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Planinitiativ 
(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 149 L) 

 

 

 
Planinitiativ for Gnr/bnr 56/1585 - Rogalandsgata 44, 4011 Stavanger, VÅLAND 

Utarbeidet av Asplan Viak 

Datert 27.06.2019 

 

Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Asplan Viak AS 

Kontaktperson Helene Lustrup 

E-post Helene.Lustrup@asplanviak.no 

Telefon 97535788 

Forslagstiller 

Firma Stavanger Eiendom 

Kontaktperson Elin Vagle 

E-post Elin.Vagle@stavanger.kommune.no 

Telefon 51508458 

Hjemmelshaver 

Navn Stavanger Utvikling KF 

Kontaktperson Grete Kvinnesland 

E-post Grete.Kvinnesland@stavanger.kommune.no 

Telefon 51567554 

 

 

Relevante opplysninger 

 

Stavanger Eiendom har engasjert arkitekt, landskapsarkitekt og plankonsulent for å 

utarbeide skisseprosjekt og detaljplan for ny barnehage på nordlig del av Teknikken-

tomten. Stavanger Utvikling vil senere legge til rette for utvikling av den sørligste 

delen av tomta og har grunneierinteresser som skal ivaretas i planarbeidet. 

 

Grensen mellom planlagte tiltak i nord og sør er ikke satt da en ønsker å se helhetlig 

på forhold som berører begge områder for god omforming av tomten – eksempelvis 

adkomst, grønnstruktur, offentlig infrastruktur, gang og sykkelvei, mv. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
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Informasjon om planinitiativet 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 

 

1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

Hensikt med planen 

Formål med planen er å utvikle nordlig del av utbyggingsområdet, gnr/bnr 56/1585, til 
ny offentlig barnehage. Prosjektet er en oppfølging av Handlings- og økonomiplan 
(HØP) om å tilrettelegge for en 10-avdelings kommunal barnehage på Våland. 
Bekketunet barnehage i Hillevåg drives i bygg som er midlertidig godkjent og skal 

avvikles. Det er behov for flere sentrumsnære barnehager for å få en jevnere 

bydelsdekning. En barnehage på Teknikken-tomten på Våland vil erstatte Bekketunet 

barnehage. Viser ellers til barnehagebruksplanen til Stavanger kommune. Planen vil 

legge til rette for utbygging som følger opp kommuneplanens målsettinger som bl.a. 

innebærer fortetting langs Bybåndet, og samtidig ha en tydelig miljøprofil som 

vektlegger grønn mobilitet og tilpasning til trehusbyen i materialbruk og 

bebyggelsesstruktur. 

 

Fremtidig arealformål 

For øvrige deler av tomten skal det vurderes plassering og omfang av annen 

bebyggelse, herunder ulike boligformer; seniorbolig, bofellesskap mv., samt felles og 

offentlig infrastruktur som adkomst, gangveier, grøntanlegg og parkering. Oppstart på 

planarbeid for den sørlige delen av tomta vil skje med eget oppstartvarsel.  

 

 

2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

Planavgrensning og lokalisering 

Tomten ligger på et høydedrag på grensen mellom Våland og Hillevåg bydeler. 

Tomten grenser til villabebyggelse i nord, Øvrebøveien med villabebyggelse i øst og 

sør, og sykehuset sine arealer i vest.  

 

Tomten er 16,9 daa netto, med veigrunn og andre arealer som er naturlig å ta med er 

utbyggingsområdet på rundt 19,8 daa. 
 

Dagens arealbruk 

Det nedlagte skolebygget «Teknikken» vil bli sanert, beslutningen er basert på 

tilstandsrapport og egnethetsvurdering til ulike formål. Ubebygde deler av området 

består av gressplener og større parkeringsplasser som leies ut til sykehuset. Dagens 

adkomst til området er fra Armauer Hansensvei. 
 

Eiendomsforhold 

Arealet eies av Stavanger kommune (Stavanger Utvikling).  

 

Tilstøtende arealbruk 

Utbyggingstomten grenser til etablerte boligformål i nord, øst og sør. Formål i vest er 

i hovedsak offentlig tjenesteyting og disponeres av Helse Vest.  
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Stedets karakter og eksisterende bebyggelse 

Eiendommen ligger på en høyde med utsikt til fjord og fjell i vest. Teknikken-bygget 

er på 2-3 etasjer og ligger med et langstrakt volum i nord-sørlig retning og som en 

kontrast til den mer småskalerte bebyggelsen i omgivelsene. Teknikken er tidstypisk 

for 60-tallet med klassing intern organisering med gjennomgående korridor og 

sideliggende rom. Selv om Teknikken har en god størrelse oppleves området lyst og 

åpent. 

 

3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

Forhold til nasjonale og overordna planer og føringer 

Overordnede føringer knyttet til universell utforming, RPR for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen, Barnehageloven mv. vil være førende for planarbeidet. 

 

Regionalplan for Jæren 2013-2040 (RPJ) 

Regionalplan Jæren 2050 (juni 2019) har mål om å utvikle attraktive og livskraftig 

nabolag som skaper identitet og korte avstander til daglige gjøremål. For offentlig 

bebyggelse, som skoler og barnehager, skal krav til parkering vurderes spesielt og 

fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

 

Forholdet til kommuneplan 

Utbyggingstomten er avsatt til offentlig tjenesteyting i gjeldende kommuneplan, med 

hensynssone om krav til felles planlegging, H810. I høringsutkast til ny 

kommuneplanen 2019-2034, er H810 erstattet med hensynssone for omforming, 

H820, med bestemmelse § 3.5.2: «Innenfor hensynssone H820 omforming skal det i 

reguleringsplaner fortrinnsvis legges til rette for blandede utbyggingsformål.» 

 

Kommuneplanen stiller krav om mobilitetsplan og rammeplan for VA for detaljplaner.  

Det vises også til Stavanger kommunes klima og miljøplan, barnehagebruksplanen, 

barns interesser, universell tilgjengelighet med mer.  

 

 
Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanen, Bussveien ligger 300m i gangavstand i vest. 

Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_4#%C2%A713
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_4#%C2%A713
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I gjeldende reguleringsplan er utbyggingstomten avsatt til offentlig bebyggelse/skole. 

Gjeldende plan er en såkalt oppdateringsplan fra 1991.  

Utbyggingstomten grenser hensynssone bevaring av kulturmiljø – trehusbyen. 

Tiltaket skal formet og være tilpasset nærområdenes særpregede trehusmiljø. 

 

Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 

Nærmeste pågående planarbeid gjelder ny Bussvei i Lagårdsveien i vest. Ellers 

ingen kjente pågående planarbeider i umiddelbar nærhet. 

 

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

 

Det er utarbeidet egnethetsvurdering, mulighetsstudier og tilstandsrapport for 

skolebygget og for tomten. Basert på analysene er det konkludert at eksisterende 

bygningsmasse saneres for å få til en mer moderne og hensiktsmessig utnyttelse av 

tomten til hvv. barnehage med tilhørende anlegg og andre formål. I første omgang vil 

barnehagen detaljreguleres og skisseprosjekt bli utarbeidet. Gjennom planprosessen 

vil en også se på forhold som vil berøre fremtidig utvikling i den sørlige delen av 

tomten.  

 

Figur 2 Utbyggingstomt, gnr/bnr 56/1585. 
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Planarbeidet vil i hovedsak sette rammer for barnehagens utbyggingsvolum, adkomst 

og parkering, gangforbindelser, grønnstruktur og siktakser. En barnehage med 10 

avdelinger gir plass til rundt 150 barn, og stipulert arealbehov er ca. 3000 kvm BRA 

fordelt på 2-3 etasjer. Barnehagens uteoppholdsarealer vil bli opparbeidet og 

tilpasset med områder for de aller minste på 1-2 år og de største 5-6 åringene og få 

en beplantning med trær og busker for å dempe effekten av vind og vær. Planen skal 

også sikre offentlige gangforbindelser og vektlegger trafikksikkerhet spesielt. 

 

5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

Barnehagens utforming vil forholde seg tilpasses omgivelsene i form, størrelse og 

typologi. Det er naturlig å tenke en lavere bebyggelse mot øst og høyere mot 

sykehusområdet i vest av hensyn til omgivelser, nabobygg, landskap, utsikt og sol.  

 

I tidligfase-analyser er barnehagen vurdert plassert flere steder på tomten, og basert 

på dette er lokalisering i nordre del valgt. Her er også grunnen flatest og nær 

eventuell adkomst fra Rogalandsgata og Øvrebøveien som effektiv og trafikksikker 

adkomst. 

 

Realisering vil gi omgivelsene moderne, tilpasset arkitektur, byggehøyder tilsvarende 

eller lavere enn Teknikken-bygget og ny beplantning og opparbeidelse av 

utearealene. Siktaksen fra Armauer Hansnesvei mot øst søkes ivaretatt.  

 

6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

Alle relevante forhold vil bli vurdert i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er ikke fare 

for ras eller flom i området og planlagt virksomhet og arealbruk vil ikke gi 

ekstraordinær risiko for brann, eksplosjon eller utslipp. Relevante utredningstema vil 

være trafikksikkerhet og eventuelt støy. I planarbeidet vil en også vurdere behov for 

grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser for å vurdere fare om forurenset 

grunn.  

 

7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  

Tiltaket planen regulerer for fanges ikke opp av kriteriene i Forskrift om 

konsekvensutredninger. I forslag til ny kommuneplan er området satt av til omforming 

og planen vil i så måte være i tråd med overordnet plan. Tiltaket får ikke vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn. Begrunnelsen er gjort i henhold til forskrift om 

konsekvensutredninger § 6 og § 8. 

 

Krav til konsekvensutredning vil vurderes på ny ved oppstart av detaljplan for 

utviklingsområdene i sør. 

 

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Det vil bli lagt opp til planprosess med de lovpålagte varslinger og høringer som 

følger av dette. Vanligvis betyr det offentlig informasjonsmøte i forbindelse med 

utlegging av plan til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oppstartsmøtereferat 

2. Områdekart med planavgrensning 
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