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SØKNAD OM REGULERINGSENDRING MED FORENKLET 

BEHANDLING 

 

1. BAKGRUNN 

Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for en utvidelse av Godalen VGS, i tråd med 

Asplan Viak sitt forprosjekt på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Skolen skal utvides med plass 

til 180 ekstra elever, for å fange opp forventet elevvekst f.o.m 2023.  

Det legges til rette for en utbygging der dagens verkstedsfløy 

(D) rehabiliteres og hvor anlegget utvides med to nybygg (E 

verksteder og F gymsal). Fellesarealene skal tilpasses økt 

elevtall og dagens behov. Inngang, kantine, elevtjenester, 

bibliotek og uteområdet skal forbedres og delvis fornyes. Etter 

utbygging skal skoleanlegget framstå som et funksjonelt, 

arealeffektivt og framtidsrettet skoleanlegg. 

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2006, og det er nå 

behov for å justere byggegrenser i plankartet for å tilrettelegge 

for bygg E og F, og omfordele maksimal utnyttelse (BRA). Det 

er også behov for å gjøre endringer i bestemmelsene, blant 

annet med hensyn til parkeringsdekning, krav i forbindelse 

med søknad om rammetillatelse og unntak fra maksimal 

byggehøyde for tekniske installasjoner og beplantning. De 

foreslåtte endringene er beskrevet i kapittel 3. Arealet satt av 

til videregående skole endres ikke. 

1.1 Saksgang 

Det søkes om rammetillatelse og reguleringsendring samtidig, og disse varsles også til naboer og 

offentlige interessenter i samme oversendelse. Naboer og offentlige instanser vil etter mottatt 

nabovarsel vanligvis ha 3 uker på seg til å komme med innspill/merknader til reguleringsendringen. 

På grunn av at varselet sendes ut i forbindelse med sommerferien, har en i dette tilfellet utvidet 

fristen til 5 uker. Når fristen er utløpt, vil Asplan Viak og Rogaland fylkeskommune kommentere 

innkomne merknader, og revidere søknaden etter behov. Søknaden om reguleringsendring sendes 

deretter til kommunen for vedtak, i lag med oppdatert plankart og bestemmelser, alle innkomne 

merknader med kommentarer, og mobilitetsplan. Ved forenklet behandling fattes vanligvis vedtak i 

kommunen innen 4 uker. Deretter kan vedtaket eventuelt påklages, i tråd med regler i 

forvaltningsloven. 

Figur 1. Forslag til ny og rehabilitert 

bygningsmasse. 
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2. GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

Gjeldende reguleringsplan for Godalen videregående skole (planID 2121) ble vedtatt 23.10.2006.  

 

Figur 2. Eksisterende reguleringsplan for Godalen videregåande skole. 

Eksisterende skolebygg ligger innenfor område formålet «offentlig bebyggelse videregående skole» 

(O1) i plankartet. Maks kotehøyde og T_BRA er bare satt for to områder i nordøst og vest hvor det er 

åpnet for nye bygninger, og er satt til kote +17 og 1750 m2 T-BRA i vest, og kote +23,6 og 2000 m2 i 

nordøst. Byggegrensene i plankartet er bare satt i områdene der det er åpnet for utvidelse av 

bygningsmassen mot nordøst og vest. Innkjørsel fra Østre ring til skoleområdet er regulert nord for 

eksisterende bygningsmasse, og det er vist to avkjørselspiler inn fra Strømvigveien. 

3. OVERSIKT OVER ENDRINGER I REGULERINGSPLAN 

Hovedformålet med reguleringsendringen er å justere byggegrensene i plankartet, for å tilrettelegge 

for to nye bygninger i nordøst og nordvest innenfor felt O1.  

3.1 Justering av byggegrenser, maksimal byggehøyde og utnyttelsesgrad (T-BRA) 

I de følgende avsnitt presenteres endringene som er ønsket for å legge til rette for ny bygningsmasse. 

Det legges opp til endringer både i plankart og i bestemmelser: 

3.1.1 Plankart 

En ønsker å justere byggegrensene i plankartet, slik at disse blir utvidet mot nordøst og mot vest. 

Kartene under viser eksisterende byggegrense, og forslag til ny. En vil også omfordele T-BRA mellom 

området vest og øst, slik at en får plass til nye bygninger. Dette innebærer at maksimal T-BRA i 

nordøst økes fra 2000 m2 til 2600 m2, mens den i vest senkes fra 1750 m2 til 1300 m2. Det totale 

utbyggingsvolumet endres fra 3750 m2 T-BRA til 3900 m2 T-BRA. 
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For området i øst ønsker en å justere maks kotehøyde fra +23,6 til +24,1. Nybygg her vil på det 

høyeste begrenses til kote +24,1, mens deler av bygningsmassen vil ha en høyde på maks kote +18,6. 

Høyeste punkt på eksisterende skolebygninger er i dag eksisterende gymsal (+24,3). 

Utsnitt eksisterende plankart 

 

Nytt plankart med justerte byggegrenser 

 

3.1.2 Planbestemmelser 

En ønsker å tilrettelegge for at nødvendige tekniske installasjoner på tak som for eksempel oppbygg 

for overlys, takhatter/lyrer for lufting av rør og avkasthette for ventilasjon, kan overskride maksimal 

byggehøyde. På eksisterende bygningsmasse er det flere oppstikk på tak allerede, og innarbeiding av 

en bestemmelse for dette blir i stor grad en videreføring av gjeldende praksis i området. I tillegg er 

Eks. byggegrense 

Eks. byggegrense 

Eksisterende 

byggegrense 

Ny byggegrense 

Ny byggegrense 
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det ønskelig å åpne for grønne tak med dyrkningsmedium og beplantning, som kan stikke over 

maksimal byggehøyde. Søndre del av bygg F, gangsone og utsiktspunkt på øverste tak på bygg E, og 

deler av det laveste taket på bygg E er tenkt som uteoppholdsareal.  

For å åpne for at tiltak som nevnt over kan stikke opp over maksimal byggehøyde, er det derfor 

ønskelig å innarbeide et unntak fra maksimal byggehøyde i bestemmelsene til planen. Unntaket 

ønskes innarbeidet i §5.2, og skal gjelde for hele felt O1. Under følger ønsket ordlyd. 

Ny bestemmelse (tillegg i §5.2) 

Oppbygg for overlys, takhattar/lyrer for lufting av rør og avkasthette for ventilasjon kan overskride bestemmelse om 

maksimal byggehøyde med inntil 1,4 meter.  

Det er tillatt å etablere grønne tak på ny bebyggelse med gangveger, rekkverk, levegger, beplantning, plantekasser og 

dyrkingsmedium. Tiltakene kan overskride bestemmelse om maksimal byggehøyde med inntil 1,4 meter. 

3.2  Andre endringer i plankart og bestemmelser 

I tillegg til endringene som gjøres for å tilrettelegge for ny bebyggelse, er det ønskelig å justere andre 

mindre vesentlige elementer i planen, for å åpne for ønsket utbygging. Under følger en oversikt over 

endringene en ønsker i plankart og planbestemmelser. 

3.2.1 Plankart 

Flytting av avkjørselspiler 

I arbeidet med utomhusplan for skoleområdet, har det dukket opp behov for flytting av to 

avkjørselspiler fra Strømvigveien. Den sørlige pilen ønskes flyttet ca. 7 meter mot nord, for å sikre 

opparbeidelse av bedre tilkomst for varelevering og brannbil. Den nordligste pilen ønskes flyttet ca. 

12 meter mot sør, for å tilrettelegge for oppstrammet avkjørsel og ny bebyggelse. 

Utsnitt eksisterende plankart Nytt plankart med endrede avkjørselspiler 

  

 

Etablering av mur 

Nord for nybygg E (Figur 1) er det behov for å etablere en mur med maksimal høyde på 4-5 meter 

over eksisterende parkeringsareal i tilknytning til nybygget, men lavere høyde i vest. Muren er derfor 

ønsket avsatt i plankartet, for å sikre mulighet for opparbeiding. Muren er nødvendig for å 

tilrettelegge for parkering og snuareal i tilknytning til ny bygningskropp. Det er i tillegg ønskelig å 

åpne for en mur vest for nybygg E (Figur 1). 



 

side 5 av 7 

Utsnitt eksisterende plankart Nytt plankart med regulerte murer 

 
 

 

Etablering av støyskjerm 

Det er ønskelig å legge til rette for en støyskjerm mellom østfasaden av eksisterende skolebygning og 

nabobebyggelsen. Det er ikke innarbeidet rekkefølgekrav for opparbeidelse av støyskjermen, men 

den er ønsket innarbeidet i plankartet. 

Utsnitt eksisterende plankart Nytt plankart med regulert støyskjerm 

  

 

Etablering av gangbro/opphøyd gangvei 

Fra fortau langs Østre ring ønsker en å ha muligheten til å etablere en offentlig gangforbindelse til tak 

på nybygg E, og videre mot innganger på skoleområdet og parkering ved Stolen. Gangforbindelsen er 

vist på utomhusplanen som ligger ved varselet om søknad om rammetillatelse og reguleringsendring. 

Mur høyde 1-5 m 

Mur høyde 0,5-2,5 

50 
46 

Ny støyskjerm 

18 
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Figur 3. Eksempel på hvordan gangforbindelse fra fortau kan løses. 

Gangforbindelsen vil mellom fortauet og nybygget måtte etableres delvis som en 

brokonstruksjon/opphøyd konstruksjon på mur, og dette ønsker en å åpne for gjennom bruk av 

bestemmelsesområde i plankartet, med tilhørende beskrivelse i planbestemmelsene. 

Utsnitt eksisterende plankart Nytt plankart med bestemmelsesområde for 

gangbro 

  

 

3.2.2 Bestemmelser 

Endring av krav om godkjent utomhusplan før/ved søknad om rammetillatelse 

For å sikre fremdrift i søknad om rammetillatelse og igangsettelsestillatelse, er det ønskelig å endre 

bestemmelsene i gjeldende plan om krav i forbindelse med søknad om rammetillatelse. I 

bestemmelsene er det satt krav om at godkjent utomhusplan skal foreligge før/samtidig med søknad 

om rammetillatelse. En ønsker å endre dette til en todelt godkjenning av utomhusplan, i tråd med 

vanlig praksis i søknadsprosessen i dag. Dette innebærer at det sammen med søknad om 

rammetillatelse skal foreligge en utomhusplan, men denne skal ikke godkjennes og detaljeres som en 

teknisk plan før i forbindelse med søknad om igangsettelsestillatelse.  

Under følger forslag til ny §2 i bestemmelsene til planen. 

Gjeldende bestemmelse (§2) Ny bestemmelse (§2) 

Plankrav/krav til søknad om byggetillatelse 

Før/samtidig med søknad om rammetillatelse for ny 

bebyggelse innen felt O1 må det foreligge en godkjent 

utomhusplan. Den skal medta spesialområde friområde 

parkbelte og offentlig parkering mot Stolen. Planen skal 

forelegges parksjefen og godkjennes av byplansjefen. 

Utendørsplanen skal utarbeides av fagkyndig person i 

målestokk 1:200. Den skal vise alle uteomhusarealer 

herunder trafikksikre atkomster, sykkelparkering, 

Plankrav/krav til søknad om byggetillatelse 

Sammen med søknad om rammetillatelse for ny 

bebyggelse innen felt O1 skal det foreligge en 

utomhusplan i målestokk 1:400 for alle uteområder i 

området som skal bygges ut. Planen skal fastsette 

hovedbruk av arealene (atkomster og innganger, opphold, 

plantefelt, trafikkarealer for nødetater og renovasjon, 

parkering, universelle gangforbindelser m.m.), høyder på 

terreng og murer, jorddybde på grønne tak samt 

Bestemmelsesområde 
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terrengbehandling, forstøttingsmurer, ramper, trapper, 

parkering, møblering, beplantning, belysning, materialbruk 

og plan for renovasjon. 

overordnet overvannshåndtering og flomveier. Det skal 

dokumenteres at krav til blågrønnfaktor kan oppnås. 

Utomhusplanen skal være godkjent av kommunen før 

rammetillatelse gis.  

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det 

foreligge en detaljert teknisk utomhusplan i målestokk 

1:200 for alle uteområder i området som skal bygges ut. 

Planen skal vise terrengbearbeiding, kotehøyder, 

materialbruk, beplantning, lekeutstyr, møblering, 

universell utforming, adkomster, skilting, vannavrenning, 

belysning, parkering, sykkelparkering, og andre faste 

elementer. Planen skal være godkjent av kommunen før 

igangsettingstillatelse gis. 

 

Endring av parkeringsdekning for sykkel 

Utbyggingen det legges opp til gjør at antallet parkeringsplasser for bil reduseres. I tillegg er 

reduksjon av bilkjøring et generelt mål i samfunnet. En ønsker derfor å redusere 

parkeringsdekningen for bil fra maksimum 1 bilplass pr 100 m2 BRA til 0,5 pr 100 m2 BRA. I tabellen 

under er gjeldende og ny ordlyd presentert. 

Gjeldende bestemmelse (§5.2) Ny bestemmelse (§5.2) 

Parkeringsdekning skal maksimum være en bilplass pr. 100 

m2.  

Det skal være minimum 1 sykkelparkeringsplass pr 100 m2 

T-BRA. Sykkelparkeringsplassene skal plasseres nær 

hovedinnganger og ha god forbindelse til overordnet gang-

/sykkelveinett. 

Parkeringsdekning skal maksimum være 0,5 bilplasser pr. 

100 m2.  

Det skal være minimum 1 sykkelparkeringsplass pr 100 m2 

T-BRA. Sykkelparkeringsplassene skal plasseres nær 

innganger og ha god forbindelse til overordnet gang-

/sykkelveinett. 

 

Tilrettelegging for opphøyd gangvei fra fortau til tak på ny bygningsmasse 

I forbindelse med justeringene av byggegrensene er det ønsket å tilrettelegge for gangvei/gangbro 

fra fortau langs hovedveien til tak på ny bygningsmasse, men det er også nødvendig å åpne for en slik 

konstruksjon i bestemmelsene. Under følger forslag til tillegg i bestemmelsene. 

Ny bestemmelse (bestemmelsesområde #1) 

Innenfor området er det tillatt å etablere opphøyd gangvei fra fortau til tak på ny bygningsmasse. Gangveien kan 

etableres som en brokonstruksjon. Eksakt plassering avklares i forbindelse med søknad om tiltaket. 

Med vennlig hilsen 

Asplan Viak AS 

Øyvind Skaar 

Arealplanlegger 

T: 46906146 | 417 99 417 

E: oyvind.skaar@asplanviak.no 

 


