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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 planen er å legge til rette for utvikling av et nytt hovedkontor for Laerdal 

Medical, tilpasset fremtidig program og drift. Planforslaget omfatter ombygging og renovering 

av den sørøstlige delen av eksisterende bygningsmasse. Det skal implementeres bedre og 

mer tilgjengelige uterom i planen sammenlignet med dagens situasjon. Det tilstrebes også å 

tilrettelegge for bedre koblinger og styrket trafikksikkerhet for myke trafikanter i området, bla. 

ved at varelevering planlegges omorganisert og flyttet til Tanke Svilands gate. 

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

Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet ligger ved Tanke Svilands gate i Eiganes og Våland bydel, ca. 10 min gange fra 

Torget i Stavanger sentrum. Planområdet har en størrelse på ca. 20 daa, slik 

planavgrensning er foreslått i vedlegg til planinitiativet. Omkringliggende gater og deler av 

Rudlåparken er foreslått inkludert i planområdet for å sikre en helhetlig og sammenhengende 

plan.  

 

 
Figur 1 Planområdets lokalisering og foreslåtte avgrensning 
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Det planlagte hovedkontoret som er bakgrunnen for planforslaget, ligger på sørøstlig del av 

eiendommen. Nordvestlig del av eksisterende bygningsmasse skal holdes i drift under bygg- 

og anleggsperioden, og planlegges transformert og videreutviklet i et langsiktig perspektiv.  

 

 

Beskrivelse av planområdet 

I dag består planområdet av et stort og voluminøst bygg med lukkede og sammenhengende 

fasader. Bebyggelsen fungerer som produksjonsarealer og kontorer for Laerdal Medical og 

SAFER. Bygningsmassen er oppført i 8 trinn, noe man kan se antydning til i 

volumoppbyggingen både innvendig og utvendig. Eksisterende bygningsmasse er fra 2 til 5 

etasjer, hvor hovedvolumet har 4 etasjer. I tillegg er det tekniske rom på taket, med høyder 

opp til ca. kote +60. 

Tanke Svilands gate er en av hovedinnfartsårene til sentrum fra nordvest. Gata har vært 

preget av biltrafikk de siste årene, da sykkelfelt og fortau har vært minimert. Gatesnittet har 

vært innskrenket der naboeiendommen på nordøstlig side av Tanke Svilands gate 

(Sverdrups gate), er en åpen byggegrop. Her er det pågående reguleringsplanarbeid. 

De omkringliggende gatene, med unntak av Seehusens gate i sørvest, preges av biltrafikk. 

Etter åpningen av Eiganestunellen har belastningen i Tanke Svilands gate gått ned, og gaten 

hadde en ÅDT på 4606 i 2020 (Statens vegvesen).  Seehusens gate ble i 2020 etablert som 

sykkelprioritert gate, som en del av sykkelveinettet inn til Stavanger sentrum og videre mot 

E39/Fv44. Etableringen er gjennomført som rødmalt asfalt og gaten er ikke regulert til 

sykkelvei. 

Figur 2 Eierstruktur i området i rødt.  
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Laerdal Medical har hovedinngang fra Christen Tranes gate i nordvest. SAFER, som også 

holder til i bygget, har inngang fra Seehusens gate, hvor det i dag er varelevering og -

utskiping. I Seehusens gate er det innkjøring til parkeringsanlegg i fjellhall under 

Hertervigtunet barnehage, som ligger i Rudlåparken.  

Omkringliggende områder er preget av varierte bygningstypologier og gatestrukturer. Sør- og 

nordliggende områder er preget av boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse og 

villastrøk.  

I tilknytning til Tanke Svilands gate, Sverdrups gate og Christen Tranes gate, er det innslag 

av mer voluminøse næring/industribygg, samt blokkbebyggelse.  

Sør og sørøst for planområdet ligger Rudlåparken, en generøs grønn park som skaper en 

grønn lunge i et ellers bebygd område.  

Planområdet ligger i et kupert terreng med høydeforskjeller som stiger opp fra Vågen i øst og 

mot Kampen/Eiganes i vest. Fra Tanke Svilands gate til Seehusens gate er det en betydelig 

høydeforskjell på ca. 7 meter.  

Virkninger utenfor planområdet 

Av viktige virkninger planforslaget vil ha for nærliggende områder, kan følgende trekkes frem:   

- Opplevelsen av området, bl.a. ved nye uterom og inndelinger av bygningsmassen 

- Aktivisering av nærliggende park gjennom bebyggelsens orientering, og forslag til ny 

utforming/innhold i tilliggende grøntområder 

- Næringsutvikling i sentrumsområde med gode kollektive forbindelser kan bidra til en 

kortere arbeidsreiser og gunstig reisemiddelfordeling 

- Nye forbindelser for gående og syklende, samt bedre trafikksikkerhet i Seehusens 

gate.  

- I planarbeidet vil det sammen med overordnede myndigheter vurderes om 

Seehusens gate skal omreguleres til enveiskjørt gate, ev. stenges for gjennomkjøring, 

som gir virkninger for trafikanter i området. 

Planforslagets virkninger beskrives ytterligere under kapittel 5.  

 

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

Forholdet til overordna planer 

I regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke er Stavanger definert som fylkessenter, som bør 

prioriteres ved lokalisering av regionale funksjoner. Stavanger er også et regionalt prioritert 

utviklingsområde, samt tyngdepunkt for næring med høy urbaniseringsgrad. Det skal legges 

til rette for at arbeidsplassintensive virksomheter kan etableres i tette bymessige senter med 

høy tilgjengelighet for gåing/sykling/kollektivtransport. 

Planforslaget vil utarbeides i tråd med regionalplanen. Det legges opp til en stedstilpasset 

utvikling med høy urbaniseringsgrad og arealutnyttelse, med fokus på gode uteområder og 

forbindelser for gående og syklende. 
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Forholdet til kommuneplan/sentrumsplan 

Planområdet ligger innenfor avgrensing til kommunedelplan for Stavanger sentrum, der 

området er disponert til kombinert bebyggelse og anlegg.  

 

Sentrumsplanen har fokus på:  

“Kapasitet. Planen skal legge til rette for at sentrum skal kunne tilby egnede arealer til vekst 

i næring, bolig og andre sentrumsfunksjoner. Dette skal bidra til å sikre en jevn og stor 

brukergruppe i sentrum. Aktivitetsvekst skal være minst på nivå med storbyområdet på Nord-

Jæren. 

Innhold. Planen skal legge til rette for at sentrum kan tilby historisk, aktuelt og fremtidsrettet 

innhold. 

Tilgjengelighet. Planen skal legge til rette for at det er attraktivt å reise miljøvennlig til, og 

rundt Stavanger sentrum.» 

“Stavanger sentrum er i denne planen formelt utvidet. Planens strategi er å utvikle et mest 

mulig kompakt sentrum, med korte avstander og høy tetthet av aktivitet og mennesker. 

Samtidig møter planen behovet for å utvide sentrum, både mentalt og formelt. Dette for å gi 

sentrumsrammer for utvikling for et større område.” 

 

Sentrumsplanen gir viktige føringer for utformingen av det nye hovedkontoret gjennom 

temakart, bestemmelser og retningslinjer om tema som: 

o Utnyttelse – (140-400%BRA, avhengig av boligandel) 

o Parkering – 0,5 parkeringsplasser for bil og minst 3 parkeringsplasser for 

sykkel pr. 100 m² næring 

o Retningslinjer om miljøprofil – Utnytte lokale varmeressurser, lavverdig energi 

til oppvarming, energifleksible løsninger 

o Varelevering – iht. temakart 4 skal varelevering for prosjektet løses i Tanke 

Svilands gate 

o Aktiv fasade i første etasje mot Tanke Svilands gate 

o Hensyn/forhold til grønnstruktur i sør 

o Nærhet til kollektivakse i Løkkeveien 

o Grenser til sykkelveg i sørvest 

Planforslaget vil følge opp målsetninger, bestemmelser og retningslinjer i sentrumsplanen. 

Det vil åpnes for en utnyttelse på omkring 350% BRA på eiendommen, når den ses under 

ett. Ny bebyggelse vil være på 4-6 etasjer med mesanin i øverste etasje. 

 

Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er plan 1022, stadfestet i 1983, hvor formålet for 

tomten er industri/lager/kontorbygg.  

 

Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 

Plan 2767; Sverdrups gate 20, Eiganes og Våland kommunedel. Nabotomta på andre siden 

av Tanke Svilands gate er under regulering. Det ble varslet oppstart for planen i april 2021. 

Forslagsstiller har hatt dialog med LPO Arkitekter som er plankonsulent og arkitekt på plan 

2767, for å sikre en god helhet i området rundt Tanke Svilands gate. 
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4. Kort presentasjon av prosjektet (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 

Utnyttelse 

Innenfor foreslått planavgrensning legges det opp til å videreføre bebyggelse i nordvestlig del 

av planområdet, samt delvis renovering og nybygg på sørlig del av tomten. Nybygg vil ha 

BRA på ca. 12 500 m2, som medfører en samlet reduksjon i BRA fra dagens 24 000 m2 til 

omkring 20 700 m2. Dette tilsvarer en tomteutnyttelse på ca. 350 % BRA.  

Gjennomføring og arkitektoniske grep 

Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende bebyggelse og tomtens begrensning. 

Eksisterende dekker, søyler og vertikalforbindelser bevares. Dagens store volum splittes ved 

eksisterende trappeforbindelse «midt på bygget», vist i figur 3. Ved at fasaden brytes opp 

skapes nye byrom, siktlinjer og snarveier. Fasaden vil dermed også framstå som mindre 

massiv og monoton. 

 

Figur 3 Situasjonsplan, gul pil viser hvor bygningsmassen planlegges delt i 2. Det dannes et gårdsrom, og det gis 

mulighet for videre forbindelse til Rudlå og over til nabotomt i nord. Nytt hovedkontor for Laerdal Medical blir i 

bygningsvolum på sørøstre del av tomten. 

 

Det vil være varierte etasjehøyder og antall etasjer i den nye bygningsmassen, se figur 4. 

Den høyeste delen av ny bygningsmasse vil være på omtrent samme høyde som tidligere 

tekniske rom. Det nye bygget får en sluttet form som åpner seg opp på bakkeplan og 

henvender seg mot to nye offentlig tilgjengelige byrom og gater.  
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Figur 4 Snitt av ny bygningsmasse  

 

 

Figur 5 Nytt hovedkontor for Laerdal Medical  

 

For å optimalisere tomtens bredde, planlegges volumet inndelt i to lameller med en 

lysgård/atrium i midten, se figur 5. Dette bidrar til å skape gode dagslysforhold inn i de nye 

arealene.  
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Ved å binde planområdet sammen med gatenettet og parken, skapes det nye muligheter for 

å revitalisere Rudlåparken øst og sør for prosjektet. Hovedinngangen flyttes til den sørøstlige 

fasaden, og parken knyttes sammen med ny forplass, trapp og en ny universell utformet 

gangforbindelse gjennom Rudlåparken. Eksisterende trær ivaretas og det planlegges nye 

gatetrær i Seehusens gate.  

 

Figur 6 Illustrasjoner - orientering mot Rudlåparken til venstre og sett fra Seehusens gate til høyre 

 

Trafikk og parkering 

Seehusens gate er i dag en sykkelprioritert gate. Dette innebærer at biltrafikk er tillatt, men 

bilistene må vise spesielt hensyn, og tilpasse kjøremønsteret til syklistene. Gaten brukes til 

varelevering og vareutskipning for Laerdal Medical og SAFER. Planforslaget legger opp til at 

dette flyttes til Tanke Svilands gate. Det vil også vurderes om Seehusens gate bør 

nedskaleres til enveiskjørt.  

Det planlegges ikke etablert parkeringsplasser for bil innenfor planområdet, bortsett fra HC-

parkering og servicelommer i tilknytning til inngangsparti. Bakgrunnen for dette er at det 

legges opp til å benytte eksisterende parkeringsplasser i den nærliggende parkeringshallen 

under Rudlå. I tillegg har planområdet svært god kollektivdekning og tilgjengelighet for 

gående og syklende. Det vil tilstrebes å etablere sykkelparkeringsplasser i tråd med 

sentrumsplanens krav til antall og utforming, med gunstige og praktiske løsninger. 

  

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

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Dagens bebyggelse har ensartede fasader med horisontale linjer. Planlagt tiltak vil medføre 

en mer variert, levende og åpen fasade som bidrar til mer attraktive forbindelser og gater. 

Forslaget vil kunne medføre noe mer skyggevirkning i Tanke Svilands gate, men det vil ikke 

være vesentlige endringer fra dagens situasjon.  

Det sikres bedre forbindelser for myke trafikanter med en styrket kontakt til Rudlåparken og 

med en ny snarvei fra Tanke Svilands gate til Seehusens gate. Figur 7 under viser siktlinjer 

og forbindelser som et resultat av planlagte tiltak. I dag fungerer Seehusens gate som en 

viktig sykkeltrasé, og varelevering/utskiping her kan medføre uønskede situasjoner og 

konflikter mellom syklist og lastebil. Ved å flytte varelevering og utskiping til Tanke Svilands 

gate vil Seehusens gate være bedre tilrettelagt for sykkel og gange, med sterkt bedret 
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trafikksikkerhet. Det vil også vurderes om Seehusens gate skal omreguleres til enveiskjørt 

gate, ev. stenges for gjennomkjøring, for å tydeliggjøre prioriteringen av myke trafikanter. 

Rudlåparken vil bli mer tilgjengelig både for opphold og som ferdselsåre.  

Gjennomføring av tiltaket vil medføre positive virkninger på opplevelsen av eiendommen, ved 

å skape et variert og åpent fasadeliv. Dagens sammenhengende fasade blir brutt for å skape 

siktlinjer og snarveier.  

 

Figur 7 Siktlinjer til venstre og forbindelser til høyre 

Laerdal Medical har høye miljøambisjoner og ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftsmål, ved 

å redusere sitt klimafotavtrykk med 70% fra 2020 til 2030 (for mer informasjon se 

https://www.one-million-lives.com/a-sustainable-future/). I tabellen under oppsummeres 

bærekraftsmålene for det planlagte prosjektet.  

 

Bærekraftsmål 

Produksjon, drift og utvikling Kontorenhet, kommunikasjon 

og innovasjon  

Byplan og landskap  

Bevare deler av eksisterende 

bygningsmasse og redusere 

graving.  

Fleksibilitet i kontorlandskap  Minimere harde flater, maksimere 

permeable overflater.  

Nye konstruksjoner i norsk 

massivtre og norsk stein som 

fasademateriale i base.  

Interiør: nye konstruksjoner i 

massivtre, ombruk fra eksisterende 

bygg 

Bevare grønne flater og trær, med 

fokus på biomangfold.  

Energigjerrig ventilasjonssystem Fasaden responderende til 

solavskjerming 

Fokus på vannfordrøyning på tak 

og i landskap 

Minimere bruk av stål og betong Energigjerrig ventilasjon Tilrettelegge for gang og sykkel 

 Høste energi på deler av tak   

Tabell 1 Laerdal Medical bærekraftsmål 
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I planarbeidet vil det jobbes grundig med å finne gunstige løsninger for park og landskap, 

plassdannelser og grønnstruktur, samt blågrønne løsninger og overvannshåndtering. For 

sykkelvei, fortau, biltrafikk og varelevering er det vesentlig å ha tett dialog med gate og 

veimyndighet for å diskutere gatesnitt og grønn mobilitet i eksisterende gater. 

 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Planområdet ligger innenfor 

avgrensningen for kulturmiljøet 

trehusbyen i Stavanger. Det er ikke 

registrert miljø med høy kulturhistorisk 

verdi på eiendommen. 

Det er ikke registrert andre 

kulturminner i planområdet. Nærmeste 

registrerte kulturminne er 

helleristninger i Rudlåparken, omtrent 

50 meter sørvest for planområdet. 

 

 

 

Områdene tilknyttet Rudlåparken er registrert som friluftsområder med svært høy verdi 

(temakart-rogaland.no). 

Figur 8 Utsnitt fra kart over trehusbyen i Stavanger (øverst) og registrerte kulturminner i nærheten 

(temakart-rogaland.no) 
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Det er registrert trua arter og arter av stor forvaltningsinteresse i Rudlåparken sør for 

planområdet. Det er også registrert en art med høy risiko i Tanke Svilands gate (gul 

valmuesøster). 

Barn og unges interesser berøres av planforslaget da planområdet grenser til Hertervigtunet 

barnehage, og det er kort avstand til Kampen skole. Barnetråkkregistreringer viser at både 

Seehusens gate og Tanke Svilands gate benyttes som skoleveg. 

 

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

Det vil i planarbeidet utarbeides en 

ROS-analyse for å ivareta risiko og 

sårbarhet. Området ligger over marin 

grense, men det kan forekomme 

marin leire (NGU’s kart). 

Løsmassekart viser at området 

består av fyllmasse. Området ligger 

på kote +37 til +43 og er dermed 

over forventet havnivåstigning. Tanke 

Svilands gate som går langs 

nordøstlig plangrense hadde i 2020 

en ÅDT på 4606. I 2019 var ÅDT på 

6000. Seehusens gate i sørvest har 

en ÅDT på 1129. Samlet medfører 

dette at store deler av planområdet er 

i gul og rød støysone. Støykartet er fra 2017 og det er antagelig noe mindre støyutslipp i dag, 

ettersom trafikkmengden er redusert. Støy, overvannshåndtering, sikkerhet mot flom og 

klimaendringer, og andre relevante tema vil utredes i ROS-analysen. 

 

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

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

vurderes å ikke omfattes av forskriften. Veileder for konsekvensutredning etter plan- og 

bygningsloven sier at utredningsplikten utløses når planen åpner for 15 000 m² mer enn det 

som gjeldende plan tillater. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det vurderes å ikke 

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

 

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

Planarbeidet regnes til å ha særskilt interesse for følgende parter: 

− Berørte grunneiere, festere og naboer, bl.a. Hertervigtunet barnehage og Kampen 

skole. 

− Statsforvalteren. 

− Rogaland fylkeskommune. 

− Park- og vei. 

Figur 9 Støy i planområdet 
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− Byantikvaren 

− 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, naboer, fagmyndigheter, samt andre fagkyndige 

ved behov. Nærliggende barnehage og skole vil kontaktes for å sikre en god dialog gjennom 

prosessen, og for innspill om deres bruk og behov i nærområdet. 

 

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

 

9. Tema som ønskes diskutert i oppstartsmøte  

- Foreslått planavgrensning omfatter hele tomten med omkringliggende veier. I tillegg 

er store deler av Rudlåparken i øst tatt med. Eiendommen planlegges utviklet i to 

separate trinn med svært ulik tidshorisont. Seehusens gate og Tanke Svilands gate 

ønskes inkludert for å sikre gode trafikale løsninger og en helhetlig plan.  

- Foreslått omlegging av varehåndtering. 

- Fremdrift og møteplan for videre prosess 

 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Stedsanalyse, datert 10.09.21 

2. Illustrasjonshefte, datert 01.11.21 

3. Forslag til plangrense 

 

Stavanger, 01.11.2021 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

Marie Mjaaland 

Tlf. dir: 977 54 658 

E-mail: marie.mjaaland@prosjektil.no 

mailto:marie.mjaaland@prosjektil.no

