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M E L L O M  H A V  O G  B E R G
Mulighetsstudie Stokkalandsmarka sentrum

I kommuneplanen til Hå står det at «Hå kommune vil legge til 
rette for vekst i stasjonsbyene og Stokkelandsmarka, samtidig 
som det vert tatt omsyn til jordvern, biologisk mangfald og kul-
turlandskap»
Hvordan kan dette gjøres?

Det nye sentrumsområdet må utgjøre en helhet hvor jordvern, kultur-
minner og biologisk mangfold blir forutsetningene for å skape en god 
senterstruktur. Vi mener det er disse kvalitetene og måten de bindes 
sammen som vil gi en tydelig identitet. Nye bygg, plasser og veier bør i 
størst mulig grad ta opp i seg det eksisterende landskapet sine kvalite-
ter. Organisering av bygg tenkes planlagt slik at disse skaper lune ute-
områder beskyttet fra den sterke vinden.
I vårt mulighetsstudie har det vært vesentlig å ta vare på karakteren til 
området som består av steingarder, utmark, noe skog, spredte trær og 
lynghei. Vi har etterstrebet et grep som kan la mest mulig av det eksis-
terende stå uberørt. Da det legges opp til en trinnvis utbygging ser vi 
for oss en rekkefølge som i størst mulig grad er skånsom mot det ek-
sisterende landskapet. Det vil likevel være naturlig å planlegge enkelte 
utfyllinger for å jevne ut terrenget, spesielt rundt den fremtidige Haugst-
adveien. Vi ser for oss en strukturerende grøntstruktur fra nord og møter 
torget i det nye sentrum. Sentrum kan defineres på flere måter og ikke 
kun som et kommersielt sentrum med butikker og næring. Det kan også 
være bindeleddet i et tettsted; det som gir identitet, samler og gir inn-
byggerne møteplasser og tilrettelegger for aktiviteter.

Vi må være bevisste på hvordan plassering av ulike funksjoner (næring, 
skole, boliger etc) sammen påvirker nærmiljø og kan ha en samfunns-
messig gevinst ved å dele på hverandre. Er det funksjoner som kan 
samvirke ? Et av forslagene våre er å plassere samfunnshus og skole 
sammen for å skape liv dag- og kveldstid og å ha muligheten til å bruke 
hverandre sine fasiliteter. Samme gjelder for plassering av barnehage og 
flerbrukshall.

Vårt grep består av:
A. En strukturerende grøntstruktur med små skoger og alle-
er som binder sammen de ulike funksjonene. Vi kaller det en 
skogsalmenning.  En serie med møtesteder, skogstorg og ur-
bant torg tenkes lagt hvor grøntstruktur møter infrastruktur.
B.Næring/ sentrumsareal kombinert med boliger legges på sør-
siden av den planlagte Haugstadveien.
C. Kirke og barnehage legges vest for grøntstrukturen med ad-
komst fra Haugstadbakken.
D. Skole, ballbinger og flerbrukshall legges vest for grønnstruk-
turen med adkomst fra Haugstadbakken.
E. Eneboliger legges nordøst for grøntstruktur.
F. Boliger i konsentrert bebyggelse legges øst for grøntstruktur.
G. Boliger i den sørlig delen av næring/sentrumsareal.

Vi legger opp til at adkomst med bil gjøres fra utkantene og at område-
ne i forbindelse med skogsallmenningen blir bilfrie og forbeholdt myke 
trafikanter.
A. Skogsallmenning
Jæren har historisk sett bestått av mye skog, nå er det kun kulturskog 
som står igjen. Denne leskogen er verdifull som rekreasjon og beskyttel-
se mot vind men den er monokulturell. Vi ser på skogen som nøkkel til å 
skape en mer bærekraftig utvikling på Stokkalandsmarka. Hvorfor ?
Skogen gir le for vind og skaper lune uteområder. Trær gir hjem for fu-
gler, insekter og andre dyr som bidrar til å sikre og øke det biologiske 
mangfoldet. Trær binder CO2 og har dermed en positiv effekt for å re-
dusere den globale oppvarmingen. Skogen gir og mulighet for fri lek for 
barnehage, skole og lek utenom skoletid. Som et hovedgrep i vårt mu-
lighetsstudie ser vi derfor på skogen og den sammenhengende skogen 
som det strukturerende elementet på Stokkalandsmarka. Vi foreslår at 
vi binder sammen eksisterende skoger og lebelter og lager en flettverk 
av større og mindre skoger som over tid gradvis utvikler seg og skaper 
attraktive kvaliteter både for biologisk mangfold og jordvern. Men like 
viktig for å skape et attraktivt bomiljø for Håbuen i alle aldre og livssitua-
sjoner.
Derfor foreslår vi en skogsallmenning som går fra nord til sør i planområ-
det og kopler seg på innregulert grønnstruktur og eksisterende skoger. 
På begge sider av skogsallmenningen vil de forskjellige funksjonene 
plasseres. Vi foreslår også å plante fleres skoger i området, en nord for 
skoletomten, en øst for boligfelt og en sør for kirketomt. 

PERSPEKTIV 1- Sentrumsareal med kirke i bakgrunnen
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Skogsallmenningen vil forlenges over Haugstadveien 
i en kulvert eller bru og forbinde den sørlige delen av 
planområdet med nordsiden. Skogsallmenningen vil 
også ivareta hensyn til fornminner.
Skogsallmenning vil bestå både av gang og syk-
kelstier, men også områder for håndtering av vann, 
avrenning og overvann fra bebyggelse. Det vil være 
områder satt av til rensing av vann som vil tiltrekke seg 
et rikt dyreliv.

B.Næring/sentrumsareal
Matvarebutikk: Vi tenker at den mest logiske plassen 
sett både fra et kommersielt og et infrastrukturelt per-
spektiv, er sør for dagens rundkjøring. Området kan 
utvikles først og er ikke avhengig av videre veibygging. 
Butikken ligger langs vei og på bakketopp, dermed 
kan den få en lett synlighet og tydelige merkevarebyg-
ging. Matbutikk danner utgangspunktet for videre ut-
bygging sørover langs den da bygde Haugstadveien. 
Vi tenker at nøkkelen for å få til en god og lønnsom 
næringsutvikling er kombinasjon med bolig. Vi ser for 
oss noen små uterom som danner åpne torg og plas-
ser med bygg som har kombinerte formål; bolig, kon-
torer og næring i 1.etasjer. Vi legger også opp til at det 
kan etableres helsetjenester her.

C. Kirke og barnehage
Arealet nærmest Haugstadveien er i Haugstadbakken 
satt av til kirke og barnehage. Vi ser for oss at kirken 

plasseres slik at den blir et landemerke som er godt 
synlig fra alle himmelretninger. Barnehagen henvender 
seg nordover og østover, det vil være logisk med sam-
bruk av flerbrukshall mellom skole og barnehage.

D.Skole og samfunnshus 
På arealet nord for kirke og barnehage foreslår vi å 
plassere skole og samfunnshus. Dvs. at det legges 
opp til at samfunnshus og skole deler arealer. Skolen 
er brutt opp i tre sammenbygde volumer og to en-
keltstående volumer. Sammen vil disse skape lune 
uteområder tilpasset de forskjellige alderstrinnene. 
Det legges opp til at både skole og barnehage kan 
ha kombinerte lekearealer hvor deler av dette er ut-
markslek i minimalt bearbeida utforming. Skolen har 
også knausen i nord som vi foreslår omgjort til skog 
for bruk til skolen og nabolagene rundt. 

E. Eneboliger legges nordøst for grønnstruktur
Det legges opp til utbygging av eneboliger eller sam-
menbygde eneboliger som er tilpasset det lett fallen-
de terrenget, tilkomst til disse er fra sør. Det legges 
opp til parkering på egen tomt. 

F. Boliger i konsentrert bebyggelse legges øst 
for grønnstruktur
Vi foreslår en mer konsentrert leilighetsbebyggelse 
rundt et indre gårdstun som gir lune uteområder. Vi 
ser for oss leiligheter over to etasjer i bebyggelse 
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Skogsallmenning som går fra nord til sør i planområ-
det. Allmenningen kobler seg på innregulert grøntr-
strukturer og skaper en sammenheng med regulerte 
byggefelt i nord og fremtidige utbyggingsområder i 
sør.

Sentrumsareal og næringsareal. 

Kirke og barnehagetomt.

Skole, flerbrukshall og samfunnshus tomt.

Boligfelt med eneboliger sammenbygde som atrie-
hus. Parkering på egen grunn og felles grønstruktu-
rer mellom husene som kobler seg på skogsallmen-
ning.

Konsentrert boligbebyggelse med parkering i kjeller. 
Boliger mot skogsallmenning i to etasjer, øvrige i 3 
eller 4 etasjer.

Kombinert bolig og næring. Nordlig del næring og 
parkering i de 2 nederste etasjer. Boliger over disse. 

Samfunnshus og ballbinge

Flerbrukshall

Åpne anlegg for overvann

Urbant torg hvor skogsallmening møter 
næringsbebyggelse.

Matbutikk med drivhus på taket, produksjon av kort-
reiste grønnsaker.

Næringsarealer

Skogstorg, sentralt møtested mellom sentrum, kirke, 
boliger og barnehage

Parkering for boligområde G, leiligheter i 3. og 4. 
etasje

Parkering

Lekeareal for barnehage

Grønnsakshage for skoler og barnehage.

Klatrepark og hinderløype

Kirke

Utmark med skog

Ny grønstruktur påkoblet innregulert grøntstruktur i 
kommuneplan

Skoleskogen opp på haugen

Bro over veien som binder sammen nord og sør av 
planområdet.

Parsellhage og drivhus

Kulturminner

Eikeskog og furuskog mot kirken

Helsehus

Furuskog 
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nærmest skogsalmenning og leiligheter i tre etasjer mot øst og nord. 
Parkering i kjeller.

G. Boliger i den sørlig del av næring/sentrumsareal. 
I den sørlige delen av området foreslår vi boliger organisert rundt mindre 
bilfrie tun. Parkering for boliger løses i fellesanlegg. Kombinert rekkehus 
og punkthus i 3 - 4 etasjer. Terrenget faller en del og det vil bli nødvendig 
med noe utfyllinger. En kombinasjon av næring og parkering i de første 
etasjer og boliger over dette kan være gunstig mtp. terrengforskjellene.
En serie med møtesteder, skogstorg og urbant torg tenkes lagt hvor 
grøntstruktur møter infrastruktur.

Materialer, energi og miljø
Vi foreslår at det benyttes takflater som er gunstig for produksjon av 
solenergi. Videre at byggene bygges i tre eller andre materialer som har 
et lavt klimaavtrykk. Byggene bør planlegges for sambruk. Det gjelder 
spesielt samfunnshus, flerbrukshall og skolebygg. Det er formålstjenlig å 
planlegge for bygg og rom som er såpass generelle at de kan benyttes 
til flere formål og gjennom hele dagen. En slik fleksibilietet er bæredyktig 
mtp. fremtidig bruk. 
Klima og miljømessige tiltak: Vi mener at det eksisterende landskapet 
i størst mulig grad må bevares. Hvis ubrukt areal fortsatt kan benyttes 
som beiteområde kan det gi et positivt regnestykke mtp karbonlag-
ring. Vi bør tenke åpne anlegg for håndtering av overvann og fremtidig     

økende nedbør. Da legger vi til rette for egnede habitater for fugler og 
dyr. 
Vi foreslår en storstilt planting av trær som skaper le, binder C02, gir 
boplasser til dyr og insekter og glede for mennesker. I tillegg vil vi foreslå 
å planlegge byggene med takflater som er tilpasset bruken av solen som 
en energiressurs.
Som et bærende hovedkonsept er det samspillet med 
naturgitte betingelser, fornuftig planlegging av 
bygninger og plantet skog som bringer 
Stokkelandsmarka inn i en mer bærekraftig 
fremtid.
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BoligerFriområde/utmark

SNITT GJENNOM PLANOMRÅDET  SETT MOT NORDVEST

Kombinert næring og boliger Bro

Kirke Barnehage

10 METER

+45

+62

Boliger

PERSPEKTIV 2- I skogsallmenning ned mot konsentrert leilighetsbebyggelse. Vi foreslår å ta vare på 
steingarder og eksisterende landskap, så langt det lar seg gjøre

PERSPEKTIV 3  I skogsallmenning mot kirke og barnehage
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PERSPEKTIV  4  I skolegård. Gang og sykkelsti leder ned mot skogsallmenning og over til boligområ-
det øst for denne

10 METER

Boliger Boliger Skog

Flerbrukshall Skole og samfunnshus

+60 +65

10 m


