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Utbygger Køhlergruppen har dype røtter  
i bydelen. Det er et familienavn med en stolt 
historie i Hillevåg; fra det staselige handels-
huset Køhler på 1800-tallet, til Køhleren med 
de berømte Hillevågskjevene i Nygaards damp-
bakeri. At utbygger har et stort og bankende 
hjerte for Hillevåg er en garanti for kommende 
beboere i Hillevågsveien 24. Mitt Hillevåg får 
gjennomført kvalitet på alle nivå. 

Visjonen til Køhlergruppen er å skape et  
aktivt bolig- og næringsområde. Asplan Viak 
har utviklet et konsept som transformerer 
området langs Hillevågsveien. Bebyggelsen tar 
utgangspunkt i sol- og vindorientering. Utsikten 
til Gandsfjorden og nærheten til Hillevågsveien 
gir en spennende dynamikk: på den ene siden 
er det liv og røre, på den andre siden fjord og 
harmoni, og i midten kommer en stor lun park, 
med flotte trær og særdeles mye grønt.
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1. Få minutter unna Stavanger Sentrum
2. Få minutter unna Paradis Stasjon
3. Hele sjøkanten transformeres
4. Kontorlokaler planlegges
5. Sparkjøp 
6. Nytt busstopp like i nærheten 
7. Stor park utarbeides
8. Gjesteparkering

9. Stor underjordisk parkering
10. Retning legesenter, Elixia, Jusk, Jula, bensin-
stasjon, Vinmonopolet, REMA, Kiwi m.m.
11 og 12. Kollektivtransport i umiddelbar nærhet

Avstander
Stavanger: 2 km
Sandnes: 9 km
Tasta: 4 km
Madla: 4 km
Hinna: 3 km
Sola: 10 km
Stavanger Lufthavn: 12 km

Nye næringslokaler midt i Hillevåg, 
med alternative løsninger og 

varierte størrelser fra 49-1200 m2

En pulserende bydel i transformasjon

3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon

HILLEVÅG

Hillevåg er en av de største 
bydelene i Stavanger, med 

det aller meste av etablerte 
virksomheter sentralt 

plassert nær Mitt Hillevåg
Prosjektet ligger midt i 

dagens- og den fremtidige 
kollektivaksen, med tog på 
den ene siden og buss på 

den andre siden

KOLLEKTIVAKSEN
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Mitt Hillevåg vil ligge attraktivt til langs Hillevågsveien (og Hamneveien). Dette er innfartsåren til Stavanger 
sentrum, og man har således meget god eksponering direkte mot RV44. Hillevågsveien vil få ny og utvidet 
busstrasé like forbi Mitt Hillevåg. Dette er en del av den prioriterte kollektivaksen som etableres mellom 

Stavanger og Sandnes. Prosjektet vil også ligge svært sentralt i Hillevåg, med gåavstand til det aller meste. 
Stor felles parkering i underjordisk parkering, og gjesteparkering på baksiden.

MITT HILLEVÅG BYGGES NÅ, MED 2400 M2 NÆRING 
I FØRSTE TRINN, OG 350 LEILIGHETER TOTALT

Mitt Hillevåg ligger få 
minutter unna Stavanger 

sentrum, sentralt plassert 
langs den travle innfartsåren

STAVANGER
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Det bygges eget felt for buss 
og taxi, med nye busstopp 
langs Hillevågsveien like i 
nærheten av Mitt Hillevåg.

Travel hovedvei mellom 
Stavanger og Sandnes.

ELIXIA
ACASIA BLOMSTER
ESSO

HELGØ MENY
JULA
KID
STOFF&STIL

KILDEN
COOP MEGA
HELGØ MENY
VINMONOPOLET
BAKERI
JYSK
REMA 1000
APOTEK

SPARKJØPTog til/fra Stavanger / 
Sandnes med hyppige 
avganger. Nærmeste 
stopp er Paradis Stasjon, 
12 min unna.

NYTT KOLLEKTIVFELT
NY BUSSTRASSÉ

TOGLINJE

HILLEVÅGSVEIEN RV44

FRIOMRÅDE LANGS SJØEN
FREMTIDIGE 

BOLIGPROSJEKTER

KONTORLOKALER

Eksponering midt i det 
travleste Hillevåg

Hillevåg er under utvikling og her 
vil komme mange nye boliger

NYTT BUSSTOPP

350 LEILIGHETER

BYGGETRINN 1

NYTT KOLLEKTIVFELT
NY BUSSTRASSÉ
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Langs Hamneveien har vi næringlokaler som også eksponeres mot 
Hillevågsveien, nær busstopp og undergang mot Kilden, legesenter, bakeri, 

apotek m.m. Fra disse lokalene vil man kunne se sjøen på den ene siden, 
og parken på den andre siden. Gjennomgående og lyse lokaler, med god 
takhøyde. Kort avstand til gjesteparkering og underjordisk parkering,  

og kort avstand til sjøen.

FASADE SETT FRA 
HAMNEVEIEN OG 
HILLEVÅGSVEIEN
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Lokalene i Hillevågsveien eksponeres mot den travle RV44, hvor ca. 40 000 
biler passerer daglig. Hillevågsveien er en strekning (knutepunkt) mellom 
Stavanger og Sandnes, hvor fremtidig bebyggelse vil bli sentrert i henhold 

til nye kommuneplaner. Strekningen forfines, og blir en grønn kollektiv- 
akse, med fokus på logistikk og moderne urban utforming.

FASADE SETT FRA 
HILLEVÅGSVEIEN

MOT PARKEN
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KVARTALET BLIR GJENNOMFØRT 
MED NYDELIG TEGLSTEN 

OG LEKRE DETALJER
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NATUR TILBAKE TIL 
BYDELEN!

Fra starten har det vært store ambisjoner for området, og visjonen har vært å legge til rette for et 
attraktivt bolig- og næringsområde som bidrar til å gi Hillevåg bydel høyere kvalitet. Miljømessige 

hensyn, høy funksjonalitet, urbane utearealer og attraktiv arkitektur blir vektlagt.

Plangrepet har resultert i en bygård med et sentralt parkrom, som urbaniserer gatenivå og samtidig 
skjermer for støy. Tre tårn i øst danner ny landskapsprofil og markerer første skritt i en bydel preget 

av sterk transformasjon og utvikling. Alle leilighetene vender mot minst to fasader. All parkering 
samles i to etasjer under bebyggelsen, og dermed fristilles et indre gårdsrom på naturlig terreng. 

Parken skal være en grønn oase for beboerne i Hillevåg, og fremstå som en urban skog med ulike 
typer høystammede, raskt- og seintvoksende trær samt lysninger. Tanken er å plante varierte 

skogstrær som furu, rogn, or, selje, bøk og eik. Terrenget formes med høydedrag og forsenkninger, 
åpne gressflater til frilek og blomstereng. Parken skal fungere som skjerming mot innsyn og tilbyr 

alle utsikt til det grønne.
 

Sentralt gjennom parken planlegges det en hovedgangvei som forbinder nordlig med sørlig adkomst. 
Tydelig markerte adkomstplasser leder inn til parken med møteplasser og oppholdssoner av ulik 

størrelse og karakter. Terrengmodellering og buskplantning brukes bevisst for å skjerme mot vind. 
Kvartals- og sandlekeplasser blir også del av parken. 

OGSÅ GRØNNE TAK
Blomster på taket er både vakkert og bra for miljøet. Sedumtaket reduserer også behovet 
for oppvarming og avkjøling gjennom året, og virker i tillegg som et lag av isolasjon, noe 
som bidrar til å regulere temperaturen i bygget. Et bygg med sedumtak trenger dermed 
mindre energi til oppvarming og avkjøling, noe som gir mindre utslipp av CO2. 

Sedumplantene demper støy, både inn til bygget, men også utendørs ved at det 
demper ekkoeffekten av lydene. Sedumplantene binder støv, som er bra for byggets 
ventilasjonsanlegg.

Opp mot 50% av regnvannet som faller på sedumtak, fordamper gjennom planten, dette 
gjør at bygget får en effektiv drenering. Det nye hotellet i Løkkeveien i Stavanger har grønt 
sedumtak, det samme har det nye konserthuset.

BYGGETRINN 1

 1413   |    MITT HILLEVÅG   |    NÆRING



EN LEVENDE BYDEL MED 
EN GOD KOMBINASJON 
AV ETABLERTE OG NYE 

VIRKSOMHETER
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I Mitt Hillevåg kan vi skreddersy planløsningen for deg. 
Kom gjerne med ønsker, så kan vi se på mulighetene.

FLEKSIBLE 
LØSNINGER,

FLERE 
MULIGHETER

1: 415 m2 2: 397 m2 3: 288 m2

1. ETASJE NÆRING
ALTERNATIV 1
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1: 139 m2 2: 62 m2 3: 101 m2 4: 85 m2 5: 89 m2 6: 130 m2 7: 127 m2 8: 135 m2 9: 36 m2 10: 93 m21: 238 m2 2: 151 m2 3: 85 m2 4: 331 m2 5: 288 m2

1. ETASJE NÆRING
ALTERNATIV 3

1. ETASJE NÆRING
ALTERNATIV 2
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1

1: 612 m2

2. ETASJE NÆRING
ALTERNATIV 1

KONTORER 
I 2. ETASJE, 
LUFTIGE & 
SENTRALE
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2 F

1

1: 283 m2 2: 215 m2 F: 108 m2

2. ETASJE NÆRING
ALTERNATIV 2

2. ETASJE NÆRING
ALTERNATIV 3

2

2
3

4

1

F

1: 181 m2 2: 92 m2 3: 77 m2 4: 141 m2 F: 108 m2
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Mitt Hillevåg ligger sentralt plassert i Hillevåg bydel, 
ca 2 km syd for den indre sentrumskjernen i Stavanger. 
Eiendommens nærområde er etablert som et viktig 
område for handel, helse- og servicevirksomheter. 
Sentrale aktører i eiendommens umiddelbare 
nærområde er Stavanger Universitetssykehus, Elixia, 
Bilkilden, Jula, Stoff og Stil, Strai Kjøkken, Crown 
kjøkken, Nordialog, Montér, Rubi Data, Jysk, Coop 
Obs Bygg, Expert, Sparkjøp, mfl. I tillegg til disse 
frittliggende butikkene ligger Kilden kjøpesenter i 
umiddelbar nærhet, hvor bl.a. Vinmonopolet, H&M, 
Cubus, Geddon, KappAhl, Clas Ohlson og Apotek 1 er 
etablert.

Mitt Hillevågs beliggenhet langs Hillevågsveien sikrer 
samtidig svært god eksponering for leietakerne. 
Hillevågsveien er hovedtrafikkåren i Hillevåg, og 
er etablert som bindeleddet fra og til bydelen fra 
Stavanger sentrum. Hillevågsveien er samtidig 
hovedsatningsområdet for busstrafikk mellom 
Stavanger og Sandnes, med planlagt busstopp rett 
utenfor næringsarealene. Miljøvennlige busser vil 
passere med høy frekvens. 

For publikumsrettede virksomheter er det således mulig 
å sikre seg svært godt eksponerte lokaler av høy kvalitet 
i et etablert handelsområde.

BELIGGENHET

OPPDRAGSNUMMER: 
11170008

ADRESSE: 
Hillevågsveien 24, 4016 Stavanger

REGISTERBETEGNELSE: 
Gnr. 22, bnr. 9 i Stavanger kommune

OPPDRAGSANSVARLIG: 
Jarle Holmen og Karl-Andre Strandborg

MITT HILLEVÅG  NÆRING
Gårdeier har startet arbeidet med å sanere gammel 
bygningsmasse i Hillevågsveien 24. Saneringen 
gir utbygger mulighet til å realisere sin visjon Mitt 
Hillevåg. Utbygger vil med dette bidra til å ivareta 
og styrke bydelens posisjon som et aktivt bolig- og 
næringsområde sentralt i Stavanger.

Mitt Hillevåg er et urbant kvartal hvor bygningsmassen 
omkranser en 10 mål stor park beplantet med rik 
vegetasjon og kvaliteter som inviterer til aktiv bruk. 
Kvartalet får levende utearealer og et mangfold i takt 
med attraktiv arkitektur. Arkitektene, Asplan Viak, har 
utviklet konseptet som vil tranformere Hillevågsveien. 
Arkitektene har særlig vektlagt miljømessige hensyn, 
høy funksjonalitet, urbane utearealer og attraktiv 
arkitektur. 

Bygningsmassen vil bestå av en kombinasjon av 
lave byhus og høye boligtårn. Tårnene i Øst danner 
en iøyefallende og ny landskapsprofil i området og 
markerer første skritt i en bydel preget av sterk 
transformasjon og utvikling. 

Næringsarealene i det første av totalt 6 byggetrinn, 
ligger i 1. og 2. etasje og tilrettelegges for 
publikumsrettet virksomhet og kontorvirksomhet. 
Samlet nærings-areal er ca. 2 400 kvm BTA. 
Næringsarealene er svært godt eksponert mot 
Hillevågsveien som bygges ut med bussvei, og således 
sikres særdeles god kollektivdekning. 

Næringsarealene er gjennomgående slik at leietakerne 
får tilgang til parken med de kvaliteter denne innehar. 
Bygningsmassen åpner for stor fleksibilitet i forhold til 
utforming, størrelse, innhold og løsninger ved oppdeling 
av næringsarealene.

INNHOLD/BESKRIVELSE

Mitt Hillevåg bygges i solid dansk tegl - et robust 
materiale som er tilnærmet vedlikeholdsfritt.  
Tegl er tungt byggemateriale som gir den beste 
lyddemping, samtidig som det har gode energi-  
og inneklimamessige egenskaper. 

Bygningsmassen oppføres i samvar med TEK10, og det er 
valgt tekniske innretninger og løsninger på øverste hylle.

Bygningsmassen generelt og næringslokalene vil 
således oppfylle enhver forventning til et nytt og 
moderne næringsbygg.

STANDARD

Enkel adkomst, enten man kommer til fots, 
med sykkel - eller bil / tog / buss.

ADKOMST

Inntil ca. 2 400 kvm BTA. Det gjøres særskilt 
oppmerksom på at arealangivelser er basert på 
opplysninger fra utleier samt tegninger, og ikke 
er kontrollert av megler.

AREAL

Eiendommens beliggenhet gir mulighet til godt 
eksponert fasadeprofilering. Profilering skjer etter 
forhåndssamtykke fra utleier og i samsvar med 
utarbeidet skiltplan. Det påpekes at fasadeprofilering 
kan utløse krav om aksept fra det offentlige.

PROFILERING

Energimerking vil bli gjennomført ved ferdigstillelse. 
Det er prosjektert for å oppnå energikarakter Grønn B.

ENERGIMERKING

Etter avtale med megler.

VISNING

MItt Hillevåg utvikles i regi av Køhler Eiendom, som er et 
selskap i Køhlergruppen. Køhlergruppen har dype røtter 
og stolt historie i Hillevåg.

UTLEIER

Parkering i parkeringsanlegg mot jernbanen.  
Det opparbeides videre gjesteparkeringsplasser 
på bakkeplan.

PARKERING

Kombinert bebyggelse med handel, tjenesteyting, 
kontor og boliger.

REGULERING

Arbeidene for realisering av Mitt Hillevåg er igangsatt 
og ferdigstillelse av næringsarealene er planlagt 
sommeren 2018. 

Overtakelse kan avtales i samsvar med leietakers 
ønsker, med sikkerhet for overtakelse som avtalt.

OVERTAKELSE

Karl-Andre Strandborg
Advokat, Næringseiendom
T: 907 35 935 / E: nering@em1.no 

Jarle Holmen
Næringseiendom
T: 48 13 63 77 / E: nering@em1.no

OPPDRAGSANSVARLIG

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om 
eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. 
Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og 
forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget. 

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av 
leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker 
må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, 
herunder avskrivningsregler og eventuelle justerings-
regler for mva med sine respektive revisorer eller 
advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser 
reglene påfører partene. 

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige 
myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet 
tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentlig-
rettslige krav i leieperioden. 

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming 
skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet 
i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige 
bruksformål eller den bransje leietaker driver i leie-
objektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell 
utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de 
alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan 
benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier. 

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige 
betingelser for leie av næringslokaler. 

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler 
bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

AVTALEBETINGELSER
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KOLLEKTIVTRANSPORT 
OG ALT ANNET  

I UMIDDELBAR NÆRHET
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Leilighetene blir kledd med mørk og  
lys teglstein fra danske Randers Tegl. 
Randers Tegl er Skandinavias ledende 
leverandør av produkter innen tegl. 

Balkongene får lekre detaljer som 
terrassebord og blir kledd med glass-
rekkverk med håndrekke. Foruten 
balkongene vil felles takterrasser danne 
gode naboskap og kanskje til og med 
grillfester hvis anledningen byr seg. 

Tenk å sitte i en grønn oase mange  
etasjer over Hillevågsveien! Du kan  
selvfølgelig lett reise mellom etasjene  
med heis, hvis du ikke foretrekker  
trappetrim. Og bilen parkerer du  
i lukket parkering i underetasjen.

Moderne arkitektur og entusiastiske 
landskapsarkitekter gir Mitt Hillevåg  
en dynamikk uten sidestykke. Harmoni  
og fjord møter urbanitet og fart i et 
kvartal hvor alle aspekter er gjennom-
tenkte og ikke minst lekkert utført.

PARK
OG FJORD

De flotte takterrassene som er felles 
disponeres også av næringsdelen.

TAKTERRASSER

3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon
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3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon

Innseilingen mot Hillevågsvannet til venstre,  
og seilbåter som deltar i regatta i bakgrunnen.
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mitthillevåg.no

Kontakt

Karl-Andre Strandborg
Advokat, Næringseiendom

907 35 935 
nering@em1.no

Jarle Holmen
Næringseiendom

48 13 63 77 
nering@em1.no

FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er 
ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke 

inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor 
gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig 
leveranse beskrivelse og tegninger i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som 

gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter.

Konsept og idè ved Ensign Reklamebyrå. 
Foto ved Joakim Bjerk, Skydrone.

Visualisering ved Ensign og Brick.


