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HOLMEGENES– boligkvartaler i Stavanger

HAGA & GROV AS 

Teks t :  H i l de  Haga .  Fo to :  B i tmap ( f ly fo to ) ,  Haga &  G rov  AS og  S ind re  E l l i ngsen

To og  to  av  husene henger  sammen v ia  t rapp/he i s tå r n .  
Mo t  no rdøs t  e r  de t  en  va r ian t  hvo r  to  av  vo lumene henger  f ys i sk  sammen
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Prosjektet er en nytolkning av den  
karakterisktiske byggeskikken i Stavanger  
med flerfamilieboliger som punkthus i 
kvartaler. Bebyggelsen består av fjorten 
mindre volumer med fotavtrykk, høyder 
og struktur i samsvar med omkringlig
gende villaer. To og to av boligbyggene 
henger sammen via trapp/heis'tårn' 
formet som egne volumer. Mot nordøst 
er det en variant hvor to av volumene 
henger fysisk sammen. 

Bebyggelsen er gitt saltaksform med 
bratte vinkler og til dels lave gesims
høyder for å kunne tilpasses omkringlig
gende hus. Deler av volumene fremstår 
mot nordvest i kun én etasje. De avrun
dede møneløsninger er i hovedsak et grep 
for å dempe bebyggelsens høyde, men gir 
også flotte løsninger i interiørene.

Trappehus  i  g lass  og  a lum in i um .  Fasader  i  l ys  teg l .  Ta k  og  ka r napper  ha r  kobber tekk i ng

Situasjonsplangrepet går 
ut på å skape to nye 
bol igkvartaler som gl ir godt 
inn i omgivelsene med særl ig 
hensyn t i l  nabobebyggelsens 
struktur og skala og det 
fredede gårdsanlegget med 
park mot nordøst . 

Haga & Grov AS
ble etablert i 1992 av Hilde Haga og 
Rune Grov og har i dag fire ansatte.  
Vi jobber med et bredt spekter av 
oppgaver, alt fra interiør, møbeldesign, 
rehabilitering, ulike typer bygg til 
reguleringsplaner og mulighetsstudier.  
Kontoret har mottatt flere premier i 
konkurranser og er blant annet tildelt 
Houens fonds diplom og Stavanger 
kommunes byggeskikkspris. 

www.hagagrov.no 



23

m
ur

+
be

to
ng

 
  

2 
• 

20
17

Bo l i gene  ha r  kva l i te te r  med v i l la  ka ra k te r ;  fo rhage ,  egen  i nngangsdø r ,  l ys  f ra  m ins t  t re  s i de r  og  generøse  u tep lasser  mo t  sø rves t



24

m
ur

+
be

to
ng

 
  

2 
• 

20
17

Organisering –planer
Kvartalene omkranses av beplantning med 
tydelige åpninger der korte gang baner 
fører inn mot boligenes felles trapp/
heisrom. Mellom husene dannes frodige, 
grønne hagerom som er planlagt for 
opphold og lek. Under hvert av kvartalene, 
ligger parkeringsanlegg med tilhørende 
boder og nødvendige tekniske rom. 

Prosjektet består av 45 leiligheter med 
størrelser fra ca. 90–260 kvm. De fleste 
av bygningsvolumene har én leilighet på 
bakkeplan, én leilighet i 2. etasje og én 
leilighet som går over 3. og 4. etasje. 
Bebyggelsen er i maksimalt fire etasjer 
og med minimum innvendig takhøyde på 
2,6 meter i leilighetenes hovedrom. Alle 
leiligheter har bokvaliteter med villa
karakter, med østvendt, vakker forhage 
med egen inngangsdør, lys fra minst tre 
sider og generøse uteplasser mot sørvest. 
Det arkitektoniske grepet med å ekspo

P laner  hus type  H3 .  De  f les te  bygn ingene 
ha r  én  le i l i ghe t  på  ba kkep lan ,  én  i  2 . 
e tas je  og  én  som gå r  over  3 .  og  4 . e tas je

4 .  e tas je3 .  e tas je

2 .  e tas je

1 .  e tas je
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nere inngangsdørene til alle leiligheter 
i fasadene, og med forhager, gir liv til 
området, skaper naturlige møteplasser og 
øker sikkerhets og nabolagsfølelsen. 

Planløsningene er utformet med tanke 
på fleksibilitet gjennom ulike livsfaser; 
vakre og enkelt møblerbare rom, gode 
lysforhold og tydelige siktlinjer. Rommene 
er organisert i to hovedsoner med én mer 
privat del som kan skjermes fra felles
rom som stue og kjøkken. De aller fleste 
leiligheter har tre soverom, eget vaskerom 
og separat gjestetoalett med dusj. Alle 
oppholdsrom har dagslys med vinduer 
logisk plassert med tanke på møblering 
og utsikt. Også de aller fleste birom som 
bad, vaskerom, entre o.l har dagslys.

Alle leiligheter har gode og solfylte 
uteplasser både mot sørøst og mot 
sørvest. Den østvendte uteplassen ligger 
i forbindelse med hovedinngangsdør og 

har forhagekarakter. Mot sørvest er det 
romslige uteplasser med karakter av 
atrium, ettersom teglfasadene er formet 
som levegger og rekkverk og rammer inn 
uterommet. Disse uteplassene er godt 
skjermet for innsyn og romslige nok til 
at det er plass til spisemøbler, grill, 
solsenger, urtehager, veggdrivhus, store 
krukker m.v. 

Materialer
Fasadene er i hovedsak i lys tegl (Peter
sen D71) og med takflater og karnapper 
tekket med kobber. Bruk av tegl er svært 
viktig for helhetsinntrykket ettersom dette 
materialet dominerer både bygninger og 
utomhusanlegg. 

Valgte tegl typer og utførelse tilfreds
stiller byggherres ønske om bruk av 

materialer som eldes med verdighet. 
Farge på tegl og fuger samt valg av 
utførelse og forband harmonerer med 
omkringliggende bebyggelse. Diagonal
stilte uteplasser, med rekkverk i tegl som 
del av fasaden, gir husene et skulpturelt 
uttrykk og en solid, gjennomført og enkel 
materialpalett. 

Tegl som byggesteiner har gitt uende
lige muligheter for individuelle løsninger 
med veggflater som blir til rekkverk, 
buede forstøtningsmurer, sittenisjer i 
fasaden , vegger med åpne stussfuger 
inne i trappe rommene og selvsagt store, 
rolige teglflater som skifter uttrykk etter 
årstider, lysforhold, vær og vind. Teglveg
gene med fuger i en varmgrå farge vil 
bare bli flottere med årene, og landskaps
arkitektens valg og plassering av vegeta
sjon forskjønner teglflatene. Teglbruken er 
videreført i hageanlegget med gangbaner 
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og kanter i mørk marktegl. Også benker 
og ventilasjonsobjekter er kledd i tegl. 

Inngangsbroer/'forhager' mot øst er 
betongdekker med et transparent rekkverk 
i wire/stål. Det er hvite vinduer og et 
innslag av tre i terrassegulv/himlinger, i 
pergolaer og espalier. Hovedinngangs dører 
er i oljet eik. Horisontale og vertikale 
leilighetsskiller er i betong, takkonstruk
sjoner i stål/tre og dekker internt i boen
het er i tre. Heistårn har vegger i tegl og 
trappehuset er i glass og aluminium. 

Energiløsninger
Oppvarming skjer via nedfelte vifte
konvektorer, og energien hentes fra 
seks jordbrønner. Alle flislagte rom har 
vannbåren gulvvarme. Leilighetene er i 
energiklasse B, har balansert ventilasjon 
og boligsprinkling.  

Adresse: Olav Nilssons gate 44–53, 4009 Stavanger

Byggherre:  Smedvig Eiendom

Arkitekt:  Haga & Grov

Landskapsark.:  Klorofyll Landskapsarkitektur

RIB:  Boye & Waage 

Entreprenører: totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS 
betongelementer: Hi-Con  
murarbeider: Murmester Heskje AS

Leverandører: betong: Jærbetong AS 
tegl: MurDirekte – Petersen Tegl 
murmørtel: Forsand Sandkompani AS

Bruttoareal:  10.000 m2

Salgssum:  490 millioner kroner

Konstruksjon: Fasader og heistårn i lys tegl. Leilighetsskiller i betong, horisontalt og vertikalt. 
Takkonstruksjoner i stål/tre. Trappehus i glass og aluminium. 

Overflater: Lys tegl (Petersen D71) med varmgrå fuger. Hageanlegget har gangbaner og 
kanter i mørk marktegl. Også benker og ventilasjonsobjekter er kledd i tegl. 

Energi: Oppvarming via nedfeldte vifte konvektorer. Seks jordbrønner.  
Alle flislagte rom har vannbåren gulvvarme.  
Leilighetene er i energiklasse B, har balansert ventilasjon og boligsprinkling.  

Al le  le i l i ghe te r  ha r  i nngangsdø r  i  fasaden  og  fo rhage .  De t te  g repe t  g i r  l iv  t i l  område t , 
skaper  na tu r l i ge  møtep lasser  og  øker  s i kkerhe t s-  og  nabo lags fø le lsen


