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1. Formålet med planforslaget 
 

Gjeldende reguleringsplan for området, Detaljregulering for del av felt B i plan 2209 - 

Stavanger Forum, er fra 2012. I denne planen er området regulert til kombinert bebyggelse 

for forretning/kontor/tjenesteyting, samt torg og park. Det er lagt opp til en utnyttelse i feltet 

på 5700 m²BRA. Stavangers gjeldende kommuneplan er fra 2018, og her er området 

disponert til tjenesteyting. 

Formålet med planforslaget er å regulere området slik at det i stor grad er i tråd med 

gjeldende plan. Området ønskes regulert til kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting, 

samt torg og park. Den mulige utnyttelsen i planen på 5700 m²BRA ønskes videreført. 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:Egil.tungland@coop.no
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2. Planområdet og omgivelser  

Planavgrensning og lokalisering 

Foreslått planområde er på ca. 5,8 daa., og ligger rett sør for DNB Arena på Tjensvoll, ca. 2 

km sørvest for Stavanger sentrum. Området har atkomst fra Madlaveien via Morgedalsveien 

og Sonia Henies gate.  

 

 

 

 

 

Beskrivelse av planområdet 

 

Planområdet står i dag for det meste ubrukt. Det rommer en grusplass som sporadisk brukes 

til parkering. 

I nord grenser planområdet til hotell og sports/aktivitetshaller – voluminøse bygg med høyt 

aktivitetsnivå. Mot sør grenser området til boligbebyggelse i form av leiligheter og rekkehus. 

Langs planområdets sørlige plangrense går et parkdrag som strekker seg mot Mosvatnet i 

øst, og mot Madlakrossen i vest.  

Figur 1 - Planområdets beliggenhet i regionen 



    

3 

Prosjektil Areal AS  

Postadresse Tele Bankgiro                      Foretaksnr.                         E-Mail 

Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935            NO 995 907 534 MVA        marie.mjaaland@prosjektil.no 

4031 Stavanger  

 

 

 

Planområdet omfatter gnr/bnr 26/667, og deler av 26/16. Begge eiendommene innenfor 

foreslåtte plangrense eies av Stavanger kommune, der eiendommen som skal bygges ut 

disponeres av Stavanger Utvikling. 

 

Planområdet ligger med andre ord i en overgang mellom boligbebyggelse i sør og ulike 

tjenester i voluminøse bygg i nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrenget er forholdsvis flatt innenfor planavgrensning, men stiger oppover mot Øvre 

Tjensvoll sør for området. Planområdet ligger ca. på kote +40, og er over marin grense. 

Madlaveien 

DNB Arena 

 

Figur 2 - Planområdet med eiendomsstruktur 

Figur 3 - Planområdet i dag til venstre, og terrengmodell for området til høyre 
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Friluftsliv 

 

Planområdet ligger ved regionale friluftsområder som er definert med høy verdi. Det inngår i 

et belte som knytter Mosvatnet til Stokkavatnet, via Molkeholen. 

 

 

Naturverdi 

 

Det er ikke registrert trua eller fremmede arter innenfor planavgrensning, men registreringer i 

nærområdet viser flere fuglearter som er definert som sårbare og nær trua. Det er også 

registrert noen fremmede arter sørvest og sørøst for planområdet. 

Gråsisik, ansvarsart 

 

Fiskemåke, nær trua 

 

Stær, nær trua 

 

Bulkemispel,  

fremmed art, høy risiko 

 

Fiskemåke, nær trua 

 

Hettemåke, sårbar 

 Fiskemåke, nær trua 

 

Tyrkerdue, nær trua 

Ugrasløvetann  

Grå punktlav, nær trua 

 

Stær, nær trua 

 

Gul valmuesøster, 

fremmed art, potensiell 

høy risiko 

 

Figur 4 - Nærliggende friluftsområder 

Figur 5 - Registrerte arter ved planområdet 
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Funksjoner 

Det finnes varierte tilbud og tjenester på Tjensvoll i nærheten av planområdet, bl.a. i Madla 

bydelssenter med Madla Amfi som ligger omkring 650 meter mot vest. Planområdet er 

tilknyttet et viktig aktivitetspunkt ved Madlaveien med konferansesenter, sportshaller, 

hoteller, skoler og kirker som sammen gir høye besøkstall i området. 

Omkringliggende boligfelt betjenes av 5 nærbutikker (markert blått under), i tillegg til 

matbutikken i bydelssenteret (markert gult). Planområdet er markert i rødt. 

Det er flere elementer som gir barrierevirkninger i bydelen, der den høyt trafikkerte 

Madlaveien er den mest fremtredende. Kjøremønster og terrengform virker også inn på 

tilgjengelighet og framkommelighet i nærområdet, og gjør sammen med Madlaveien at 

boligfelt og aktivitetspunkt ved planområdet ikke har nærbutikk innen reell gåavstand. 

Mobilitet 

Aktivitetene nord for planområdet fører til mange besøkende i nærområdet, og 

parkeringsanlegg som er felles for flere av anleggene her, har nedkjøring fra Sonja Henies 

gate rett sørøst for planområdet. Dette kan tidvis gi mye trafikk i området. 

Andre aktuelle tema 

Det er ikke registrert viktige landskap eller kulturminner innenfor planområdet. 

I følge ngus løsmassekart består grunnen i planområdet 

av tykk morene og fyllmasse, og det er middels mulighet 

for forekomst av marin leire. Det er registrert høy 

sannsynlighet for økt fuktighetsinnhold i grunnen. 

Planområdet er ikke støyutsatt, men de nærliggende 

veiene Madlaveien og Morgedalsveien er preget av 

trafikkstøy 

Figur 6 - Eksisterende nærutikker i nærområdet markert med blått, bydelssenter markert gult 

og planområdet markert rødt. 

Figur 7 - Markfuktighetsklasser i 

planområdet 
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3. Plansituasjon og føringer  

Forhold til overordna planer og føringer 

− Statlig planretningslinje for samordnet areal og 

transportplanlegging 

− Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og 

unges interesser i planleggingen 

− Regionalplanen definerer området som et 

regionalt utviklingsområde med høy prioritet. 

Stavanger Forum kategoriseres også som et 

regionalt næringsområde som skal ha høy 

urbaniseringsgrad.  

 

 

 

 

 

 

 

Forholdet til kommuneplan 

Planområdet er disponert til 

tjenesteyting i gjeldende 

kommuneplan (2018). Området 

inngår i bysone C – sekundær 

byutviklingsakse, hvor 

retningslinjer angir en generell 

utnyttelse på 150%. Grensen til 

bysone A – den sentrale byen, 

ligger 700 meter øst for 

planområdet. I bysone A angis en 

generell utnyttelse opp til 240%. 

 

Planområdet ligger i parkeringssone 2, hvor det tillates mellom 0,3-0,9 parkeringsplasser for 

bil pr. 100 m²BRA næring. 5% av parkeringsplasser skal opparbeides som handicap-

parkering. 

For sykkel gjelder at det skal etableres 2 parkeringsplasser pr. 100 m²BRA næring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Regionale næringsområder 

(hentet fra Regionalplanen) 

Figur 9 - Utdrag fra kommuneplan for Stavanger 
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Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 

 

 
Figur 10 - Gjeldende reguleringsplaner i området 

 

Detaljregulering for Felt B i plan 2209 Stavanger Forum Gnr 26 bnr 59, Hillevåg bydel (2012), 

er gjeldende reguleringsplan for området. Området er her regulert til kombinert formål 

forretning/kontor/tjenesteyting, torg og park. Maks utnyttelse er satt til 5700 m²BRA (ev. u-

etasje inngår ikke i BRA). Det tillates maks 5 etasjer, og maks byggehøyde er satt til kote 

+59. Parkering skal iht. bestemmelsene i hovedsak løses i anlegget under bakken. 

Planområdet overlapper også noe med Detaljregulering for felt A i plan 2209, Stavanger 

Forum (2012) og Plan 2209, Reguleringsplan for Stavanger Forum. Hillevåg bydel (2009). 

Andre nærliggende planer er Reguleringsplan for Gnr.26, bnr.304, felt A Tjensvoll (1980). 

 

Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 

Det pågår regulering av Madlaveien – Bussvei Haugåsveien- sentrum-Sundekrossen. Det 

ble varslet oppstart av reguleringsplanen i 2016. 

 

Oppsummering  

Planforslaget vil i stor grad være i tråd med gjeldende reguleringsplan i området. 

Kommuneplanen for Stavanger er av nyere dato enn reguleringsplanen (henholdsvis 2012 

og 2018), og ved ev. avvik mellom disse, er kommuneplanen gjeldende. Planforslaget 

utfordrer kommuneplanen ved at forretning foreslås tatt inn igjen som formål på 

eiendommen. 

 

 

Detaljregulering 

for felt A i plan 

2209, Stavanger 

Forum 
Reguleringsplan 

for Gnr.26, 

bnr.304, felt A 

Tjensvoll (1980) 

Detaljregulering for Felt 

B i plan 2209 Stavanger 

Forum Gnr 26 bnr 59, 

Hillevåg bydel (2012) 
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4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen  

Planområdet ønskes tilrettelagt for et bygg med kombinerte funksjoner: Nærbutikk for 

dagligvarer i første -, og kontorer og tjenesteyting i øvrige etasjer. Bygget ønskes etablert i 

tråd med gjeldende plan – altså med BRA lik 5700 m² og fem etasjer. Utearealer som 

grenser til bygget er regulert som offentlig torg og park. Planforslaget legger opp til å 

opparbeide parkdraget sør for planlagt bygg, mens arealene vest for bygget ønskes 

omdisponert for å legge til rette for en HC-parkeringsplass og tre hurtigparkeringsplasser.  

 

Iht. gjeldende parkeringsnorm, vil det for området være 

aktuelt med 18-52 plasser for hele bygget. Det 

eksisterende anlegget vurderes å kunne håndtere det 

meste av ev. parkeringsbehov, men det er ønskelig 

med 11-18 parkeringsplasser på bakkeplan tilknyttet 

butikken. Som nevnt planlegges det å anlegge 4 

parkeringsplasser ved butikkens vestlige fasade. Det 

legges opp til å løse resterende parkeringsbehov 

gjennom privat avtale for leie av plasser på parkeringen 

tilknyttet boligene rett sør for planområdet.  

 

Planlagt bebyggelse vil holde 

høy arkitektonisk kvalitet, og ha 

åpne og aktive fasader ut mot 

det forbigående parkdraget. 

Planforslaget vil kunne bidra til et 

trivelig og åpent miljø i området, 

og representerer en mulighet til å 

fullføre parkdraget, og dermed 

tilføre nærområdet viktige 

kvaliteter.  

Figur 12 - Mulig parkeringsløsning 

Figur 13 - Referansebilder. Aktive fasader i første etasje, kontor og 

tjenesteyting i øvrige etasjer. 

Figur 11 - Prinsippskisse nærbutikk (Coop). 
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5. Virkninger på omgivelsene  

 

Planlagt tiltak vil være tilpasset bebyggelsen nord for planområdet når det gjelder høyder, 

men det vil være et langt mindre voluminøst bygg, og dermed kommunisere godt også med 

boligbebyggelse i sør. På denne måten kan bygget medvirke til en mykere overgang mellom 

de kontrastfylte strukturene nord og sør for planområdet.  

Planforslaget representerer en mulighet til å få ferdigstilt parkdraget som går gjennom 

området, og slik styrke det grønne beltet mellom Mosvatnet og Stokkavatnet. Parkdraget vil 

bli tilført viktige kvaliteter gjennom aktivitet og åpne fasader. 

Planforslaget kan legge til rette for økt naturverdi ved å ferdigstille grønndraget med innslag 

av trær og annen vegetasjon. Grønne tak kan også bidra positivt for fugler og innsekter i 

området.  

Planforslaget legger til rette for gode solforhold for naboeiendommer. Skyggevirkninger ved 

dimensjonerende tidspunkt vil i stor grad falle på eksisterende bebyggelse nordøst for 

planområdet (DNB Arena), og dermed ikke forringe private eller felles uteoppholdsarealer. 

De offentlige torgene nordøst som berøres, er ikke tilrettelagt for opphold, men fremstår som 

atkomst- og gangarealer. Parkdrag vil bli liggende sør for planlagt bygg, og vil dermed få 

gunstige solforhold. 

Planforslaget kan bidra til at flere får nærbutikk innen gåavstand og at flere kan handle i 

forbindelse med aktiviteter i området, og slik bidra til å redusere transportarbeid. 

Det legges opp til begrenset parkeringsdekning, og det ses på muligheter for å løse 

parkering gjennom sambruk med eksisterende parkeringsplasser i nærområdet. Det ønskes 

derfor kun å anlegge noen få plasser som hc- og hurtigparkering ved planlagt nybygg.  

 

Forhold knyttet til trafikksikkerhet og spesielt forhold for gående og syklende blir viktige å 

utrede i planforslaget. 

  

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

 

Ifølge temakart-rogaland.no er det moderat til lav forekomst av radon i området. Det er ikke 

fare for ras eller flom i området. Forurensing (støy og støv), trafikksikkerhet og andre aktuelle 

tema vil behandles i ROS-analyse. 

 

 

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

Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og 

vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i stor grad i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan og kommuneplan, og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og 

samfunn etter § 10 a-h. 
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8. Planprosess og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 

Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. Tilgrensende naboer vil bli 

hørt på vanlig måte. 

 

9. Tema som ønskes diskutert på oppstartsmøtet 

- Parkeringsnorm og -løsning 

- Krav til planleveranse og dokumentasjon 

- Fremdrift 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Forslag til planavgrensing 

2. Presentasjon av planidé til forhåndskonferanse. 

 

Stavanger, 06.07.2020 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

 

 

Marie Mjaaland 

Tlf. dir: 977 54 658 

E-mail: marie.mjaaland@prosjektil.no 

mailto:marie.mjaaland@prosjektil.no

