk utforming og estetiske løsninger - bl.a. skal det gjennomføres en 

arkitektkonkurranse for utforming av bebyggelsen tidlig i planprosessen. 
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− Atkomst inn til de to områdene vil være fra Sagafjordveien. Parkering planlegges å 

være en variasjon av felles parkering og individuell parkering på egen eiendom. 

− Strukturen på den nye bebyggelsen vil være eneboliger i kjede, rekkehus og 4-manns 

boliger. For å imøtekomme overordnede føringer for tetthet, planlegges 

utnyttelsesgraden økt noe, til mellom 50-70% BRA istedenfor områdeplanens maks 

50%. Antall boenheter planlegges økt opp til mellom 24-40 pr. delfelt. Det vil være 

naturlig å øke antall boenheter innenfor området tilsvarende den økte 

utnyttelsesgraden.  

− For byggehøyder planlegges en variasjon med 2-3 etasjer innenfor felt 4.5. 

Mønehøyden vil holdes innenfor 8 og 10 m for henholdsvis 2 og 3 etasjers hus. For 

felt 4.4 legges det opp til 2 etasjer og største mønehøyde på 8 m. 

 

 

Figur 5 Eksempler på elementbygg (Faktabygg.no) 

Lek 

Kvartalslek 

og ballplass 

Figur 6 Eksempel på mulig organisering i planområdet. Illustrasjonen viser 25 boenheter i form av 

rekkehus/eneboliger i kjede i felt 4.4, og mulighet for 29-35 boenheter i form av rekkehus og 

firemannsboliger i felt 4.5 
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5. Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

− Prosjektet vil ta opp i seg småskalastrukturen i de tilgrensende områdene. Det 

planlegges med en variasjon i utforming av boligene, noe som ikke vil gjøre området 

for ensartet. Tettheten vil være noe høyere enn i de eksisterende områdene, men det 

vil allikevel ikke bryte med helheten. 

− Prosjektet vil ikke ha en stor påvirkning utenfor selve planområdet. Bebyggelsen vil 

tilpasses terrenget, og den vil plasseres slik at det oppnås gode sol- og lysforhold 

både for ny og for eksisterende bebyggelse. 

− Løsningen av overvannshåndtering/ fordrøyning og infiltrasjon vil være svært viktig i 

et område med såpass høy utnyttelse. Utbyggingen vil også føre til økt trafikk i 

området, og det er derfor viktig at trafikksikkerheten blir ivaretatt og at det forkuseres 

på god fremkommelighet for myke trafikanter. 

 

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

- Området er ikke utsatt for ras eller flom. Økt nedbør og klimaendringer er en 

problemstilling i alle plan- og byggesaker. Det vil utarbeides VA-rammeplan for 

håndtering av overvann. Emnet vil omtales i ROS-analysen. 

- Registrert radonforekomst i området er moderat til lav. Vurderes i ROS-analyse. 

- Området er registrert som marin strandavsetning, og vurderinger av grunnforholdene 

vil foretas i ROS-analysen. 

- Det er registrert en ulykke i 

adkomstveien inn til området, 

Sagafjordsvei. Vurderinger vedrørende 

trafikksikkerhet vil bli utført i ROS-

analysen. 

- Planområdet ligger ikke i umiddelbar 

nærhet til sterkt trafikkerte veier, og ser 

ikke ut til å være støyutsatt. Det vil fortas 

støyberegninger som viser at krav gitt i 

T-1142 er tilfredsstilt både ute og inne. 

Eventuelle avbøtende tiltak vil 

innarbeides/sikres i planen.  

 

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

Etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8 vurderes det i dette tilfellet at det ikke vil 

være krav om å foreta en konsekvensutredning. Forslaget vil ha en høyere utnyttelsesgrad 

enn i den gjeldende områdeplanen, plan 2253, men intensjoner og bestemmelser ivaretas i 

stor grad. Planforslaget vil ikke ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

 

Det vurderes etter plan- og bygningslovens § 4.1 at dette ikke er en reguleringsplan som vil 

få vesentlig virkninger for miljø og samfunn, og at det derav ikke er behov for å utarbeide et 

planprogram. 

 

Figur 7 Planområdet og nærmeste støykilder. 

(temakart-rogaland.no) 
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8. Planprosess og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

I og med at planområdet grenser opp til regulert hensynssone i kommuneplanen og område 

regulert til bevaring og offentlig friområde i plan 

1604, så vil kulturmyndigheter og Park og vei 

ha særlige interesser for å ivareta hensyn 

innenfor deres respektive ansvarsområder. 

Det er registrert en truet art innenfor 

planområdet, og flere i tilliggende områder. De 

fleste registreringene dreier seg om fugleliv 

(åkerrikse og vipe). Det er ikke registrert 

kulturminner eller andre verneverdier. 

 

 

Planarbeidet regnes til å ha særskilt interesse for følgende parter: 

− Berørte grunneiere, festere og naboer. 

− Statsforvalteren. 

− Rogaland fylkeskommune. 

− Kulturmyndigheter. 

− Park- og vei. 

− Helsesjefen. 

− Rogaland brann- og redning IKS. 

− Lyse Elnett. 

− Statens vegvesen. 

− Andre fagmyndigheter (i henhold til kommunens varslingslister). 

− Andre lag og organisasjoner (i henhold til kommunens varslingslister). 

Det søkes samarbeid med interessenter, berørte grunneiere og naboer, fagmyndigheter, 

samt andre fagkyndige ved behov. 

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

 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Vedlegg, forslag til planavgrensning 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

Paul Korsberg 

Tlf. dir: 48098029 

E-mail: paul.korsberg@prosjektil.no 

Figur 8 Registrert truet art innenfor planområdet 

mailto:paul.korsberg@prosjektil.no

