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VELKOMMEN TIL
MITT HILLEVÅG
Mitt Hillevåg er byfornyelse av beste merke. Prosjektet
består av 352 nye boliger, midt
i Hillevåg. Bygningene vil bestå av en
kombinasjon av lave byhus og høye boligtårn
– her kommer noe for alle.
I denne brosjyren presenteres trinn 2 av Mitt Hillevåg, altså
leilighetene i bygget Høyden. Her kommer 61
leiligheter fra ca. 41 til 133,5 m2 fordelt på 14 etasjer – her kan du
bo nytt og moderne 10, 20, 30, 40 eller 50 meter over havet.
Hvor høyt vil du bo, hvor langt vil du se?
Utsikten til Gandsfjorden og nærheten til Hillevågsveien
gir en spennende dynamikk og mange muligheter: på den ene
siden er fjord og harmoni, på den andre siden er det
liv og røre. Mellom byggene kommer flotte trær og mye grønt i
en stor lun park hvor du garantert vil trives.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Eventuell ny fremtidig bebyggelse i nærområdet er ikke hensyntatt.
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Velger du leilighet med utsikt
mot Våland og sentrum,
så får du mye å følge med
på fra stuevinduet.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise elementer
og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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HØYDEN – 14 ETASJER
NÆRMEST FJORDEN
Trinn 2 av Mitt Hillevåg, Høyden, er den delen av prosjektet som ligger
i det søndre hjørnet og nærmest fjorden. Trinn 1 ligger mellom Hillevågsveien
og Høyden, og skaper et fint skille mellom nybygg og bydelens ferdselsåre.
Hamneveien tar deg under jernbanebroen og ned til fjorden hvor du kan rusle
i sjøkanten både sørover og nordover. Her i Hamnevika er en ny park påbegynt
og det er planer om en fin havnepromenade i retning Hillevågsvannet og sentrum.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Eventuell ny fremtidig bebyggelse i nærområdet er ikke hensyntatt.
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FANTASTISKE HILLEVÅG!
Dagens Hillevåg har en helt egen og herlig sjarm. Bydelen er litt som et uferdig lappeteppe, holdt
sammen av beboere, næring og ferdsel. De store utbygningsplanene i området vil binde bydelen
bedre sammen, med grønne lunger, fine turveier og fjordrom. Nye mennesker vil flytte til Hillevåg,
og nye ideer og forretninger vil blomstre. De vil alle supplere og berike det vitale livet som allerede
er godt etablert i nabolaget.
Kilden er plassen for shopping i Hillevåg. Kjøpesenteret

Men man må jo ha mat også. Både den indiske restauranten Zaika

ble bygget i 1990 og ble i 2015 utvidet og lekkert renovert for å

og Vaaland Dampbakeri & Conditori i Mitt Hillevåg

møte veksten i bydelen. Utvalget har blitt enda større og

byr på massevis av godbiter. Det samme gjør gode kaféer på

bredere, og det dukker stadig opp nye butikker og kafeer.

Kilden og Patrioten Bistro, hillevågfolkets favoritt. Patrioten,

Kilden er godt rustet til å ta imot et Hillevåg i transformasjon.

som ligger rett ved Kvaleberg skole, byr på retromat som

De store utbygningsplanene
i området vil binde bydelen bedre
sammen, med grønne lunger,
fine turveier og fjordrom.

Else sine komler. De har med god grunn blitt kåret

Vierveien 1. Lervig er et av landets beste og kuleste bryggerier,

I Hillevågsveien 70 finner du Bikubå, med gallerier,

anerkjennelse for sine kvalitetsdrikker. Lervig henter forresten

danseskoler og døgnåpent treningssenter. Det er mange trenings-

inspirasjon fra en næring godt kjent i Hillevåg: Alle øletikettene

muligheter i Hillevåg. Sats i Hillevågsveien er

har motiver fra stavangerske sardin-

biffsnadder og bernaise, og ikke minst;
til byens beste, mange år på rad til og med. På bistroen treffer
du garantert naboer og drøsen går fort lett mellom bordene.
Det er ikke mange bydeler i Stavanger som har eget bryggeri.
Det har Hillevåg. Lervig Aktiebryggeri brygger midt i Hillevåg, i
og har i en årrekke høstet

et av de største og mest veldrevne sentrene i byen. Går

bokser. Det er innimellom besøks- og smaksdager

treningen for hardt for seg, er Stavanger Idrettsklinikk

i bryggeriets lokaler, det kan anbefales!

like rundt svingen.
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Den nesten 10 mål store parken mellom byggene i
Mitt Hillevåg skal være en oase for beboerne
i Hillevåg, og fremstå som en urban liten skog.
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I 2000 ble eierne av Køhler Eiendom tildelt Stavanger kommunes Vernepris som
følge av restaureringsarbeidet med Køhlerhuset,
opprinnelig oppført i 1833 for Handelshuset J. A. Køhler & Co.

15

Mitt Hillevåg trinn 1 ferdig bygget og allerede innflyttet.

Morten Fløysvik,
prosjektleder i Køhler
Eiendom.

KØHLER EIENDOM:
UTBYGGER MED HJERTET I HILLEVÅG
Køhlernavnet går som en råd tråd gjennom hillevågshistorien, fra handelshuset Køhler anno 1800-tallet og
fram til Køhler Eiendoms utbygging av Mitt Hillevåg i dag. At utbygger har et stort og bankende hjerte for
bydelen er den beste garanti for kommende beboere i Hillevågsveien 24.

- Vi vet hvor godt det er å bo her. Med Høyden får enda flere

Med kontor i næringsdelen av Mitt Hillevåg trinn 1, hvor

muligheten til å bli en del av herlige Hillevåg,

innflyttingen fant sted i 2019, har Morten god kontakt

sier Morten Fløysvik i Køhler Eiendom.

med beboerne. De trives, forteller prosjektlederen.
– Det er tydelig at Hillevåg har de kvalitetene man trenger for

Som prosjektleder for Mitt Hillevåg, bydelens mest spennende

en god hverdag. Kildenområdet er utrolig innholdsrikt, med alt

nye boligprosjekt, har Fløysvik orkester-

av butikker og, helse- og servicetilbud. Folk sjekker ikke

plass til den fine utviklingen Hillevåg nå opplever.

rutetabellen når de skal reise med buss,

– Det er virkelig spennende å være en del av det som

for med den nye bussveien er det aldri lenge å vente.

skjer i Hillevåg, med vårt prosjekt som en sentral

Og det er bare et minutt før man er på tur i sjøkanten. Nå

brikke. Her skal vi bidra til å skape et aktivt bolig-

gleder vi oss til å realisere både Høyden og parken mellom

og næringsområde til det beste for hele bydelen,

byggene hvor man kan sitte grønt, lunt og skjermet – da blir

forteller Morten.

det enda bedre å være hillevågsbeboer, smiler Morten.
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Kjøreavstander fra Mitt Hillevåg

Bo i et innholdsrikt
nabolag mellom
fjorden og byen.

Stavanger Universitetssykehus

2 min

Stavanger sentrum

5 min

Forus

7 min

Universitetet i Stavanger

7 min

Hinna Park

8 min

Stavanger Lufthavn
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01

Mitt Hillevåg Høyden

02

Busstop

03

Undergang til Kilden

04

Kollektivaksen

05

Jernbaneundergang

06

Sykkelvei

07

Kilden kjøpesenter

08

Sats treningssenter

09

Frida Hansens hus

10

Paradis stasjon

11

Stavanger sentrum

12

Strømvik kolonihager

13

Ny park

14

Consulens Brygge

15

Paradis Brygge

12 min
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Utsikten blir magisk, gled
deg til lange og sene kvelder.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Eventuell ny fremtidig bebyggelse i nærområdet er ikke hensyntatt.
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Det blir luftig og godt på balkongene, noe
som gir trivsel og godt humør. Noen ganger
holder det med en kort luftepause, andre
ganger lange pauser som varer og varer.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise elementer
og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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Utsikt mot
Strømvik, sjøbadet,
Godalen og Storhaug.

Illustrasjonen viser leilighet på 72 m2. 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.
Utsikt kan avvike.

LIVET 30 METER
OVER BAKKEN
Hva skjer egentlig med tilværelsen når du bor
30, 40 eller 50 meter over bakkenivå? Gode ting
skjer.

For det første er det jo utsikten du skal leve med. Du ser

av å bo høyt, er at det blir mindre innsikt og mindre støy.

lengre og mer. I Høyden innebærer det at du får en bedre sikt

Du får mer privatliv både inne i leilighetene og ute på balkon-

mot Gandsfjorden og fjellene i øst, og ser mer av Hillevåg og

gen. Jo høyere du bor, dess færre kan se deg

bystrøk i sør, vest og nord. Du ser altså

fra omkringliggende bebyggelse. Lyder fra aktivitet

mer av både båtliv og byliv hvis du bor høyt. At du ser bedre

på bakkenivå blir mindre med avstand, og dermed får

utover gjør også at solstrålene har lettere for

du mer av den roen du helt sikkert har lyst på.

å finne veien inn gjennom vinduene og til balkongen
din – høyt oppe er det lite som skygger for sola.

I Høyden har vi et godt utvalg av leiligheter oppover

To ting mange kanskje ikke tenker på som gevinster

i etasjene. Ta deg tiden du trenger og finn din favorítt!
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Illustrasjonen viser leilighet på 72 m2. 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.

MAKS UTSIKT – MAKS STEMNING

Når man skal bygge høyt, så må man benytte muligheten til å

I Høyden er flertallet av leilighetene plassert på hjørnene, med

gi de kommende beboerne optimal utsikt og en hverdag hvor

store stuevinduer, noe som øker den innvendige romfølelsen.

man enkelt kan nyte de gode lys- og sol-

Det innvendige materialvalget vil bidra

I Mitt Hillevåg kan du bo luftig og høyt. Med hjørnebalkong kan du flytte deg etter solen og få

forholdene. Det har vært viktig i utviklingen av Høyden, noe du

til opplevelsen, blant annet med lysmalte vegger, karmer og

som kommende beboer kan begynne å glede deg

lister, samt eikeparkett.

en stue med lys og herlig atmosfære takket være vinduer som vender mot to himmelretninger.

til allerede nå.
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3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Eventuell ny fremtidig bebyggelse i nærområdet er ikke hensyntatt.
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Med leilighet i Høyden kan du
få herlig overblikk mot massevis
av blå sjø, Ryfylkefjellene,
Hillevågsvannet, kolonihager,
sentrum og byliv.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Eventuell ny fremtidig bebyggelse i nærområdet er ikke hensyntatt.
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Illustrasjonen viser leilighet på 124 m2. 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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Noen av leilighetene gir deg fullt overblikk
mot Hillevåg, Mariero og Ullandhaug.

Illustrasjonen viser leilighet på 124 m2. 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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Innred etter hjertet!
Du finner helt sikkert nye
favoritter i en av nabolagets mange interiørog møbelforretninger.

Illustrasjonen viser leilighet på 88 m2. 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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GJØR DIN BALKONG LEVENDE!
Planter på balkongen gir ly, hindrer innsyn og skaper atmosfære. Noen potter med jord kan
dessuten gi en liten avling tomat, krydder, salat eller noe annet godt – matauk er tilfredsstillende uansett
mengde. Med blomster kan du skape fargeprakt, og ikke minst er blomster viktig for humler og andre
pollinerende insekter i tettbygde områder.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise elementer
og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.

BALKONGTIPS!
Tenk på valg av farger. Kanskje kan potter, møblement
og blomsterfarge samstemmes? Gruppér potter og dyrkingskar. En potte her og en der kan lett bli rotete.
Utnytt veggene. Hyller, ampler og klatreplanter gjør
uterommet hyggeligere og plassen større.
Husk å plante bladplanter. Blir det for mye rufs,
farger og små blader, oppfatter øyet rot.
Stikk ned blomsterløk som krokus, snøstjerner og snøiris
om høsten, så får du tidlig blomstring i pottene om våren.
For å slippe vanning hver dag, anbefales store potter
– heller én stor fremfor mange små. Jo mer jord
i beholderen, desto mindre vanning må til.
Vær obs på vind. I høyden kan vinden lett få tak
i både planter og innredning.
Husk vanning når du skal reise bort. Sett en halvannenlitersflaske med hull i korken opp ned i jorden. Det gjør
underverker for en helg. Og sett pottene i skyggen,
så bruker de mindre vann.
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Illustrasjonen viser leilighet på 56 m2. 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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Illustrasjonen viser leilighet på 56 m2. 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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BO HØYT, LAVT ELLER ET STED
IMELLOM – BO GODT UANSETT!
Høyden er full av muligheter. Med leiligheter

drømmer om en tilværelse oppover

i varierte størrelser godt fordelt i etasjene,

i etasjene. Gjerne med praktisk balkong

tilbys noe for alle fra øverst til nederst. Mens

med morgensol eller kveldssol og utsikt

noen foretrekker et liv på bakkeplan og aldri

mot fjord eller by. Vi gleder oss til å bygge

trenger heis eller trapper, så er det andre som

Høyden!

HILLEVÅGS GRØNNE TAK
Deler av takflatene til prosjektet Mitt Hillevåg får

Sedumplantene reduserer støy inn

sedumtak, noe som gir deg som flytter

i bygget, men også utendørs ved at det demper

inn i Høyden enda finere utsikt. I trinn 1 er

ekkoeffekten av lydene.

kranser av sedum allerede på plass.

Sedumplantene binder støv, og det er
bra for byggets ventilasjonsanlegg.

Planter på taket er vakkert, men også bra

Opp mot 50 % av regnvannet som faller

for miljøet på flere måter. Et sedumtak reduserer

på sedumtak, fordamper gjennom

behovet for oppvarming og avkjøling gjennom

planten, dette gjør at bygget får en

året, og virker i tillegg som et lag

effektiv drenering. Comfort Hotel Square

av isolasjon som bidrar til å regulere

i Løkkeveien i Stavanger har grønt

temperaturen i bygget. Et bygg med sedumtak

sedumtak, det samme har konserthuset.

trenger dermed mindre energi til oppvarming og
avkjøling, noe som gir mindre utslipp av CO2.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Eventuell ny fremtidig bebyggelse i nærområdet er ikke hensyntatt.
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I parken skal det plantes skogstrær som furu, 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 utsikt til det grønne.

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke
er en del av standardleveransen. Eventuell ny fremtidig bebyggelse i nærområdet er ikke hensyntatt.

45

46

Illustrasjonen viser leilighet på 41 m2. 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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«DET E SJYNT
Å KJØRA BUSS!»
Og bedre skal det bli etterhvert som det store
Bussveiprosjektet i Stavanger-regionen realiseres
bit for bit. Delen av bussveien som går forbi Mitt
Hillevåg er allerede tatt i bruk, som den første biten
i det som til slutt skal bli Norges beste og første
fullverdige bussveisystem.

HILLEVÅG TORG – BYENS
NYE MOBILITETSPUNKT
Stavanger kommune er dessuten i gang med
et nytt prosjekt som skal gjøre hverdagsreiser
i Hillevåg enda enklere. Sparkesykler, bysykler,
delingsbiler og kollektivtransport samles
på Hillevåg Torg, som har fått status som
«mobilitetspunkt». Du som flytter til Mitt Hillevåg
får dermed flere alternative fremkomstmidler like
i nærheten av din nye leilighet, og kan glede deg til
en hverdag helt uten å være avhengig av bil.

BUSS HVERT 4. MINUTT!
Presis, ofte og behagelig er tre nøkkelord for

delen av bussveien som vil få det beste

den 50 kilometer lange bussveien som etter

busstilbudet. I dette området er det lagt opp til

DET GÅR ALLTID ET TOG

planen kan frakte deg som flytter inn

en frekvens i rushtid på mindre enn 4 minutter

i Mitt Hillevåg rundt i regionen. Som kartet

mellom hver buss i hver retning, sier Geir.

Å reise med tog kan også bli

viser så blir det enkelt å reise til og fra Hillevåg

en del av din nye hverdag

med buss nesten uansett hvilket reisemål du

Etterhvert som bussveien og tilhørende

i Mitt Hillevåg. Herfra går

har. Busselskapet Kolumbus er selvsagt

rutetilbud utvikles, er det også planer om

det tog til sentrum og sørover

engasjert i utviklingen av bussveien, og pro-

å plassere bysykler nær flere stoppesteder.

hvert 15. minutt – en veldig

sjektleder i Kolumbus, Geir Hagen, kan fortelle

Hvem trenger egentlig bil da?

fin måte å ferdes på.

om et særdeles godt tilbud for alle i Hillevåg:
– Hillevåg ligger sentralt plassert ved den
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GRATULERER MED EN SPLITTER
NY BOLIG FOR FREMTIDEN!

STRØM FRA LYSE

Med Lyse og datterselskapene Altibox og Smartly på laget, får du en total-

sørge for at du automatisk får strøm fra Lyse.

For å gjøre det enkelt for deg, og samtidig sikre at du
får en god strømavtale fra dag én, vil vi i Mitt Hillevåg

pakke som dekker viktige behov: et solid og raskt nettverk, Norges råeste
tv- og internettpakke fra Altibox, energimåling og mulighet for elbillading.

FULL FRIHET
FRA ALTIBOX
Kundene etterspør i større grad valgfrihet i internett- og
tv-løsninger, og av den grunn har utbygger inngått en
avtale på Altibox Full Frihet. Dermed avgjør du

Med Lyse innkjøpspris betaler du det samme som Lyse
kjøper strømmen for, pluss et fast måneds-

over tid, og som er anbefalt av forbrukereksperter. Det

beløp og et påslag i øre/kWh. Det er en type strømav-

er ingen bindingstid, så du kan når som helst bytte til

tale som har vist seg å være rimeligst

en annen strømavtale dersom ønskelig.

SMARTLY – LADING,
ENERGISERVICE
OG FULL KONTROLL

selv ditt behov for tv, bredbånd og fasttelefon. Ved
innflytting har vi installert hjemmesentral samt lagt igjen
dekoder og fjernkontroll som er klare til bruk.
Du får tre måneder kostnadsfritt Altibox 500 pakke når du
overtar din leilighet i Mitt Hillevåg. Dette inkluderer:
• 500/500 internett – det er raskt!
• TV-pakke med 50 ekstra poeng som gjør
at du kan velge flere kanaler.
• Programarkiv med programmer fra
de siste sju dagene.
• 500 timer opptakstjeneste – her kan du
ta vare på dine favoritter.
Flytt inn, nyt opplevelsen og gjør deretter dine valg
blant Altibox sine mange gode pakkeløsninger.

Smartly sørger for optimal energistyring og rettferdig
fordeling av energikostnader, slik at alle betaler for det
de faktisk bruker – også når elbiler lades. Ingen vil vel
betale for naboens lading? Anlegget styrer hvor mye
energi som skal gå til elbilene, noe som betyr at det går
mindre energi til lading på tidspunkter av døgnet hvor
strømprisen er høy. Husk å bestille elbillader, da er den
ferdig montert, testet og satt
i drift når du flytter inn. Systemet inkluderer også

Smartly leverer også ringesystem for dør-

tilgangskontroll til laderne og en egen ordning

kontroll. Systemet baseres på en uteenhet,

for gjestelading.

en fastmontert inneenhet i hver boenhet

Smartly leverer også energiservice til Mitt Hillevåg, og

smarttelefon eller nettbrett. Kamera med vidvinkel-

og er ellers tilknyttet hver beboers personlige
sørger for drift og vedlikehold av hele anlegget. For deg

linse og høy oppløsning gir økt

innebærer det blant annet at du slipper

sikkerhet. Smartly dørkontroll er plasseringsvennlig,

å lese av måleren, det og alt annet som angår anlegget

nøkkelfri og gir mye funksjonalitet. Smart ikke sant?

fikser Smartly.
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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. 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 liten 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.

Sivilarkitekt
Trine Malin Svensson.

Parken skal fungere som skjerming mot innsyn og tilbyr alle
utsikt til det grønne.

Sentralt gjennom parken planlegges det en hovedgangvei som

Mot parken ligger også en rekke private hager med optimale

forbinder nordlig med sørlig adkomst. Tydelig

solforhold som er ideelle for barnefamilier.

markerte adkomstplasser leder inn til parken med

Her kan barna leke i forhagen, men også løpe direkte

møteplasser og oppholdssoner av ulik størrelse

ut til den store bilfrie parken. Det er et ønske om å legge

og karakter. Terrengmodellering og buskplantning

til rette for aktiviteter for alle aldersgrupper.

brukes bevisst for å skjerme mot vind. Kvartalsog sandlekeplasser blir også del av parken.
3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise elementer
og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Utsikt kan avvike.
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57

H0601
40,9 m BRA

H0701

38,4 m P-ROM

2

40,9 m BRA

2

38,4 m2 P-ROM

2

DW

DW

Bad
4,2 m2

Bad
4,2 m2

Stue/kjøkken
24,3 m2

Stue/kjøkken
24,3 m2

Sov
9,9 m2

Sov
9,9 m2
3,8 m2

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Mot sjøen

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

Mot sjøen

3,8 m2
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59

H0902

H0901
123,9 m BRA

56,1 m BRA

115,8 m P-ROM

2

52,9 m2 P-ROM

2

2

Bad
5,0 m2

Sov
14,4 m2

Sov
14,0 m2
Gang
4,9 m2

WC
2,0 m2
Stue/kjøkken
26,3 m2

DW

Stue/kjøkken
50,6 m2

Bad
3,7 m2

8,3 m

2

DW

Bod
2,6 m2

Gang
8,9 m2

Walk-in
3,9 m2

Bad
4,3 m2

Gang
4,7 m2

Sov
14,1 m2
Sov
9,3 m2

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Mot sjøen

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

Mot sjøen

15,6 m2
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H1001
123,9 m BRA

H1002

116,6 m P-ROM

2

56,1 m BRA

2

52,9 m2 P-ROM

2

Bad
5,0 m2

Sov
14,4 m2

Sov
14,0 m2
Gang
4,9 m2

WC
2,0 m2
8,3 m2
DW

Bad
3,7 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Stue/kjøkken
50,6 m2

DW

Bod
3,4 m2

Gang
8,9 m2

Walk-in
3,9 m2

Bad
4,3 m2

Gang
4,7 m2

Sov
14,1 m2
Sov
9,3 m2
15,6 m2

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot sjøen

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

Mot park

Mot sjøen

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.
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H1102

H1103

52,9 m P-ROM

72,2 m BRA

2

68,6 m2 P-ROM

2

Sov
14,0 m2
Sov
13,0 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Bad
3,7 m2

DW

Gang
8,9 m2

Bod
2,5 m2

DW

8,3 m2

Bad
3,7 m2

Stue/kjøkken
32,0 m2
Gang
9,7 m2

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Mot sjøen

Mot park

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

6,4 m2

Sov
7,7 m2

Mot sjøen

56,1 m BRA
2
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H1201
123,9 m BRA

H1301

116,6 m P-ROM

2

123,9 m BRA

2

Bad
5,0 m2

Sov
14,4 m2

116,6 m2 P-ROM

2

Bad
5,0 m2

Sov
14,4 m2

Gang
4,9 m2

Gang
4,9 m2

WC
2,0 m2

WC
2,0 m2

DW

Stue/kjøkken
50,6 m2
Stue/kjøkken
50,6 m2

Bod
3,4 m2

Bod
3,4 m2

Walk-in
3,9 m2

Bad
4,3 m2

Sov
7,8 m2

Gang
4,7 m2

Walk-in
3,9 m2

Bad
4,3 m2

Gang
4,7 m2

Sov
14,1 m2

Sov
14,1 m2

Sov
9,3 m2

Sov
9,3 m2

15,6 m2

15,6 m2

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot sjøen

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

Mot park

Mot sjøen

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.
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H1302
56,1 m BRA

H1303

52,9 m P-ROM

2

72,2 m BRA

2

68,6 m2 P-ROM

2

6,4 m2

Sov
7,7 m2

Sov
14,0 m2
Sov
13,0 m2

Bod
2,5 m2

DW

Bad
3,7 m2

Stue/kjøkken
32,0 m2

Gang
9,7 m2

Gang
8,9 m2

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Mot sjøen

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

Mot sjøen

Bad
3,7 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

DW

8,3 m2
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ALTERNATIVE LØSNINGER

ALTERNATIVE LØSNINGER
LEILIGHET
H0703 + H0704

Ønsker du å slå sammen to leiligheter kan det også la seg gjøre.
Her er to eksempler der leiligheter er koblet sammen og tilpasset.
Her finnes flere løsninger som arkitekt kan tilpasse.

Gang

H0704:
BRA: 80,0 m2
P-ROM 76 m2

Bod
3,6 m2
Kjøkken
30,9 m2

Stue/kjøkken
39,5 m2

WC
1,7 m2

Stue/kjøkken
24,3 m2
Sov
9,9 m2

Bad
6,0 m2

15,9 m2

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

Fase:

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Tegning:

Oppdragsleder:

Plan 701/705

Oppdragsnr.:

Kontr.:

Gnr./Bnr.:

Målestokk:

Tegn. nr.:

Rev.:

Tegn.:

Dato:

AP 01

F-01 - UA

1:100 (A3)

Fag Type Et./løpenr.

Mot sjøen

Oppdragsgiver:

7.etasje

Aggregat over kjøkkenvifte
Kombiskap
Rørskap

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot sjøen

Gang
5,5 m2

Skanska Norge

Bad
4,2 m2

Mot park

Bod
1,9 m2

15,8 m2

DW

#Bikubeegenskaper;Oppdrag=Prosjektnr.;Dokumentnavn=AP 01;Tittel=Plan 701/705 ;Revisjon=F-01 - UA;Revisjonsdato= ;Revisjonskommentar=Forprosjekt;Målestokk=1:100#

8,3 m2

Gang

DW

Gang
10,5 m2

Stue
26,3 m2

07

Gang
4,4 m2

Bad
2,4 m2

H0703:
BRA: 40,9 m2
P-ROM 38,4 m2

Sov
13,7 m2

DW

Gang
3,4 m2

H07 01
72,2 m2

#Bikubeegenskaper;Oppdrag=615918-01;Dokumentnavn=AP 33;Tittel=H0704_703;Revisjon= ;Revisjonsdato=;Revisjonskommentar= ;Målestokk=1:100, 1:500#

Sov/kontor
7,7 m2

Sov
7,0 m2

9,7 m2

H07 05
56,1 m2

Bad
5,0 m2

Sov
14,4 m2

6,4 m2

Sov
14,6 m2

Gang

8,9 m2

LEILIGHET
H0701 + H0705

Mot park

en 24, trinn II
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71

SELSKAPSLOKALE

GJESTELEILIGHET

71,8 m

34,1 m2 BRA

2

Kjøkken/opphold
64,3 m2

Gang
4,0 m2
Bod
2,2 m2

Kjøkken/opphold
64,3 m2

Bad
5,0 m2

Kjøkken/opphold
22,3 m2

Gang
3,7 m2

Bad
3,8 m2

Gang
4,0 m2

Bod
3,2 m2

Bad
5,0 m2

Kjøkken/opphold
22,3 m2

Gang
3,7 m2

Bad
3,8 m2

Bod
3,2 m2

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
jon= ;Revisjonsdato=;Revisjonskommentar= ;Målestokk=1:50#

Mot park

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

Mot sjøen

14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Mot park

Plantegning viser kun eksempel på mulig innredning, se egen salgstegning for nøyaktige detaljer.
Vindusplassering kan variere fra etasje til etasje. Endringer kan forekomme.

Mot sjøen

Bod
2,2 m2

72

3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon. Bildet kan vise
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Eventuell ny fremtidig bebyggelse i nærområdet er ikke hensyntatt.

73

74

75

DET ER ALDRI FEIL
MED BESØK

HØYDEN FÅR BÅDE
SELSKAPSLOKALE OG
GJESTELEILIGHET. PERFEKT FOR
DEG, NABOENE OG GJESTENE DINE.
Det ekstra soverommet til overnattingsbesøk er ofte

Gjesteleiligheten kommer på bakkeplan, og like ved

drømmen for unge som skal velge ny leilighet, og gjerne

i samme etasje kommer Høydens fellesrom/selskaps-

bøygen for voksne som sier de ikke er helt klar for

lokale. Disse får vinduer i retning fjorden og blir et fint sted

å forlate enebolig og flytte i leilighet. Det har vi tenkt

å samle venner og kjente til feiring av runde dager eller noe

på i Mitt Hillevåg! Her kommer nemlig en gjesteleilighet som

helt annet. Tanken er også at fellesrommet skal bli stedet

beboerne kan leie når det kommer langveisfarende, som

der nye naboer kan samles og bli kjent, for eksempel ved 17.

gamle studievenner eller barn som går på skole eller jobber

mai-frokost, sameiemøter,

utenbys. Dermed kan du klare deg fint

strikketreff eller bridge. Mulighetene er mange!

i Mitt Hillevåg uten det ekstra soverommet – det er bare til å
reservere gjesteleiligheten.
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DU FÅR NOREMAKVALITET PÅ DITT
NYE KJØKKEN
Noe av det beste med å flytte inn i ny
leilighet, er å ta i bruk et helt nytt kjøkken. Et
kjøkken med moderne løsninger,
der du vil trives med morgenkaffen,
middagslaging og kakebaking.
Derfor har vi valgt Norema-modellen Pluss Mørk
Grå, en nett og moderne modell med slette fronter
i en varm og mettet farge. Gjennom sin nøytrale
og lavmælte design, er dette et kjøkken som kan matche
alle tenkelige interiørstiler og personligheter.
Som leverandør av kjøkken til det norske folk gjennom mer
enn 60 år, leverer Norema gjennomførte, elegante og
praktiske innredningsløsninger. Dette vil du som flytter inn i
Høyden nyte godt av, så det er bare til å glede seg til dagen
du komponerer din første middag
i din nye leilighet.

3D-illustrasjon av kjøkkenmodellen Pluss Mørk Grå fra Norema. Bildet viser elementer og materialer som ikke er
en del av standardleveransen. Nøya ktige kjøkkentegninger får du av megler.
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GOD SERVICE,
GODE RÅD
Kjøkkenekspertene hos Norema har vært
gode sparringspartnere i planleggingen
av kjøkkenløsningene i Høyden. Det utarbeides egne kjøkkentegninger med mulighet for
tilpasninger for hver leilighet, og det blir egne
møter hvor du kan velge det lille ekstra. Det
finnes mange tilvalg, alt etter smak og behag.

Linda Birkedal, prosjektleder ved Norema Kjøkkenstudio
Stavanger, kan gi deg mange gode råd om hvordan du
får det fint og funksjonelt på kjøkkenet ditt i Høyden.

3D-illustrasjon av kjøkkenmodellen Pluss Mørk Grå fra Norema. Bildet viser elementer og materialer som ikke er
en del av standardleveransen. Nøya ktige kjøkkentegninger får du av megler.
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– DET ER GODT Å BO
I MITT HILLEVÅG!
Nina Moe kan bli en av dine nye naboer.
Hun trives utmerket med leilighet
i Mitt Hillevåg, og er flittig bruker
av alt nærområdet kan by på.
– Jeg hadde en fantastisk tur langs fjorden i dag, der er
det godt å strekke på bena og få litt mosjon, smiler Nina,
som var godt kjent med bydelen fra tidligere.
– Jeg har jobbet på Kvaleberg skole i 26 år og bodde
i Zetlitzveien noen år. Nå flyttet jeg fra Dronningåsen på
Gausel, men der begynte bakkene å bli litt bratte for meg.
Det var på tide å få en mer praktisk leilighet og litt
enklere hverdager, og da var Mitt Hillevåg helt perfekt,
smiler Nina.
Hun har allerede besøkt «frisørdamen» i Hairforcesalongen, kjøpt boller på Vaaland Dampbakeri
& Conditori og prøvd seg på indisk mat hos Zaika
– alt like utenfor døra. Det kommer helt sikkert
til å bli flere besøk der, forteller Nina.
– Det var viktig for meg å få korte avstander til butikker,
apotek, buss og legesenter. Jeg tar ofte
en tur opp på Kilden kjøpesenter, og da er det godt med
kort vei både til og fra. Ingen tvil, jeg trives
og er veldig fornøyd med tilværelsen i Mitt Hillevåg.
Anbefales, sier Nina.

Nina Moe utenfor sin leilighet
i Mitt Hillevåg trinn 1.
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BLI KJENT MED
HILLEVÅGS MANGE
MULIGHETER
Mitt Hillevåg ligger i Hamneveien og er
derfor attraktivt for flere akkurat passe store
næringsdrivende. Det er bra for deg som vil
ha kort vei til alt du trenger i hverdagen.
På bakkeplan i trinn 1 finner du blant annet frisør, bakeri og
restaurant, noe som er svært praktisk å ha kun en heistur
unna. Det er også tannlege i bygget. Like i nærheten ligger et
stort utvalg butikker og service, så i Mitt Hillevåg trenger du
egentlig aldri sette deg i bilen for å finne det du behøver.

HUSK BLOMSTER
I DIN NYE LEILIGHET!
Skal du pynte hjemme med en fargerik bukett eller friske grønne planter, så trenger du ikke
rusle mange meterne. Like ovenfor Mitt Hillevåg ligger blomsterbutikken Acasia, hvor Fay
og Patrick setter sammen de nydeligste kreasjoner. Vel innenfor døren møter du herlige dufter, små eksplosjoner av farger og stor serviceinnstilling.
Acasia er en av få uavhengige blomsterbutikker i Stavanger, og

for å handle, smiler innehaverske Fay.

har i løpet av sine åtte år i Hillevågsveien blitt et hyggelig

– Som nabolagets blomsterbutikk vil vi mer enn gjerne bidra

møtested i nabolaget.

til at folk får det fint og fargerikt hjemme, at de trives i sin nye

– Her er et godt utvalg innen alt av blomster. Vi setter sammen

leilighet i Mitt Hillevåg. Stikk innom

buketter akkurat slik kundene våre ønsker. Vi har mange faste

– vi liker en utfordring, smiler Fay.

kunder fra nærområdet, og det er alltid hyggelig når noen av
våre naboer stikker innom, enten det bare er for en prat eller

84
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ZAIKA – TASTE OF
INDIA I HILLEVÅG
Den indiske restauranten i Mitt Hillevåg, Zaika, er en
berikelse for nabolaget. Her får du servert virkelig gode og
eksotiske retter – smak deg gjerne gjennom menyen og finn
din indiske favoritt. Zaika tilbyr også takeaway
– anbefales i travle hverdager.

DEN GODE DUFTEN AV NYBAKST!
Ferske rundstykker til frokost? En kopp nykvernet kaffe og en blings
med på vei til kontoret? Eller noe søtt med hjem til din kjære etter jobb?
Med Vaaland Dampbakeri & Conditori som nabo

de koselige lokalene med inngang fra Hillevågsveien, dufter

får du kort vei til alt fra grovbrød til de lekreste kaker

det alltid herlig av nybakte boller. Disken

– veldig praktisk både i hverdag og til fest. Festkakene

er full av fristelser, alt fra søte makroner til påsmurte grove

du kan bestille når noe skal feires, anbefales!

horn. En egen krok er fint tilrettelagt for besøk
av småbarn, her er til og med en liten klatrevegg.

Vaaland Dampbakeri & Conditori er et av de eldste
og mest respekterte i sitt slag i Stavanger. Avdelingen

Ta turen innom for en pustepause i hverdagen

i Hillevåg åpnet da trinn 1 av Mitt Hillevåg sto ferdig i 2019. Inne i

– Vaaland Dampbakeri & Conditori leverer alltid!
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TREN YOGA I NABOLAGET
Mer energi og overskudd i hverdagen kan fort bli resultatet hvis du
besøker YogaYoga i Hillevågsveien 107.

I MITT HILLEVÅG
FÅR DU FRISØR
EN HEISTUR UNNA
Kanskje du savner tiden da en tur til frisøren var et koselig besøk
der det alltid var tid til en god prat? Hos Hairforce,
som ligger i trinn 1 av Mitt Hillevåg, har de fokus
på at en klipp skal være personlig – en trivelig time.

– Vi liker å bli godt kjent med de som

opptatt av å bruke lokale tjenester og

- Vi ser at noen av beboerne i Mitt

besøker oss. Det er kanskje ikke så

bidra til liv og aktivitet

Hillevåg tar med seg barnebarna

mange frisørstoler her, men det er

i nabolaget, forteller frisør Nathalie

til oss, og det er veldig kjekt.

et bevisst valg for å skape en koselig,

Amigo.

De tar gjerne først en klipp her

trygg og fredelig atmosfære. I det

og så en tur innom naboen vår, Vaaland

året vi har vært her har vi allerede fått

Hairforce har et eget rom for barn,

Dampbakeri & Conditori.

mange stamkunder – flere fra Mitt

skreddersydd for at en klipp skal

Det er viktig å kose seg litt

Hillevåg. Det er hyggelig at så mange er

bli en kjekk opplevelse for de små.

i hverdagen, smiler Nathalie.

Treningsformen yoga vinner stadig

som de ulike øvelsene begynner

nye tilhengere – også i Hillevåg. Hos

å sitte i kroppen, kan du ta steget videre,

YogaYoga kan du starte med en trygg

alt med god veiledning av erfarne og

innføring i de grunnleggende øvelsene

hyggelige instruktører. Yoga er egentlig for

og prinsippene bak disse. Etter hvert

alle – prøv det du også!

89

88

TA SATS HOS
NADINE & CO.
– Vi i Sats Hillevåg er et treffsted for mange i nabolaget. Flere
av de som allerede bor i Mitt Hillevåg, trener hos
oss – og de som flytter inn i Høyden er selvfølgelig
velkommen, smiler manager Nadine Underhaug.

Sats ligger tvers over veien fra Mitt Hillevåg. Turen dithen fra

– Vi er et folkelig treningssenter og har treningstilbud

Høyden tar ikke mer enn et par-tre minutter, så opp-

til alle. Du kan være i storform eller du trenger å komme

varmingen tar du inne i de moderne og velutstyrte trenings-

i gang – her skreddersyr vi et treningsopplegg til alle våre

lokalene. Her står alt tenkelig av treningsapparater på rekke og

medlemmer. Vi har også egne opplegg for godt voksne

rad. Innerst i 2. etasje er det en stor og lys treningssal hvor

og pensjonister, et opplegg vi kaller Body for Life.

det tilbys alle mulige varianter av gruppetreninger.

Seniorrabatt tilbyr vi også. Prøv oss, oppfordrer Nadine.
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SKAP ET
PERSONLIG HJEM
SAMMEN MED
SLETTVOLL
Flytter du til ny leilighet i Mitt Hillevåg, får du verdens
beste utgangspunkt for å få det fint.

Vil du ha det ekstra fint, ta den lille turen

GRATIS INTERIØRVEILEDNING

riktig størrelse,

til Slettvoll i Marieroveien 21

Slettvoll er norsk møbelhistorie

farge og materiale, til plassering av

for nyheter og klassikere innen møbler

av edleste merke, og har siden 1951

møblene i rommet, kombinert med

og småinteriør, samt

designet og produsert prisvinnende

tepper, gardiner, belysning og dekor. Og

massevis av inspirasjon og gode råd.

møbler i sin fabrikk på Stranda på

kunden blir selv en del av designproses-

Det tilrettelegges for økt trivsel i Hillevåg bydel. Langs sjøen utbedres

– Et godt hjem er det stedet hvor du skal

Sunnmøre. I dag er de etablert med

sen med over 300 ulike tekstiler å velge

både fremkommelighet og estetikk. Det pyntes, plantes

trives aller best. Det skal ha den

butikker flere steder – heldigvis også i

blant. Slik veiledning tilbyr vi helt gratis,

og fikses, og nye tilbud dukker opp. Ikke bare benker, men større

atmosfæren og komforten som du

Stavanger.

forteller Petter.

utendørs treningsfasiliteter, promenader og «ekte» stier langs sjøen.

ønsker, og samtidig være det stedet du

– For oss er det helt sentralt å tilby

Brygger, småtrær, parker, grønne flekker og knauser flettes sammen.

vil bruke tid med venner og familie.

kvalitet. Møbler som kan vare i genera-

Næring og bolig, båtliv og fritid – alt finner sin plass. Snart er Hillevåg

Derfor er det viktig å investere

sjoner. Samtidig er det viktig for oss å

full av enda flere muligheter, for alles tempo

i riktige møbler, farger og god kvalitet,

være gode rådgivere. I vår butikk har vi

og mobilitet. Mangfoldet utvides, voksne og barn ferdes på kryss

sier daglig leder i Slettvoll Stavanger,

interiørdesignere som hjelper med hele

og tvers. Og høyt der oppe sitter du og følger med på dette yrende liv,

Petter Nordbø.

innredningen – fra valg av møbler i

hvor ingen dager blir kjedelige, det kan vi love.

PARKEN VED SJØEN
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STAVANGER SENTRUM
ET PAR STOPP UNNA!
Når du bor i Hillevåg, er du samtidig like ved sentrums mange fornøyelser. For hvor avslutter egentlig byen, og hvor starter Hillevåg? Om man
skal nyte bylivet er det bare noen få busstopp, eller et togstopp unna.
Man trenger nesten ikke å planlegge,
hopp på neste buss, eller sykle inn langs nydelige Hillevågsvannet.
Besøk Stavanger konserthus, handle grønnsaker på torget eller
se på livet fra terrassen på HansenHjørnet.
Et godt kollektivtilbud og fokus på grønne innfartsårer gjør
beliggenhet og adkomst ideell for deg som beboer i Mitt Hillevåg. Her får
du en leilighet i rolige og harmoniske omgivelser, men
du er allikevel bare en kort tur unna absolutt alt.

KILDEN BLIR DIN
LOKALE NÆRBUTIKK
Kilden ligger sentralt midt i sentrum av Hillevåg, bare
få minutter å spasere fra leilighetene i Mitt Hillevåg.
Har du glemt noe, stikker du bare bortom. Kilden er
et attraktivt og populært kjøpesenter med nesten alt
du trenger til hverdag og helg. Butikkene er varierte,
moderne og har hyggelig betjening. Skal du treffe
venner eller familie, så kan dere møtes på kaféen,
i restaurantene eller utenfor i den nye parken. Kilden
er bydelens naturlige midtpunkt, og kan egentlig
regnes som din lokale nærbutikk.
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VANNASSEN: ET MUST
På toppen av Hillevåg ligger Vannassen, som er et flott tjern
med friområde, vannliljer, park, plener og skog. «Vannverkstjernet» er oppkalt etter anlegget som stod ferdig her i 1919.
Vannassen er et populært turområde, både til hverdags og fest.
Det er tradisjon for Hillevågsfolket å feire St. Hans ved
Vannassen, med bål og aktiviteter for barna. Vannassenområdet
er med andre ord et must for alle småbarnsfamilier i bydelen.

ET KVARTER PÅ TO HJUL:
RUSJ I HAVET
En kort sykkeltur fra Hillevåg, på nydelig turvei
i fjæra, tar deg til Vaulen badeplass. Med seks små
sandstrender som ligger lunt til mot Gandsfjorden,
plener, lekeapparater på land og i sjø, sandvolleyballbane, balløkker og stupebrett er det meste beredt
for en fantastisk dag i sola.

UT PÅ TUR
Det beste med Hillevåg er nærheten
til fjorden. Kystlinjen strekker seg langs kanten
av bydelen og Hillevågsfolket nyter en storslagen utsikt til Ryfylkeheiene.
Hillevåg vil bli grønnere, men det finnes allerede i dag store og små turperler:

LIKE NEDI GATA
- TUR I FJÆRA
I 2009 ble det åpnet en ny turvei langs dobbeltsporet
mellom Stavanger og Sandnes. Turveien egner seg
ypperlig til spaser- og sykkelturer langs Gandsfjorden.
Her velger du transportmiddel selv, kanskje en trilletur, tusletur
eller kanskje svømmetur?
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TIL KAIEN: SKITT FISKE
Fra det sentrale Hillevåg er veien kort ned Hamneveien under
jernbanebrua. Alle viktige plasser i verden har sin egen kai.
Fra Kvalabergkaien kan du fiske stinter og småkrabbe.
Her er det umulig å ikke kose seg i fjæra.

STRØMVIK
KOLONIHAGER
Fra Mitt Hillevåg ser man over mot den frodige kolonihagen i Strømvik. Her kan man legge turen innom på
søndager for kaffe, vafler og fruktdrøs. Herfra går
kanskje turen ned for å se på båtene
i roklubben like ved.
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Mye har forandret seg i
Hillevåg. Her ser man over
mot Hillevåg fra Strømvik.
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Pakking av brisling
i Egelands hermetikkfabrikk i Hillevåg
cirka 1920.

HILLEVÅGSPATRIOTENE
Kjenner du noen som kommer fra Hillevåg, så kan du Hillevåg, for å si det
sånn. Kjenner du de lokale fra Hillevåg, de som vokste opp i etterkrigstiden,
har du garantert hørt om et Hillevåg fullt av yrende liv.

Butikker på hvert hjørne, hermetikkfabrikker, lukten

Hillevågen utenfor Hillevågsvatnet. Hillevågsveien har alltid

av røykt brisling og Jarl: Fotballklubben som er den

vært en del av hovedveien til og fra Stavanger.

mest ekte i hele verden. Du har trolig også hørt mange

Det har med andre ord alltid vært litt travelt i Hillevåg.

tøysehistorie fra Jarlabanen med kompiser med fantastiske
kallenavn, toppet med pølser og Nordstjernenbrus hos Nutti

KØHLEREIENDOMMENE

eller Haldor. Sniking på trolleybussen den lange veien ned til

Av gammel bebyggelse må Køhlereiendommene ved

byen. Fedre og mødre som levde og jobbet

første del av Hillevågsveien trekkes fram. Med sine flotte

i bydelen sin. Alt de trengte var her - Hillevåg var hele verden

bygninger, fjøs til hundre kyr og vakre hage gjorde

og i seg selv nok.

eiendommen Hillevåg berømt på 1800-tallet. Det er 135 år
siden Hillevågs berømte teppeveverske Frida Hansen levde

HILLEVÅGSVEIEN

sine glade dager her, før byens største handelshus, Køhler, la

Hillevågsveien var selve pulsen, et sosialt møtested for

ned i 1882. Nedgangstider ga Frida tid til å veve, og hennes

bedrifter og naboer, med små butikker og spesialforretninger.

tepper ble berømte verden over. I huset der hennes mor

Veien ble anlagt i 1878 i forbindelse med byggingen

bodde, Enkesetet, nå Frida Hansens hus,

av Jærbanen gjennom Hillevåg. Navnet skriver seg fra

kan du i dag oppleve både utstillinger og aktiviteter.

Fotballkamp mellom
Jarl og SIF cirka 1939.
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Hillevåg cirka 1951
01

Bjaalands gate

02 Frisør
03 Køhlerkjelleren
04 TB & Hillevaag og Olte Fabriker
05 Rogaland Sykehus
06 Køhlereiendommen
07 Gerris Fabriker
08 Køhlerhuset
09 Nygaards Dampbakeri
10

Enkesetet

11

Jærbanen

12

Reform Preservering
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ROMSKJEMA

Leveransen er iht TEK17, NEK400-2018
Stavanger, 16.12.19

ROM

GULV

VEGGER

HIMLING

ELEKTRO

VARME OG SANITÆR

VENTILASJON

INNREDNING/ANNET

ENTRÉ

3-stavs eikeparkett. Gulvlister
i eik med synlige spikerhull.

Lette isolerte skillevegger med gipsplatekledning.
Betongvegger forekommer i en viss utstrekning ifm
trapperom, heis, bærevegger og leilighetskillevegger.
Sparklet og malt, NCS S 0500-N klassisk hvit.

Sparklet og malt himling.
Farge hvit (NCS S 0500-N).
Det leveres ikke taklister. Nedsenket himling
i hele eller deler av entré, høyde ca 2,3m.

Elektriske punkter ihht.
NEK-2018. Svarapparat
for porttelefon leveres
av byggherre (Smartly)

KJØKKEN

3-stavs eikeparkett. Gulvlister
i eik med synlige spikerhull.

Lette isolerte skillevegger med gipsplatekledning.
Betongvegger forekommer i en viss utstrekning ifm
trapperom, heis, bærevegger og leilighetskillevegger.
Sparklet og malt, NCS S 0500-N klassisk hvit.

Sparklet og malt himling.
Farge hvit (NCS S 0500-N).
Det leveres ikke taklister.
Det vil kunne forekomme innkassinger
for tekniske rørføringer.

Elektriske punkter
ihht. NEK-2018.

Kjøkkenkum i stål. Ettgreps svingbart
blandebatteri. Waterguard for oppvaskmaskin. Hvitevarer leveres ikke.

Avtrekk ved kjøkken. Std.volumhette.

Kjøkkeninnredning ihht plantegning.
Prisgruppe 2, standard hvit innredning.
Benkeplate i laminat som standard
(benkeplate i stein som tilvalg
anbefales ikke pga inntransport i
bygget). Skap under benkeplate.
Synlige sprinkelhoder for boligsprinkling. Opsjonspakke
på skuffer under benkeplate.

STUE

3-stavs eikeparkett. Gulvlister
i eik med synlige spikerhull.

Lette isolerte skillevegger med gipsplatekledning.
Betongvegger forekommer i en viss utstrekning ifm
trapperom, heis, bærevegger og leilighetskillevegger.
Sparklet og malt, NCS S 0500-N klassisk hvit.

Sparklet og malt himling.
Farge hvit (NCS S 0500-N).
Det leveres ikke taklister.
Det vil kunne forekomme innkassinger
for tekniske rørføringer.

Elektriske punkter/TV/
Data ihht. NEK-2018.

Radiator plassert i stue, fortrinnsvis
under under vindu (brystning 40cm)

Tilluft.

Synlige sprinkelhoder for
boligsprinkling.

SOVEROM

3-stavs eikeparkett. Gulvlister
i eik med synlige spikerhull.

Lette isolerte skillevegger med gipsplatekledning.
Betongvegger forekommer i en viss utstrekning ifm
trapperom, heis, bærevegger og leilighetskillevegger.
Sparklet og malt, NCS S 0500-N klassisk hvit.

Sparklet og malt himling.
Farge hvit (NCS S 0500-N).
Det leveres ikke taklister.
Det vil kunne forekomme innkassinger
for tekniske rørføringer.

Elektriske punkter
ihht. NEK-2018.

Tilluft.

Synlige sprinkelhoder for
boligsprinkling.

GJESTE WC

3-stavs eikeparkett. Gulvlister
i eik med synlige spikerhull.

Lette isolerte skillevegger med gipsplatekledning.
Betongvegger forekommer i en viss utstrekning ifm
trapperom, heis, bærevegger og leilighetskillevegger.
Sparklet og malt, NCS S 0500-N klassisk hvit.

Sparklet og malt himling.
Farge hvit (NCS S 0500-N).
Det leveres ikke taklister. Nedsenket himling,
høyde ca 2,3m.

Elektriske punkter ihht.
NEK-2018.

Vegghengt toalett. Ettgreps batteri
ved servant.

Avtrekk.

Enkelt servantmøbel i hvit
utførelse. Speil med overliggende
LED-lys. Synlige sprinkelhoder
for boligsprinkling.

BAD

Gråbrun matt flis på gulv. Størrelse
30cm x 30cm.
Dusjsone er nedsenket for bedre
vannhåndtering, her leveres det det
fliser i størrelse 5cm x 5cm
i samme farge som hovedgulv.

Hvite blanke fliser, størrelse 30cm x 30cm.

Sparklet og malt himling.
Farge hvit (NCS S 0500-N).
Det leveres ikke taklister.
Nedsenket himling, høyde ca 2,3m.

Elektriske punkter ihht.
NEK-2018.
LED-Downlights i tak med
dimmer, antall avhengig
av størrelse på bad.

Termostatstyrt vannbåren gulvvarme.
Vegghengt toalett.
Ettgreps batteri ved servant. Dusjvegger
i herdet glass. Termostatbatteri for dusj.
1 standard gulvsluk, slukrist som tilvalg/
opsjon.
Tilkobling vaskemaskin i leiligheter
uten vaskerom, forsøkes plassert skjult
i baderomsmøbel.

Avtrekk fra bad via avtrekksventil.
NB: Det er ikke tilrettelagt avkast for
tørketrommel. Kun mulighet for kondenstrommel.

Servantmøbel i hvit standard utførelse,
med skuff, bredde 80cm.Speil med
innfelt LED-lys. Synlige sprinkelhoder
for boligsprinkling.

VASKEROM

Gråbrun matt flis på gulv. Størrelse
30cm x 30cm.
Sokkelflis i overgang gulv/vegg.

Lette isolerte skillevegger med gipsplatekledning.
Betongvegger forekommer i en viss utstrekning ifm
trapperom, heis, bærevegger og leilighetskillevegger.
Sparklet og malt, NCS S 0500-N klassisk hvit.

Sparklet og malt himling.
Farge hvit (NCS S 0500-N).
Det leveres ikke taklister. Nedsenket himling,
høyde ca 2,3m.

Elektriske punkter ihht.
NEK-2018.

Utslagsvask med blandebatteri, vannlås og
synlig rør under vask. Tilkobling vaskemaskin.

NB: Det er ikke tilrettelagt avkast for
tørketrommel. Kun mulighet for kondenstrommel.

Synlige sprinkelhoder for
boligsprinkling.

BOD

3-stavs eikeparkett. Gulvlister
i eik med synlige spikerhull.

Lette isolerte skillevegger med gipsplatekledning.
Betongvegger forekommer i en viss utstrekning ifm
trapperom, heis, bærevegger og leilighetskillevegger.
Sparklet og malt, NCS S 0500-N klassisk hvit.

Sparklet og malt himling.
Farge hvit (NCS S 0500-N).
Det vil kunne forekomme synlige rør og kanaler.
Kan forekomme inspeksjonsluke i tak eller vegg.
Det leveres ikke taklister.

Elektriske punkter ihht.
NEK-2018. Belysning i tak,
med bryter på vegg.

Det leveres anlegg for balansert ventilasjon
med varmegjenvinning,
med eget aggregat for hver leilighet.
Aggregat plasseres i bod eller annet egnet
sted i leiligheter kfr. kontraktstegninger.

Synlige sprinkelhoder for
boligsprinkling.

Røyk-/brannvarslere iht. krav.
Det leveres ett brannslukkingsapparat (pulverapparat). Synlige
sprinkelhoder for boligsprinkling.
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ROMSKJEMA
INNVENDIGE FELLESAREALER
ROM

GULV

VEGGER

HIMLING

ELEKTRO

ENTRÉ / GANG

Trinnlydsbelegg

Sparklede og malte vegger, inkl. fiberduk der
det er gipsvegger. Farge: avklares senere, én vegg
i kontrastfarge pr etasje

Lydplater limes i tak.

Lysarmatur i tak.

Merking ihht krav for UU.
Postkasser for alle boliger plasseres
ved inngangsparti. Sprinkling.

KORRIDOR

Trinnlydsbelegg

Sparklede og malte vegger, inkl. fiberduk der
det er gipsvegger. Farge: avklares senere, én vegg
i kontrastfarge pr etasje

Lydplater limes i tak.

Lysarmatur i tak.

Merking ihht krav for UU.
Sprinkling.

TRAPP

Trinnlydsbelegg

Sparklede og malte vegger, inkl. fiberduk der
det er gipsvegger. Farge: avklares senere, én vegg
i kontrastfarge pr etasje

Lydplater limes i tak.

Lysarmatur i tak.

Merking ihht krav for UU.
Sprinkling.

BK

Trinnlydsbelegg

Farge: avklares senere

BODER

Betong

Støvbundet betong. Nettingvegger leveres opp mot
tekniske føringer i himling, tett front opp til 2 meter.

Støvbundet betong

HEIS

Gummibelegg

Malt stål, og speil i heisstol. Rustfritt stål på fronter
og dører.

Malt stål

PARKERING

Betong/asfalt

Støvbundet betong

Støvbundet betong

Belysning og stikk.

TEKNISKE ROM
(KJELLER)

Generelt:
Leilighetsdør leveres i standard NCS-farge valgt av arkitekt, kikkhull som opsjon, vrider i blank utførelse. Innvendige dører leveres hvite slette farge 0500-N type
Easy fra Swedoor eller tilsvarende. Det leveres trevinduer/-balkongdører med aluminiumsbeslag utvendig, farge oppgitt av arkitekt. Hvitmalte innvendige karmer, foringer og listverk.
Lister rundt dører og vinduer leveres hvitmalt fra fabrikk 0500-N, spikerhull vokses.
Det kan velges inntil 3 farger på vegg i leilighet.
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjennvinning i boligene, ett aggregat pr leilighet. Luft inntak til aggregat i fasade.
Heldekkende brannalarmanlegg NEK 400 - 2018
Det leveres EL-skap. Strøm-måler står i eget skap for direkte adkomst i trapperom for strøm-leverandør
Fordelings-skap vann/varme innfelt i vegg baderom/bod/gang
Overflate på yttervegg i betong, tre, platekledning og teglfliser/teglplank.
Utstyr og innredninger som er stiplet på tegning leveres ikke.
2,65m. Innkassinger/nedforinger vil være minimum 2,3meter. Prinsippene vises på tegning og vil være lik i alle etasjer. Det tilstrebes størst mulig høyde i alle rom, men dette styres
av ledning / rør / kanal-føringer (spesielt da for rørlegger og ventilasjon.) Det kan være nødvendig å kle inn rørføringer som kommer lavere enn himlingshøyde i enkelte rom.
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling for teknisk installasjon. Det kan og bli nødvendig med ytterlige vertikale innkassinger / sjakter for tekniske installasjoner.
Nedgravde søppelcontainere er etablert i første byggetrinn ihht krav fra Stavanger kommune
Sykkelparkering på bakkenivå og i parkeringskjeller.
I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i tapet, maling mm ved skjøter og sammenføyninger pga setninger og uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker
i materialoverganger mellom tak / vegg og i hjørner ikke kan kreves utbedret.
Det vil bli mulighet for individuelle tilvalg på kjøkken, garderobe, farger på innvendige vegger, parkett m/ fotlist, fliser, elektro og sanitær. Tilvalg utføres i en kundebehandlerperiode før
oppstart av byggingen, ingen tekniske anlegg kan flyttes. Det utarbeides tilvalgsliste med tilhørende frister, i samarbeid med utbygger og entreprenør, med prisoversikt før salget startes.
Det vil ikke bli mulighet til egeninnsats i leilighetene.
Mindre endringer som følge av avklaringer i detaljprosjekteringen kan bli nødvendig. Dette gjelder også inne i leilighetene.
Varmt/kaldt vann håndteres fra felles anlegg, målere i hver leilighet.
Der EL-punkter er planlagt langs betongvegger, er det ønskelig at disse støpes inn i vegg, og ikke som utenpåliggende.
Leveranser fra byggherre (Lyse)
Det leveres grunnpakke fra Altibox. Det leveres ett uttak for dekoder i stue.
Porttelefoni fra Smartly
Målere for el- og vannforbruk

VARME OG SANITÆR

U-vask, armatur med svingbar tut.
Avløp/sluk.

Felles lysanlegg i bodrom.

VENTILASJON

INNREDNING/ANNET

Avtrekksventil/overstrømning
til garasje.

Ventilering iht norm/krav.

Hengelås til bod med nøkkel i system.
Synlige tekniske føringer.

Båreheis, brannmannsheis.

Belysning.

Uoppvarmet parkering.
Sprinkling iht krav, tørranlegg.

Ventilering iht norm/krav.

Varmesentral: utstyr iht krav fra
fjernvarmeleverandør.

Varmesentral: utstyr iht krav fra fjernvarmeleverandør.

Varmesentral: utstyr iht krav fra
fjernvarmeleverandør.

Parkeringsplasser blir merket,
og det leveres én automatisk portåpner
pr p-plass.
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Alv Selvik,
prosjektleder
i Skanska.

Kontakt megler:
Eivind Chr. Dahl, 41 14 40 40
eivind.chr.dahl@dnbeiendom.no

DIN NYE LEILIGHET ER
I DE TRYGGESTE HENDER
Det er en av bransjens absolutt mest erfarne og solide aktører
som har ansvaret for oppføringen av Høyden: Skanska.

– Vi er svært stolte av å være totalentreprenør for trinn 2 av

tomten og sette preg på fremtidens Hillevåg,

Mitt Hillevåg. Vårt oppdrag er å bygge de nye leilighetene og

er utvilsomt en givende oppgave for en som har vokst

parkeringsanlegget samt deler av hageanlegget. Dette er en

opp i Stavanger, smiler Alv.

stor og prestisjefull oppgave som vi gleder oss til

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 leveransebeskrivelse 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 Anne Lise Norheim, Joakim Bjerk, iStock, Unsplash, Widerøes,
Stavanger Byarkiv, Megabite film, Skydrone, Ensign, Tom Haga og Sindre Ellingsen.
Brosjyre versjon 8.

mitthillevåg.no

å realisere på beste måte sammen med våre oppdrags-

Skanska er en ledende entreprenør innen større

givere i Køhler Eiendom, forteller prosjektleder i Skanska, Alv

byggeprosjekter både her til lands, i Europa og USA,

Selvik.

og har lenge vært en av de foretrukne i Stavangerregionen. Alv og de andre i Skanska har alltid kvalitet øverst

Skanska har ansvar for alt fra detaljprosjektering til overleve-

på agendaen, også innen valg av underleverandører.

ring av komplette, ferdige og fine leiligheter.

– Å bygge et prosjekt som Høyden er verdiskaping som sprer

Alv er selv stavangergutt og synes det er spennende

seg som ringer i vannet. Vi er opptatt av å bruke flinke, trygge

å være med på byfornyelsen i Hillevåg.

og lokale samarbeidspartnere, og bidra

– Høyden blir et fantastisk landemerke i et område i fin

til å styrke næringslivet i regionen vi jobber i. Alt vi gjør skal

utvikling. Dette er et prosjekt som både vi og de som flytter

ende opp i et godt hjem, og det er et ansvar vi tar

inn skal bli stolte av. Å bidra til utvikling av denne historiske

på høyeste alvor på alle mulige måter, sier Alv.

mitthillevaag.no

