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Bestemmelser for 

Plan nr. 2510, Områdereguleringsplan for Universitetsområdet,  

Hinna bydel 
 

Datert 25.05.2016, korrigert KBU 16.06.2016, rev. 15.11.2016, rev. KB 02.02.2017 

  

 

§ 1 Formål 
 
Planen skal sikre gode rammer for videre utbygging og utvikling av kunnskapsmiljøet på 
Ullandhaug, nytt sykehus, samarbeid med kunnskapsbaserte bedrifter, samt etablere et 
godt boligtilbud for studenter tilknyttet universitetsområdet.  

 

 

§ 2 Plankrav  

 

2.1 Detaljregulering 
Før utbygging skal det foreligge godkjent detaljregulering for hvert enkelt  
felt inklusiv tilstøtende torgarealer. Planen skal vise disponering av arealer til ulike formål, 
interne gatenett og utearealer/grønnstruktur, parkeringsløsning, omriss av planlagt 
bebyggelse samt eventuelle utvidelsesmuligheter, høyder, renovasjonsløsning iht. 
kommunalteknisk avfallsnorm, m.m.  
 
Tilpasning til terreng og eksisterende bygninger skal belyses med snitt, oppriss og i 3D- 
modell. Det skal redegjøres for overvannshåndtering på egen grunn og hvordan dette 
knyttes opp mot overordnet vannhåndtering for hele planområdet.  

 

2.2 Miljøoppfølgingsprogram  
Det skal i det videre arbeidet med detaljregulering, planlegging av oppføring og drift av 
bygg, legges vekt på å redusere utslipp av CO2. Det skal skje ved bruk av miljøvennlige 
materialer, energieffektive løsninger, energisparing, bruk av fornybar energi, samt redusert 
bilbruk. Det skal legges til rette for økt bruk av kollektiv, sykkel og gange. Det skal skje ved 
å opparbeide infrastruktur regulert i områdereguleringen og tiltak i egen virksomhet som 
garderober, innendørs sykkelparkering, bildeleordninger, støtte til busskort, parkeringsavgift 
og behovsprøvd parkeringskort o.l. Vannbåren varme skal benyttes. se pkt. 4.1, og felles 
energi og varmeløsninger skal vurderes ved alle nybygg.  
 
For å takle økt nedbør og hindre oversvømmelse i området skal det planlegges og 
gjennomføres tiltak for lokal overvannshåndtering og større fordrøyningsmagasin ved 
Madlaveien. 
 
Det skal lages miljøoppfølgingsprogram for hvert delfelt eller utbyggingsetappe. 
Miljøoppfølgingsprogrammet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil med hensyn til blant 
annet energibruk, materialvalg, transport og massehåndtering, lokal overvannshåndtering, 
samt oppfølging gjennom alle ledd fram til gjennomføring og drift. Som ledd i dette skal det 
lages en mobilitetsplan for den samlede transporten som den enkelte virksomheten skaper. 
Transportutredningen som følger denne planen inneholder anbefalinger over 
organisatoriske tiltak. Det skal vurderes om noen av disse tiltakene er relevante ved 
utarbeidelse av mobilitetsplanen.  
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2.3  Vann- og avløpsplan  
Før igangsetting kan gis til tiltak, skal det foreligge detaljert vann- og avløpsplan, som tar 
hensyn til en framtidig avrenning for hele planområdet. Flomveier og overordnet 
overvannshåndtering, herunder fordrøyningsbassenger og åpne vannveier for hele 
planområdet, skal inngå i denne planen. Godkjent overordnet VA-plan skal legges til grunn 
for planleggingen. Ved prosjektering av grønnstruktur og overvannssystem kreves 
landskapsarkitekt og kompetanse på overvannshåndtering. Detaljplaner skal godkjennes av 
Stavanger kommune og Sola kommune. 

 

2.4 Samferdselsanlegg 
Ved første detaljregulering innenfor planområdet skal det lages en formingsveileder for 
opparbeidelse av gater og torg, som skal legges til grunn for utforming innenfor 
planområdet.  
 
Veganlegg (kjøreveg, gang- sykkelveg, kollektivanlegg m.m.) skal opparbeides etter 
detaljplaner utarbeidet i samsvar med vegnorm for Sør-Rogaland og skal godkjennes av 
vegmyndigheten i kommunen før tiltaket kan iverksettes. Sammen med de tekniske 
planene skal det utarbeides skiltplan som skal godkjennes av skiltmyndigheten. Alle 
tekniske planer som berører fylkes- og riksvegnett skal oversendes Statens vegvesen til 
gjennomsyn. 
 

 

§3. Rekkefølgekrav 

 

3.1 Utbyggingsrekkefølge 

Området skal bygges ut som spesifisert: 

 Utbygging av U-feltene skal prioriteres langs ny hovedadkomst (U7-U14) og langs 
kollektivaksen fra nord til sør, før øvrige områder tas i bruk. 

 Utbygging av universitetsområdet skal i størst mulig grad sluttføres i nordre del før 
OPT-feltene tas i bruk. 

 BS9-BS12 skal ikke bygges ut før øvrige BS-felt, unntatt BS2, er ferdig utbygd.  

 SH-feltene skal ferdigstilles før OPT-feltene tas i bruk.  

 KT11 kan ikke bygges ut før øvrige KT-felt i all hovedsak er ferdig utbygd, og 
fordrøyning av overvann fra området oppstrøms er løst på hensiktsmessig måte 
og/eller det er sikret ny overvannskanal/-kulvert fra området og ut mot Hafrsfjord. 
Åpning av kanal som går igjennom Sola kommune skal vurderes.  

 

3.2 Rekkefølgekrav 
Det kan ikke gis byggetillatelse for nye bygninger innenfor felt U vest for kollektivaksen før 
det er sikret at ny hovedadkomst via Rennbergstien kan anlegges. Når ny hovedadkomst er 
etablert i Rennebergstien skal eksisterende adkomster til Kristine Bonnevies vei nord og 
sør for denne stenges. 

 

Før brukstillatelse gis til nye bygg, skal det være sikret at nødvendig infrastruktur skal 

komme på plass med angivelse av en plan for gjennomføring. Tilstøtende parkområder, og 

samferdselsformål skal ferdigstilles i takt med utbyggingen av det enkelte felt.  
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Ved utbygging på felt som ligger inn mot kollektivtraseen nord for Professor Olav Hanssens 

vei (U3, U6, U11, U14, U15, T1, KT1, KT3, HKT, KT2, U18, U17 og U16) eller felt U9, U10, 

U12, U13, U19 eller U20, skal opparbeidelse av kollektivtraseen med tilhørende sykkelfelt 

og gangarealer/torg nord for Professor Olav Hanssens vei, sikres gjennomført. 

Kollektivtraseen skal ferdigstilles i sin fulle bredde med tilhørende sykkelbaner og torg i 

samme takt som bebyggelsen langs gaten tas i bruk.  

 

Sykkelveg med fortau o_S1 og o_F1 skal gjennomføres samtidig med utbygging av felt U1-

U3 

Sykkelveg med fortau o_S3 og o_F3 skal gjennomføres samtidig med utbygging av felt U4-

U9. 

Sykkelveg med fortau o_S4 og o_F4 skal gjennomføres samtidig med utbygging av felt 

PH1, U12, BS5, BS6, BS7 og BS8. 

 

GS16 skal bygges samtidig med utbygging av BS2.  

 

Sykkelgate nord for Kjølv Egelands hus o_F2 ,o_S2, o_S11, o_F11, o_S15, o_F15 skal 

anlegges samtidig som utbygging av U1-U6 og U16 og U17. 

 

For felt BS9-12 tas i bruk, skal det være sikret at det kommer ny undergang, eventuelt 

kryssing i plan, for gående over Kristine Bonnevies vei (kobling mellom o_GS13 og o_Torg 

31, eventuelt vei gjennom friområde via o_GS11). 

 

Samtidig med utbygging av felt KT1, KT3, KT4, KT5, KT6 og PH2 skal sykkelvei med fortau 

i Professor Olav Hanssens vei ferdigstilles. 

 

Før delområdene KT10, SH og OPT kan tas i bruk, skal følgende være gjennomført: 

 løsning for overvannshåndtering i friområdet ved Madlaveien  

 kollektivfelt fra Kjell Arholms gate 41 og frem til Jåttåvågen  

 egen trase for syklister langs kollektivfeltet som kobles til planlagt sykkelstamvei, i 

nord via Torg29 og i sør ved Madlaveien. 

 gangareal/torg langs med kollektivfeltet fra Professor Olav Hanssens vei og til og 

med Madlaveien  

 parkeringshus som dekker byggetrinnets behov 

 ny adkomstvei og sykkelvei med fortau mellom Richard Johnsens gate og Kristine 

Bonnevies vei  

 nytt kryss med Kristine Bonnevies vei i Sola kommune, med svingefelt dimensjonert 

for utbyggingen 

 undergang under Kristine Bonnevies vei ved Madlaveien i Sola kommune  

Før utbygging av felt SH med mer enn 100 000 m2 BRA (sykehus byggetrinn 2), skal det 

vurderes om det er nødvendig å utvide krysskapasiteten for krysset med Kristine Bonnevies 

vei med forlenget høyresvingefelt, alternativt nytt kryss med Madlaveien. Det skal også 

utredes mulighet for gang- og sykkelforbindelse mot Sørmarka med bro over motorveien.  
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§ 4. Fellesbestemmelser  

 

4.1 Energiforsyning og miljø 

Energiløsninger skal være fremtidsrettede og robuste for å imøtekomme ny teknologi og 

markedsutvikling. All bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på lavest mulig 

energiforbruk til oppvarming, kjøling, belysning og andre formål i henhold til den til enhver 

tid gjeldende TEK. 

 

Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme og kjøling. Det skal tilstrebes felles 

energiløsninger og energistyringssystemer. Energiløsninger skal i hovedsak baseres på 

fornybar energi. Herunder må også solcelle-, fjordvarme- og jordvarme vurderes. Behovet 

for energisentraler skal vurderes ved oppstart av ny detaljregulering. 

 

Alle bygg skal ha grønne tak og/eller vegetasjon på fasade. Dette gjelder også 

parkeringsanleggene.  

 

4.2 Nettstasjoner 

Det skal anlegges egne nettstasjoner innenfor hvert delfelt etter behov. Dette skal avklares 

med Lyse ved oppstart av detaljregulering. Nettstasjonene må etableres på bakkenivå, ha 

direkte adkomst og tilfredsstillende ventilasjonsforhold.  

 

4.3 Universell utforming 

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp. Uterom og bygninger 

skal være tilpasset bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. 

 

4.4 Arkitektur 

Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig 

kvalitet. Det skal ved utforming, utbygging og bruk av områdene, legges vekt på miljø- og 

ressursvennlige løsninger, samt klimaeffektive byggematerialer.  

 

For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning og 

urban utforming. 

 

Uteområder/parkområder knyttet til det enkelte byggeområdet skal i størst mulig 

grad være offentlig tilgjengelig og integreres med tilstøtende offentlige 

grøntområder. Den ubebygde del av tomen skal opparbeides parkmessig.  

 

4.5 Renovasjonsløsning 

Nedgravde søppelcontainere skal benyttes der det er hensiktsmessig med plass 

til de nødvendige avfallsfraksjoner. Plass for håndtering av avfall, containere, 

komprimatorer og lignende skal ellers bygges inn i bygninger eller avskjermes 

med innhegning tilpasset bygningenes øvrige fasader. Utelager er ikke tillatt. 
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4.6 Lokalisering av parkeringsanlegg 
Det tillates ikke bakkeparkering i planområdet. All parkering med unntak av parkering for 
bevegelseshemmede og varetransport skal løses enten ved parkering under bakken eller 
parkering i parkeringshus som anvist i plankartet. 

 

Parkeringsanlegg PH1, og parkering innenfor U19 og eller U20, skal på sikt 

erstatte eksisterende bakkeparkering for U-feltene. Parkering innenfor U19 og 

eller U20 skal også dekke parkering for HKT, KT2, BS4 og BH.  

 

Parkering for felt KT1 og KT3 skal dekkes innenfor eget felt, som parkering under 

bygg.  

 

Parkering for felt KT4-KT7 skal dekkes i parkeringsanlegg på PH2 eller som 

parkering under bygg.  

 
Parkering for felt KT8-KT10, SH og OPT skal lokaliseres i parkeringshus PH3 og PH4 eller 
under bygg innenfor SH1, KT8 og KT10. PH4 kan utvides til OPT2 om nødvendig.  
 
Parkering for KT11 skal løses i bygg innenfor felt KT11. 
 
Parkering for BS5-BS8 og BS13 skal legges til PH1.  
 

 

4.7 Dimensjonering av parkeringsanlegg 
Parkeringsanlegg for sykehuset skal dimensjoneres for maksimalt 0,9 parkeringsplasser pr. 
100 m² BRA bruksareal opp til 100.000 m2, og 0,5 p-plasser per 100 m2 BRA for areal ut 
over 100 000 m2.   
 
Parkering for studentboliger skal dimensjoneres for maksimalt 0,1 p-plass per 100 m2 BRA. 
Plassene skal reserveres for gjester, bevegelseshemmede og bilpool.  
 

Parkeringsanlegg for universitetsformål skal dimensjoneres for maksimalt 0,5 

parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. Øvrige formål (kontor) innenfor felt KT skal 

dimensjoneres for maksimalt 0,5 parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. Parkering 

innenfor felt OPT skal være maksimalt 0,5 parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. 

 

Minimum 10 % av parkeringsplassene skal være klargjort for lading ved 

ferdigstillelse. Øvrige plasser skal være forberedt for senere oppkobling. 

 

5 % av parkeringsbehovet skal reserveres for parkering for bevegelseshemmede. 

Disse plassene kan plasseres nær hoved- og personalinngang. Ut over dette skal 

det kun tilrettelegges for varelevering og kortest mulig henting og bringing 

innenfor delområdene.  

 

 

4.8 Sykkelparkering 
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Sykkelparkeringen skal dimensjoneres i samsvar med kommuneplanens bestemmelser for 
parkering, Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal anlegges som innelåst sykkelparkering 
på egen grunn. Det skal ellers reguleres areal til overdekket og låsbare stativ. 
Sykkelparkering skal anlegges nær innganger og holdeplasser. 

 

Sykkelparkering for studentboliger skal løses overdekket og med låsbar adkomst.  

 

4.9 Støy 

Innendørs støynivå skal være iht. byggeforskriftene og støynivå som skyldes støy 

fra vei skal ligge under 55 Lden, jf. T-1442, ved uteoppholdsarealer.  Dette skal 

dokumenteres ved detaljregulering. Gjeldende retningslinjer i T-1442 skal også 

opprettholdes i bygge- og anleggsperioden. 

 

4.10 Avkjørsler  

Tillatte avkjørsler på tvers av grøntdrag og over fortau til torgarealer er vist på plankartet. 

Øvrige avkjørsler til varelevering og parkeringskjeller/-hus avklares gjennom 

detaljregulering. 

 

4.11 Overvannshåndtering og flomveier, blågrønn faktor 

Blågrønnfaktor for hvert delfelt settes lik 0,7. Blågrønne løsninger skal sikre frodig 

vegetasjon og åpen overvannshåndtering i byggeområdene slik at arealbruken ikke 

medfører økt overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem. Grønne tak er ett aktuelt 

virkemiddel. Dersom det senere gjøres endringer av grønne tak eller belegg på bakken, 

skal det påses at det ikke medfører at blågrønn-faktor blir mindre enn 0,7. 

 

Overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert delfelt, og ledes ut til felles 

overvannshåndtering i grønnstrukturen langs Madlaveien. Det skal anlegges rørmagasin 

innenfor friområde langs Madlaveien og eller innenfor felt KT11. Arealene skal kunne 

oversvømmes ved større flomhendelser. Åpen overvannshåndtering og lokal infiltrasjon og 

fordrøyning skal vurderes i grønnstruktur og i byggeområdene. Større fordrøyningsbasseng 

kan anlegges i grønnstrukturen. Kollektivaksen skal fungere som flomvei. 

 

4.12 Urbant jordskifte  

Fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planens 

byggeområder, kan skje i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 

andre ledd. 

 

4.13 Vindanalyser 

Det skal gjøres vindanalyser for alle bygg som planlegges i 8 etasjer eller mer 

ved utarbeidelse av detaljregulering. Avbøtende tiltak for å minske turbulens 

og lokale vinder, skal tas med i planen.  

4.14 Massehåndtering 

Ved detaljregulering skal det lages plan for massehåndtering. Gjenbruk av 

masser innenfor planområdet skal tilstrebes.  
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§ 5. Bebyggelse og anlegg 

 

5.1 Utnyttelse - beregning av BRA og høyder 

Formålsgrense gjelder som byggegrense, dersom det ikke er angitt byggegrense.  

Tillatt maksimalt %-BRA bruksareal er angitt på plankartet for hvert delfelt. I 

bruksarealet BRA skal ikke regnes med følgende: sykkelparkering over eller 

under bakken, boder i underetasje, og parkering under bakken.  

 

Maksimal tillatt høyde for felt U, KT, OPT, T1 og HKT er gitt som antall etasjer på 

plankartet. Det tilsvarer følgende maksimale gesimshøyder: 

2 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 10 m 

3 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 14 m 

6 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 26 m. 

7 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 30 m. 

8 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 34 m. 

13 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 54 m. 

 

Maksimal tillatt høyde for felt BS er følgende: 

3 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 11 m. 

4 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 14 m. 

5 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 17 m. 

Høyder er angitt i m beregnet i forhold til gjennomsnittlig terreng. Enkeltelementer 

som rekkverk, piper, sjakter, trapperom og tekniske rom kan etableres over de 

angitte maksimale gesimshøyder etter konkrete vurderinger i detaljreguleringen. 

 

5.2 Offentlig tjenesteyting, undervisning U  

Innenfor områder angitt med U, tillates offentlig tjenesteyting herunder undervisning og 

forskning. Mot torg 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 og 31 tillates offentlig og private 

servicefunksjoner (helse, kafé, utstillingslokale, treningssenter etc.). 

 

Innenfor U6 tillates et høyhus mot Park3 i 13 etasjer.  

 

Full utbygging av felt U16 og U17 medfører omlegging av IVAR-ledning.  

 

5.3 Kombinert formål, Felt U8, U9, U19 og U20 

Innenfor områder angitt med U, tillates offentlig tjenesteyting herunder undervisning og 

forskning. Idrettshall og idrettsbane tillates innenfor felt U8, U9, U19 og U20.  
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Det tillates servicefunksjoner (helse, kafé, utstillingslokale, treningssenter etc.) innenfor felt 

U9 mot torg 17. 

Det skal anlegges parkering i underetasje i felt U19 og eller U20.  

 

Full utbygging av felt U19 og U20 medfører omlegging av IVAR-ledning.  

 

5.4 Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting og forretning U14 

Innenfor område angitt som U14 tillates offentlig og privat tjenesteyting herunder 

undervisning, forskning, service (for eksempel servering, frisør, lege og tannlege) og 

forretning (for eksempel bokhandel, kiosk, apotek, nærbutikk) hvor summen av 

forretningslokalene utgjør maksimalt 3000 m2.  

 

5.5 Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting og kontor KT og HKT2 

Innenfor områder angitt med KT tillates offentlig og privat tjenesteyting herunder 

undervisning, helseformål, service, kontor og forretning(nærbutikk) hvor summen av 

forretningslokalene utgjør maksimalt 600 m2. Med kontor menes virksomhet som faller inn 

under følgende kategori: 

kunnskapsbasert virksomhet, forskning og innovasjon, utviklingsrelaterte miljøer, både 

kontorbasert virksomhet, men også lettere produksjon og testfasiliteter tilknyttet laboratorie- 

eller høyteknologisk virksomhet. Utover dette tillates servicefunksjoner tilknyttet 

universitetsområdets brukere. Virksomheten skal ikke være i konflikt med 

undervisningsformålet mht. trafikk, støy, lukt og annen forurensning. Lager- og 

industrivirksomhet tillates ikke. 

 

Innenfor felt HKT2 tillates hotell. Dersom pasienthotell ikke lokaliseres innenfor felt SH, kan 

dette lokaliseres innenfor KT9 som vist på plankartet. 

 

Ved detaljregulering av felt KT11 skal sikt mellom Madlaveien og friområdet langs KT11 

ivaretas i soner.  

 

5.6 Amerikatelegrafen. Offentlig og privat tjenesteyting T1 og T2, H570 

Innenfor område angitt med T1 tillates offentlig og privat tjenesteyting. 

 

Amerikatelegrafen skal flyttes til Park12. Bygget skal bevares slik det står i dag. 

Amerikatelegrafen i Kringkasterveien 11 (gnr/bnr 24/640) felt T2, og tilhørende 

sendestasjon (gn/bnr 24/625) T1, skal bevares. Endringer av bygget skal godkjennes av 

byantikvaren.  

 

5.7 Offentlig og privat tjenesteyting SH 

Innenfor område angitt som SH tillates offentlig sykehus, undervisning, forskning, 

pasienthotell, service og forretningslokaler, hvor samlede forretningslokaler ikke overstiger 

350 m2.  

Pasienthotell kan tillates dersom dette ikke lokaliseres i KT9. Maksimal høyde skal ikke 

overstige 12 etasjer. Hotellet skal plasseres i tilknytning til kollektivaksen og gi en 

arkitektonisk og situasjonstilpasset god løsning.  

 



 

 

 

 

Side 9 av 13 

 

 

 

 

 

5.8 Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting OPT 

Innenfor områder angitt med OPT tillates offentlig og privat tjenesteyting herunder 

undervisning, forskning, sykehus, øvrige helseformål, pasienthotell og service.  

 

Pasienthotell kan tillates dersom dette ikke lokaliseres i KT9 eller SH-feltene. Maksimal 

høyde skal ikke overstige 12 etasjer. Plasseringen skal være sentral i forhold til 

kollektivaksen og gi en arkitektonisk god tilpasset løsning.  

 

Parkeringsanlegg angitt i PH4 kan utvides til OPT2 om nødvendig.  

 

5.9 Offentlig tjenesteyting, studentboliger BS2, BS4, BS6-BS13 

Innenfor området tillates etablert studentboliger. Maksimal tillatt høyde er 14 m (4 etasjer) 

om ikke annet er angitt på plankartet.  

 

I felt BS6 og BS7 kan det tillates undervisningslokaler langs med KV4.  

 

5.10 Offentlig tjenesteyting, studentboliger BS3 
Felt BS3 anses ferdig utbygd. Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige kote 73,3 m. 
Trapperom, heisrom og balkonger tillates å overskride regulert omriss av 
planlagt bebyggelse med inntil 1,5 meter. Alle boligene skal tilrettelegges med universell 
utforming. 
 
Området i nordre del av BS3-4, BS3-5 og BS3-6 skal opparbeides på en slik måte at det 
kan benyttes til flere forskjellige sosiale aktiviteter. Det tillates oppsatt et halvtak på inntil 50 
m2 i området. 
 

5.11 Offentlig tjenesteyting, studentboliger BS5 
Felt BS5-1 til og med BS5-4 anses ferdig utbygd.  
 
Maksimale høyder er gitt som kotehøyde: 
gesimshøyde for BS5-1 er k+=74,9  
gesimshøyde for BS5-2 er k+=74,0  
gesimshøyde for BS5-3 er k+=74,1 
gesimshøyde for BS5-4 er k+= 70  
 
Kotehøyder gjelder eksklusiv heis, trappetårn og tekniske installasjoner på taket. 
Takoppbygg (trappetårn og heis) skal ikke utgjøre mer enn ¼ av samlet takareal. De skal 
være inntrukne og ikke høyere enn 2 m over maks gesimshøyde som gjelder innenfor 
formålgrensen for arealet. 

 

5.12 Offentlig tjenesteyting, barnehage, felt BH 

Innenfor feltet skal det anlegges barnehage med inntil 3000 m2 BRA. Det skal sikres et 

minimums størrelse på uteareal reservert for barnehagen på 6 ganger innendørs 

nettoarealer til lek. Avsetting av barn kan skje i tilknytning til barnehagetomten. Det skal 

settes av plass til to parkeringsplasser per avdeling i parkeringshus i felt U19 eller U20.  
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Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 14 m.  

 

5.13 Parkeringsanlegg felt PH 

Felt vist som PH skal brukes til parkeringshus.  

 

5.14 Uteoppholdsareal 
F_AU1 og f_AU2 er felles for BS3. 
F_AU3 er felles for BS5. 

 

 

§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

6.1 Samferdselsanlegg 

Alle samferdselsanlegg innenfor planområdet angitt med o anses som offentlige anlegg.  

 

Areal avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, langs Madlaveien skal gi rom for 

fremtidig kollektivfelt, kollektivholdeplass, sykkelfelt, sykkelveier, fortau og rabatter, 

adkomstvei til felt KT11, eventuelt fremtidig kryss med o_KV8 og Madlaveien, samt 

veiutvidelse som følge av behov for ekstra kjørefelt for vanlig biltrafikk. Arealet kan tas i 

bruk til disse formål, etter detaljert teknisk plan godkjent av Statens vegvesen og Stavanger 

kommune.  

 

Torg, gangveier og adkomster skal ha kjørebredder som ivaretar adkomst og nødvendige 

svingradier for brannbil.  

 

6.2 Kollektivanlegg 

Innenfor området skal det etableres kollektivfelt eller bane for skinnegående kollektivtrafikk. 

Kollektivanlegget skal dimensjoneres for bybane.  

 

6.3 Torg  

Areal vist som torg skal utformes som gang- og sykkelveier med tillatt kjøring til 

eiendommene for varelevering, utrykningskjøretøy, og kortest mulig henting og bringing. 

Det tillates ikke parkering på torgarealene utover sykkelparkering. Parkering for 

bevegelseshemmede kan tillates nær hoved- og personalinngang. 

 

Torgarealer skal gis et kjøresterkt belegg, og møbleres med, benker og belysning, trær, 

beplantningssoner i form av bed, plen og plantekasser. Arealene skal utformes slik at de 

ivaretar nødvendig adkomst for varelevering og utrykningskjøretøy, og gir plass for sikker 

adkomst for syklende og gående, uten at disse fysisk adskilles. Beplantning på torg skal 

utformes for å ivareta fordrøyning og infiltrasjon av overvann samt motvirke og dempe 

lokale vindforhold.  

 

Eksisterende allè langs kollektivaksen som ligger innenfor areal regulert til torg (o_Torg 12 

og o_Torg 13) skal i størst mulig grad bevares. Trær som fjernes skal vurdere erstattet med 

nye. Alleen skal videreføres nordover og sørover langs kollektivaksen.  
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O_Torg14 skal utformes som et sentralt torg, hvor det gis rom for kunstnerisk utsmykning 

og paviljong eller lignende som kan brukes til scene.  

 

Innenfor o_Torg22 og o_Torg23 tillates biladkomst til parkering under felt SH1. 

 

Innenfor o_Torg1 og 9 skal sykkeltrasé vises som eget belegg eller oppmerking.  

 

Innenfor o_Torg24 og o_Torg25 skal sykkeltrasé vises som eget belegg eller oppmerking. 

Traseen skal kobles mot fremtidig turvei/gang- og sykkelvei og bro overmotorveien.  

 

Innenfor o_Torg29 skal sykkeltrasé vises som eget belegg eller oppmerking. Traseen skal 

kobles mot fremtidig sykkelstamvei langs motorveien.  

 

6.4 Fortau 

Offentlig fortau er angitt med o. Mot sykkelvei skal det anlegges avvisende og delvis 

nedsenket kantstein mot kollektivfelt. 

 

6.5 Sykkelanlegg 

Ensrettet hevet sykkelfelt med bredde 2,2 m langs kollektivaksen, skal anlegges med ikke 

avvisende delvis nedsenket kantstein mot kollektivaksen.  

 

Toveisrettet sykkelvei i 3 m bredde, skal anlegges med ikke avvisende delvis nedsenket 

kantstein mot fortau og med rabatt mot kjørevei.   

 

6.6 Gang- og sykkelvei 

Gang- og sykkevei skal anlegges i 4 m bredde for blandet gang- og sykkeltrafikk.  

 

6.7 Annen veigrunn o_AVG 

Areal vist som annen veigrunn skal beplantes med gress, lave busker og høytstammede 

trær, slik at frisikten ikke hindres.  

 

6.8 Parkering 

F_P1 og f_P2 er felles private parkeringsplasser for studentboligene BS3. 4 av 

parkeringsplassene skal være tilpasset handikappede. 6 plasser skal reserveres for 

gjesteparkering/bilpoolordning.  

 

6.9 Sykkelparkering f_SP 

F_SP1, f_SP2, og f_SP3 er felles for BS3.  
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§ 7 Grønnstruktur 

 

7.1 Generelt 

Grønnstrukturen skal prosjekteres og opparbeides i henhold til norm for utomhusanlegg i 

Sør-Rogaland. Detaljprosjektering skal godkjennes av kommunen (park).  

 

Grønnstruktur angitt med o anses som offentlige anlegg.  

 

7.2 Friområde - Naturområde 

Innenfor areal vist som naturområde skal eksisterende større trær og annen 

bevaringsverdig vegetasjon beholdes i størst mulig grad. Området skal vedlikeholdes slik at 

naturkvaliteter som naturbeitemark, edellauvskog, praktkringslav og grå punktlav ivaretas 

spesielt. 

 

Naturområde ned mot og langs Madlaveien skal brukes som fordrøyningsmagasin for 

overvann. Det tillates anlagt rørmagasin, kanaler og åpne vannflater som del av 

overvannshåndteringen innenfor areal angitt med hensynssone flomfare 320.  

 

7.3 Turvei 

Tjodveien er regulert som turvei. Dekket skal være grus.  

 

7.4 Park 

Arealene inngår i overordnet grønnstruktur og skal opparbeides med gress, busker og trær. 

Innenfor parkområdene tillates gangveier og sitteplasser. Dersom større arealer belegges 

med harde flater, skal det kompenseres for dette med større innslag av trær og 

plantekasser. Parkområdet skal også fungere som lokal fordrøyning av overvann. Åpne 

vannveier skal tilstrebes.  

 

Avkjørsel over parkområde tillates der det er vist med avkjørselspil på plankartet.  

 

 

§ 8 Hensynssoner 

 

8.1 Frisikt Sikringssone H_140 

I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende 

vegbaner. 

 

8.2 Bevaring av kulturmiljø Hensynsone H_570 

Den gamle geilen Tjodveien er angitt på plankartet med hensynssone bevaring kulturmiljø 

H570 (Turvei1 og Turvei2). Vei med steingarder skal bevares med grusdekke. Tilstøtende 

parkområde kan bearbeides parkmessig. 

 
Steingarder merket med hensynssone H570 skal bevares. Steingarder kan løs opp igjen for 
å sikre mot utrasing. Steingjerdet skal vedlikeholdes i sin nåværende form med stein av 
samme type. 
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Ethvert inngrep i kulturminnet krever godkjenning fra antikvarisk myndighet. 
 

8.3 Bevaring av kulturmiljø Hensynsone H_570. Amerikatelegrafen, felt T1 og T2 

Se § 5.6 

 

8.4 Hensynssone- sikringssone hovedvannledning H_190 
Hovedvannledningen til Stavanger går gjennom planområdet. Det er forbudt å føre opp 
bygninger eller noe slags anlegg, bearbeiding av terreng eller nyplanting av trær over 
ledningen innenfor hensynssonen. Hovedvannledningen kan flyttes til ny trasè som vist på 
plankartet for å frigi nye utbyggingsområder.  
 
8.4 Hensynssone – faresone flom H_320 
Innenfor faresonen tillates ikke bebyggelse før ny overvannskulvert ned til Hafrsfjord er 
etablert og tiltak som følge av godkjent plan for overvannshåndtering er gjennomført.  


