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Informasjon om planinitiativet
Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1.
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Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a)
- Hensikten med planen: Å legge til rette for boligfortetting. Eiendommen i dag består av et 1 og 2etasjes næringsbygg uten daglig drift. Omkringliggende eiendommer består av blokkbebyggelse
på 3 og 4 etasjer.
- Fremtidig arealformål: Bolig- og næringsbebyggelse med hovedvekt av boligbebyggelse.
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Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b)

Planavgrensning og lokalisering
- Beliggenhet: Eiendommen ligger sentrert i blokkbebyggelse i bydelen Saxemarka med nær
tilknytning til bydelene Ullandhaug, Bekkefaret og Åsen. Mosvannet og nye Gamlingen er innen
kort avstand fra eiendommens nordlige side. Ny sykkelstamveg, som er under bygging, grenser til
eiendommens østside. Bussgate er også direkte grensende til eiendommen i sør/ sør-øst.
- Størrelse: ca 3.2 daa.

Peder Saxes gate 18 (planområdet) markert med rødt

Beskrivelse av planområdet
- Dagens arealbruk: Næring.
- Eiendomsforhold: Peder Saxes gate 18 AS står som eiere av eiendommen med Martin Kvalbein
som kontaktperson.
- Tilstøtende arealbruk: Boligbebyggelse, sykkelstamveg, bussgate og park.
- Stedets karakter: Peder Saxes gate 18 ligger sentrert i en eldre blokkbebyggelse etablert på slutten
av 1950-tallet. Eiendommen har siden 1990-tallet fungert som et lokalsenter med butikk og andre
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mindre servicetjenester (frisør o.l). Eiendommen består i dag av et nedlagt butikklokale med
parkeringsplass på sør-østlige del av eiendommen.
- Struktur og bebyggelse:
Eksisterende bygg er et langt rektangulært volum i øst-vest-retning i
1 og 2 etasjer. Boligområdet rundt består av blokkbebyggelse med delvis punkt- og lamellblokker i
3 og 4 etasjer, i reguleringsbestemmelsene kalt arbeidsgårder bestående av mindre leilighetstyper.
I randsonen av blokkbebyggelsen mot grøntdraget i sørvest begynner rekkehusbebyggelse og
videre villabebyggelse. Motorveien/ E39 i øst skiller bebyggelsen i Saxemarka og Bekkefaret.
Landskap: Peder Saxes gate 18 ligger nederst i et dalsøkk med stigende terreng mot alle
himmelretninger.
- Analyse av nærområdet/ omgivelsene:

Peder Saxes gate 18 sett fra sørøst: Dagens butikklokale i front med blokkbebyggelse i bakkant.
Lamellblokker i nord og punktblokker i vest.
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Bebyggelse i nabolaget:
Punktblokker i Leif Dietrichsons gate 25 og lamellblokker i Helmer Hansens gate 2.
Eksisterende adkomst til nedlagt butikklokale i Peder Saxes gate 18 henvender seg direkte til krysset Peder Saxes gate og Leif
Dietrichsons gate, samme som foreslått plassering av nytt næringslokale på eiendommen.

Grøntområder og parkdrag:
Det er i området romslige uteområder, både mellom og rundt bebyggelse.
Nytt prosjekt knytter seg på eksisterende grøntområde i nord, mellom Helmer Hansens gate 2 og Leif Dietrichsons gate 16 og 18.
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Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g)

Ev. forholdet til overordna planer og føringer
Nasjonale forventninger og statlige planbestemmelser (SPB) og planretningslinjer (SPR):
Regionalplanen er sterkt knyttet opp til nasjonale forventninger og statlige planbestemmelser, se
derfor kommentarer knyttet til regionalplan under.
- Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke:
Peder Saxes gate 18 ligger i et befolkningstett område, sentralt plassert mellom sentrum og
universitetet (UiS) og det nye sykehuset (SUS). Eiendommen grenser direkte til bussgate og ny
sykkelstamveg. Med bakgrunn i punktene under hentet fra ny regionalplan for Jæren, mener vi at
området Saxemarka og eiendommen i Peder Saxes gate 18 kan tåle en høyere utnyttelse enn
bysone D tilsier.
Utdrag fra regionalplanen som vi mener er høyst aktuelle i prosjektet:
-

Et viktig mål i regionalplanen er fortetting i eksisterende tettstedareal
og spesielt langs kollektivaksene .
Tilrettelegging for vekst i senter- og byomformingsområder.
Områdene rundt SUS og UiS skal planlegges med høy arealutnyttelse og høy andel av kollektiv- og sykkelreisende.
Å redusere veksten i transportarbeidet, øke andelen reiser med kollektivtransport,
på sykkel og til fots.
Det er avgjørende at fortettingsandelen forblir høy for å nå målet om redusert vekst i transportarbeid og endret
reisemiddelfordeling.
Ønsket utnyttelse for aktuelt område (byutvidelsesområder jmf. tabell 6.1): 70 - 200 %BRA.

Forholdet til kommuneplan:
Utnyttelse: Eiendommen hører til bysone D og har en maks utnyttelse på 75 % BRA, som er den laveste
tettheten innenfor bysonene. Eksisterende bebyggelse i området har en utnyttelse på omkring 110-115%
BRA. Som nevnt ovenfor og med bakgrunn i visjonene i ny regionalplan, mener vi at eiendommen med sin
sentrale plassering kan tåle en høyere utnyttelse.
Peder Saxes gate 18 ligger helt i skjæringspunktet mellom bysone A, med høyest tetthet, og bysone D, med
lavest tetthet. At eiendommen ligger så nært opp til bysone A mener vi også er et bærende argument for en
høyere utnyttelse.
Parkering: Prosjektet tilfredsstiller kravene til parkeringsnormen iht. bysone D. Jamfør Regionalplanen skal
det tilrettelegges for 1,2 parkeringer per enhet i blokkbebyggelse i sone 3. Dette tilsvarer det samme kravet
(for boliger) som kommuneplanen stiller for gjeldende område.
Felles uteoppholdsareal: Prosjektet tilfredsstiller kravene til felles uteoppholdsareal og areal til sandlek for
bysone D iht kommuneplanen. Regionalplanen stiller krav til at min. 50% av uteoppholdsarealet skal ha sol
ved vårjevdøkgn kl. 15.
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Boligmiks: Retningslinjen i kommuneplanen angående boligstørrelser sier at «minimum 80 % av boligene
bør være større eller lik 55 m2 BRA og ha 2 rom og for bydelen Hillevåg bør mer enn 40% av boligene ha en
BRA på minst 80m2»
Det ble gitt signaler i sonderingsmøte med kommunen at det er ønskelig med flere større leiligheter i
prosjektet da området består av flere mindre boenheter.
I første utkast vist til kommunen hadde vi et flertall av mindre leiligheter. Vi har tatt signalene fra
kommunen alvorlig og tilfredsstiller nå kravene til angitt boligmiks.
Antall leiligheter fordelt på 2 blokker er 36. Fordelingen er 17 leiligheter over 80 m2 (anbefalt min. 15 iht
kommuneplan) og 7 leiligheter under 55 m2 (anbefalt maks. 7 iht kommuneplan). I tillegg er det planlagt
et næringslokale på omkring 110 m2 og et innvendig fellesrom til beboerne på 30 m2 og et felleshus ute
på ca 30 m2.
Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer
Gjeldende reguleringsplan for Peder Saxes gate 18 gir føringer for næringsvirksomhet på eiendommen og
er derfor ikke retningsgivende for nytt prosjekt. Det er mer aktuelt å se på omkringliggende planer som
gjelder boligbebyggelse. Disse planene er eldre og gir ingen føringer for utnyttelse, men vi ser at
bebyggelsen har en større utnyttelse enn bysone D tilsier (ref. punkt over).
Vi mener derfor at dette bør være retningsgivende med hensyn til utnyttelse fremfor hva bysonen tillater.
Bysone D har en maks utnyttelse på 75% BRA. Tilgrensende eiendommer Helmer Hansens gate 2 har en
utnyttelse på 115% BRA og Leif Dietrichsons gate 14 en utnyttelse på 110% BRA. Dette sammen med de
signaler og føringer som ny regionalplan gir mener vi at det må gis tillatelse for en større utnyttelse enn
75% BRA for Peder Saxes gate 18.
Forholdet til eventuelt pågående planarbeid
Med hensyn til utnyttelse, så har vi sett på godkjent reguleringsplan for Mosvannet Park (Tjensvollveien 31)
som ligger i samme bysone som Peder Saxes gate 18.
Det utgår av planen at det her er godkjent en større utnyttelse enn bysonen tilsier på ca 110 – 120 %
utnyttelse (BRA).

4

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

Beskrivelse Peder Saxes gate 18:
- Funksjonell og miljømessig kvalitet (plangrep, uterom / uteoppholdsareal / grønnstruktur,
funksjoner, arkitektur og estetikk, rekreasjonsverdi, atkomst og parkering):
Det er viktig i prosjektet å vektlegge eksisterende boligstrukturer og parkdrag, og skape en
fortsettelse av disse. Eiendommen har også en sentral og urban beliggenhet med sin nærhet til
sentrum, universitet/ sykehus og kollektivakser/ sykkelstamveg. Som nevnt over, så er det i
regionalplanen fokus på fremtidig økt tetthet i områdene rundt universitetet og nytt sykehus.
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Peder Saxes gate 18 har tidligere fungert som et lokalsenter med butikk og frisør. Dette ønsker vi å
ta med videre i prosjektet og legger derfor opp til et næringslokale på gateplan, rettet mot krysset
Peder Saxes gate og Leif Dietrichsons gate. Det legges opp til trimpark i utearealet slik at dette også
kan komme beboerne i området til gode.
Uteoppholdsarealet knytter seg på grøntdrag nord for eiendommen slik at dette skaper en naturlig
forlengelse av det eksisterende.
Eiendommen består i dag av mye asfalt og parkeringsareal. Bygningsvolumet i dag er lavt og
skjermer lite mot Motorveien og bussgaten Peder Saxes gate. Dette vil nytt prosjekt være med å
skjerme mot samtidig som det øker grøntarealet i området.
Det er fullt nedgravd parkering slik at minst mulig av flatene på gateplan blir harde/ kjørbare. For å
få til maks parkering under bakken må vi overskride byggegrenser mot nord. Nedgravd parkering
går likevel ikke utover uteoppholdsareal og mindre enn halvparten av dette er underbygd (ca. 40%)
slik at arealet kan planlegges med bærbusker og frukttrær.
Det vil tilrettelegges for felleshus/drivhus for beboerne som en del av utearealet, til bruk for sosiale
sammenkomster.

B

A

Foreløpig skisse av plassering av bygg og disponering av utomhus funksjoner.
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Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak (bygningstyper/-typologier og struktur, utnyttelse og
antall boenheter):
Prosjektet består av 2 punktblokker i 5 og 4 etasjer med nedgravd parkering. Punktblokker gir
anledning til flere belyste sider i leilighetene og en fleksibilitet i plassering av private
uteoppholdsplasser.
Antall leiligheter er 36 med størrelser minimum 40 m2 og opp mot 100-120 m2. I tillegg til
leiligheter er det på gateplan ett fellesrom til beboerne og ett næringslokale.
Utbyggingsvolum og byggehøyder:
Utnyttelse: Bysone D som prosjektet forholder seg til har maks utnyttelse på 75% BRA.
Omkringliggende bebyggelse har en utnyttelse på omkring 115% BRA. Det er denne utnyttelsen vi
viser til når vi legger opp til en utnyttelse i prosjektet på 120% BRA utnyttelse.
Byggehøyder: Blokk A (mot vest) har 5 fulle etasjer og blokk B (mot øst) har delvis 5 og 4 etasjer.
Blokk A grenser til Leif Dietrichsons gate 25 med kote mønehøyde omkring
+ 52. Blokk A har kote mønehøyde omkring + 51.
Høyden på blokk B er lik A men trapper seg ned til 4 etasjer mot Helmer Hansens gate 2, som er i 3
og 4 etasjer. Det skjer en naturlig trapping av bebyggelsen ned mot Peder Saxes gate 18, og
høydene på blokkene blir en naturlig forlengelse av denne nedtrappingen.
Blokkene har saltaksform i øst-vest retning med slak vinkel.
Mønehøyde er omkring 16 - 17 meter over gateplan.
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Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f)

Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
- Hvordan forholder prosjektet seg til analysen av området/nærområdet?
Utforming og plassering av nye boligblokker tar hensyn til eksisterende høyder på
omkringliggende bygg og landskap. Blokkene er plassert slik at de på best mulig måte ivaretar
gode uteoppholdsareal med hensyn til sol/ skygge og støy fra vei.
- Hvilke virkninger har prosjektet utenfor planområdet?
For eksisterende boligbebyggelse vil prosjektet også fungere som en skjerming mot Motorveien
samt bussgaten Peder Saxes gate og «tette igjen» en stor og åpen tomt som i dag består av et
nedlagt butikklokale og en parkeringsplass. Skjermingen vil være gjeldende både visuelt og
støymessig.
- Nevn aktuelle utredningstema selv om planen ikke utløser kravet til konsekvensutredning (KU).
(Hvis planen er omfattet av KU-kravet, beskrives dette under punkt 7.):
Vi vurderer at det ikke er behov for egen konsekvensutredning. Eventuelle utredninger utover
mobilitetsplan, rosanalyse og renovasjonsteknisk plan behandles i reguleringsplanen.
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Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i)

Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet?
Følgende bør minimum kommenteres:
- Ras og flom: Vi anser det ikke som fare for ras eller flom i prosjektet.
Dette vil bli synliggjort i rammeplan for vann og avløp
- Virksomhet med fare for brann og eksplosjonsfare, samt utslipp:
Det vil bli utarbeidet en brannteknisk plan (adkomst og oppstillingsplass brannbil) i forbindelse
med reguleringsarbeidet
- Trafikksikkerhet: Dette vil bli utredet i mobilitetsplan og rosanalyse.
Plassering av nedkjøringsrampe til nedgravd parkering samt renovasjon er hensyntatt for best
mulig trafikksikkerhet. Fortau er lagt utenom renovasjon. Det vil være kryssing av fortau for
nedkjøring til parkeringsanlegg mot nord.
- Forurensning (støy og luft): Det er utarbeidet støyskjema/illustrasjoner som viser lydkrav til
leiligheter og uteområder. Illustrasjonene (se vedlegg 13) viser at for begge blokkene vil fasader
mot Peder Saxes gate ligge i gul støysone, og blokk B (som ligger nærmest E39) vil ha rød støysone
i øverste etasje. På skjermet side vil støynivået derimot komme under nedre grense for gul
støysone. Boligene er gitt utforming etter nevnte lydkrav. Private uteoppholdsrom skjermes av
glassvegger eller tette vegger der det er hensiktsmessig for lyd og sol, og utsatte leiligheter har
minimum ett soverom mot stille side. Felles uteoppholdsareal ligger plassert mot stille side, og er
innenfor krav om nedre grenseverdi for gul sone, jmf. NS 8175.
Det vil utarbeides støyrapport i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Støynivå ved fasasder blokk A og B (utført av Brekke & Strand).
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Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l)

Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?
(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8).
Vi vurderer at det ikke er behov for egen konsekvensutredning. Tiltaket er ikke av en slik størrelse at det etter
vår vurdering behøves konsekvensutredning. Eventuelle utredninger kan behandles i reguleringsplanen
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Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k)

Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet?
Vi vurderer det til ikke å være det på nåværende tidspunkt men dette vil bli klart når reguleringsarbeidet går
i gang
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart?
Fylkesmannen, fylkeskommunen, statens vegvesen, aktuelle borettslag/ naboer og sameier.
Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og
andre berørte
Vi legger til grunn Plan- og bygningsloven Kapittel 5 og §5-1. Medvirkning i planleggingen i
reguleringsprosessen.
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Vedlegg
Vedlegg til planinitiativet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vedlegg 1: A20-1 Situasjonsplan
Vedlegg 2: A20-2 Parkeringskjeller
Vedlegg 3: A20-3 Plan 1. Etasje_ Gateplan
Vedlegg 4: A20-4 Plan 2. - 4. Etasje
Vedlegg 5: A20-5 Plan 5. etasje
Vedlegg 6: A20-6 Takplan
Vedlegg 7: A20-6 Landskapssnitt A og B
Vedlegg 8: A20-7 Sol og skygge 21 mars kl 15
Vedlegg 9: A20-8 Sol og skygge 21 juni kl 18
Vedlegg 10: A20-9 Sol og skygge andre tidspunkt
Vedlegg 11: A20-10 Sol og skygge oppriss på fasader
Vedlegg 12: A20-11 3d-illustrasjon fra Nordvest
Vedlegg 13: A20-12 3d-illustrasjon fra Sørøst
Vedlegg 14: A20-14 Fasadeoppriss mot nordvest
Vedlegg 14: Illustrert støynivå (Brekke&Strand)
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