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Forslagstiller 
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Kontaktperson Zakarias Chibssa  
E-post zakarias.chibssa@stavanger.kommune.no 
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Hjemmelshaver 
Navn Stavanger kommune  

 
E-post / Telefon  

 

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

1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 
Planinitiativet gjelder detaljregulering med sikte på å tilrettelegge for oppføring av nytt 
dagsenter på eiendommen 57/1323 og innenfor felt BT1, og ny 8 avdelings-
barnehage innenfor eiendommene 57/1321, 57/1326 og 57/1653 i felt BT2 i 
gjeldende områdereguleringsplan 2478 for svømmeanlegg ved Mosvangen, i 
Stavanger.  
 
Det planlegges å rive eksisterende bygg som i dag er benyttet til vandrerhjem, samt 
eksisterende sykehjem og eksisterende barnehage.  
 
Det er i 2022 startet opp dialog mellom Stavanger kommune og 
Studentsamskipnaden i Stavanger, med sikte på en løsning der Mosvangen 
studenthjem får ny ekstern lokalitet. Dersom en slik dialog fører frem, er det i 
planarbeidet aktuelt å vurdere etablering av avlastningsboliger på eiendommen 
57/1671 i felt BT1. Dette vil i så fall forutsette at eksisterende studenthjem på 
eiendommen rives.   
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2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 
 
Planavgrensning og lokalisering  
Tomten inngår som en del av Mosvangen. Forslag til planområde er på ca 12,7 daa, 
og avgrenses av Mosvannsparken og Mosvatnet i nord, Mosvangen camping i øst, 
Henrik Ibsens gate i sør og parkeringsareal for Tjensvoll gravlund i vest. Planområdet 
omfatter noe areal utover selve byggeområdene felt BT1 og BT2.  Dette for å kunne 
se et større område i sammenheng. Det vurderes aktuelt å se på adkomst- og 
parkeringssituasjonen samlet, selv om det vurderes sannsynlig at kjøreadkomst som 
vist i gjeldende områderegulering, videføres i hovedsak.  

Det er også tatt med noe areal i tilgrensende naturområde for å sikre hensynet til 
eksisterende vegetasjon med rotsoner og vurdere mulighet for ny tursti. Det er også 
tatt med noe areal i tilgrensende park/camping-område med sikte på å finne egnet 
plassering av ny trafo og vurdere eventuelt eksternt uteoppholdsareal for ny 
barnehage.   

 

 
Figur 1 Forslag til planavgrensning markert på utsnitt av gjeldende regulering i området. Planområdet kan eventuelt snevres 
inn senere. 
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Figur 2 Flyfoto av området. 

 
Beskrivelse av planområdet 

 Dagens arealbruk 
I nordre del av planområdet ligger i dag Mosvangen studenthjem (Mosvangen 7) og 
og Mosvangen vandrerhjem (Mosvangen 11). I søndre del ligger Biå barnehage 
(Mosvangen 4) og Mosheim sykehjem (Mosvangen 6). Midt i planområde ligger to 
kommunale boliger (Mosvangen 5 og 9). 
 
Adkomst til planområdet er via Fv. 440 Henrik Ibsens gate i sør.   
 

 Eiendomsforhold 
Stavanger kommune er hjemmelshaver for eiendommene innenfor planområdet, 
Gnr./Bnr. 57/1321, 57/1323 57/1323/1, 57/1326, 57/1653, 57/1662 og 57/1671. 
 
På 57/1323 er det opprettet festenr. 57/1323/1, og med festerett 20 år til Bergeland 
Eiendom AS. Festeretten ble tinglyst 06.06.1996. Stavanger kommune har 
forkjøpsrett på festetomten i 25 år fra 01.05.2002.  
  
Eiendommen 57/1671 er delt i to seksjoner, og Studentsamskipnaden i Stavanger 
har inngått festeavtale på begge seksjonene.  
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 Tilstøtende arealbruk 
Tomten grenser til naturområde i nord, campingplass i øst, parkeringsareal i vest og 
kjøreveg/parkeringsareal i sør. Tomten inngår som en del av Mosvannsparken.  
 
 

 Stedets karakter 
Mosvannsparken består av Mosvatnet med tilhørende parkområde, og er et sentralt 
park- og rekreasjonsområde i Stavanger. Området fremstår grønt og frodig, med 
variert vegetasjon. Terrenget ved planområdet heller mot nord. Bebyggelsen i 
planområdet er av eldre karakter og er relativ tett plassert.  
 
 

3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 
 
Forholdet til gjeldende kommuneplan 
I gjeldende kommuneplan 2019-2034 er det definert en byutviklingsstrategi i tråd 
med overordnede målsetninger og strategier i regionalplanen:  

 Stavangers byutvikling skal legge grunnlaget for et kortreist hverdagsliv. Dette 
oppnås ved å forsterke urbane kvaliteter og sikre vekst innenfor det sentrale 
Stavanger. Byutviklingen skal bygge opp under Stavangers unike særpreg og 
bidra til en bærekraftig by med et langsiktig utviklingspotensial. 
 

 Det kortreiste hverdagslivet er et vesentlig bidrag i innsatsen for å lykkes med 
å redusere byens samlede transportbehov. For å nå målsettingene om å 
reduksjon av utslippene, er det nødvendig å legge opp til en byutvikling som er 
mer kompakt og reduserer det samlede transportbehovet.   

 
Som viktige hovedgrep i byutviklingsstrategien er det i kommuneplanen gjort en 
differensiering av de ulike byområdene og en strategi for prioritering av rekkefølgen 
av utviklingsområdene, ved bruk av bysoner og gjennomføringssoner.  
Planområdet ligger i periferien i kommuneplanens bysone A – den sentrale byen 
 
Området er på plankartet til gjeldende kommuneplan i all hovedsak vist som offentlig 
eller privat tjenesteyting.  
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Figur 3 Utsnitt av gjeldende kommuneplan 2019 ‐ 2034 

 
 
En rekke bestemmelser til kommuneplanen vurderes å være relevante for 
planarbeidet:   

 Planområdet ligger innenfor bysone A- den sentrale byen, og kommunens 
føringer for utnyttelsesgraden i denne sonen er for bolig mellom 75-150% 
BRA, og for andre formål mellom 120-240 %BRA. 

 Det skal redegjøres for hvordan universell utforming både internt i 
planområdet og til omkringliggende områder er ivaretatt.  

 Krav til parkering skal vurderes og fastsettes av kommunen. 
 Det skal utarbeides mobilitetsplan. 
 Anbefalte støygrenser i Miljøverndepartementets T-1442 skal legges til grunn. 
 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i 

arealplanlegging T-1520 skal legges til grunn. 
 Hensyn til miljø og energibruk utredes i planbeskrivelsen. 
 Til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan 

for vann og avløp. Planen skal vise prinsippløsning for vann, avløp og 
overvann i området samt sammenheng med eksisterende system. 
 

Retningslinje til kommuneplanen:  

 Med utgangspunkt i planområdets plassering innenfor bysone A, bør norm for 
BGF 0,7 legges til grunn. 

  



Side 6 av 13  Planinitiativ 
 

 
Forholdet til gjeldende reguleringsplan 

 
Figur 4 Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området.  

  
Plan 2478, reguleringsplan for svømmeanlegg ved Mosvangen ble vedtatt 
17.11.2014. Felt BT1 og BT2 inngår i denne planen (se også fig.1). 
 
Gjeldende reguleringsplan viser at felt BT1 og BT2 er regulert til blandet formål – 
bolig/ tjenesteyting og det tillates sykehjem, barnehage og studentboliger.  
Gjeldende plan legger rammer for utbygging av Felt BT1 (og BT2). Mellom BT1 og 
BT2 er det i planen avsatt areal til offentlig uteoppholdsareal og felles 
parkeringsplass f_P for studentboliger og vandrerhjem, og til offentlig parkeringsplass 
o_P4 som skal være et sambruk mellom Tjensvoll gravlund, svømmeanlegget og 
andre brukere av parken.  
 
Eventuelle avlastningsboliger ligger innenfor hovedkategorien tjenesteyting, men 
inngår ikke i underformålene som er nevnt i detaljreguleringens bestemmelser. 
Dersom en slik endring blir del av planarbeidet, vil kartlegging av konsekvenser ved å 
endre arealbruken fra studenthjem til avlastningsboliger inngå som del av 
planarbeidet.  
 
 
Plankrav til detaljreguleringen: 
Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor Felt BT1 og felt BT2, skal det foreligge en 
godkjent detaljregulering for det enkelte felt. 
Detaljreguleringen skal vise: 
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 Infrastruktur (adkomst, gangveier, parkeringsløsninger, nettstasjon og 
renovasjonsløsning) 

 Bebyggelsens plassering, utforming og fordeling av funksjoner i området 
 Utnyttelsesgrad av eiendom 
 Støyskjerming 

Bestemmelser til detaljreguleringen: 
 Det skal ved utforming, utbygging og bruk av områdene, legges vekt på miljø- og 

ressursvennlige løsninger. 
 Energiløsningene skal være enkle, robuste og langlivede, med vekt på passive 

løsninger knyttet til utforming og detaljering av bygningskroppen og anleggets bruk. 
 Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, og uterom og bygninger 

skal være tilpasset bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. 
 Bygges det nye bygg på områdene BT1 og BT2 skal parkering løses i 

parkeringsanlegg under bakkenivå. 
 Kommuneplanens bestemmelse om parkering skal følges. 
 Ny bebyggelse på område BT1 skal oppføres innenfor byggegrensen og ikke 

overstige gesimshøyde 17,5 meter. 
 F_P1 skal være felles parkeringsplass med bil- og sykkelparkering for 

studentboligene og vandrerhjemmet. 
 Arealet skal brukes til uteopphold for studentboligene i område BT1. Området skal 

opparbeides med grønn vegetasjon. 

 
Detaljreguleringen av felt BT1 og BT2 utløser rekkefølgekrav: 
 Før brukstillatelse for bygg på BT1 og BT2 tillates skal felles uteoppholdsareal, 

parkering samt vei og fortau fra Henriks Ibsens gate og langs med tomten være 
opparbeidet. 

 
 

4 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 
Det er utarbeidet mulighetsstudier for nytt dagsenter og ny barnehage.  
 

A) Dagsenter 

 Stavanger kommune ønsker å samlokalisere dagtilbud for voksne med 
funksjonsnedsettelser i et bygg på tomt ved Mosvatnet. 

 Deler av bygget planlegges tilgjengelig på kveldstid og i helger.  

 Eksisterende bygg på tomten skal rives  

 Nytt bygg skal inneholde sanserom inkl. våtromssone med basseng og boblebad, og 
cafe.  

 Drop-off sone i tilknytning til inngangspartier 

 Bygget tenkes oppført i inntil 4 etasjer pluss underetasje.  

 Ca. 3500 m2 brutto 

 Høye ambisjoner med massivtre, passivhus og jordvarme kombinert med solceller 
og passivhusstandard.  
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 Figur 5 Skisse av volum og utesoner, sett fra øst. NB! Illustrasjonene er foreløpige.   

 
Figur 6 3D‐perspektiv sett fra sør‐øst.  NB! Illustrasjonene er foreløpige.  Prosjektet er ikke ferdig utviklet. Materialer og 
farger ikke valgt. 
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Figur 7 3D‐perspektiv sett fra sør‐vest.  NB! Illustrasjonene er foreløpige. Prosjektet er ikke ferdig utviklet. Materialer og 
farger ikke valgt. 

 

 

B) 8‐avdelings barnehage 

 Den nye barnehagen skal ha plass til 120 barn og 32 ansatte.  

 8 avdelinger med plass til opptil 20 barn i hver avdeling er fordelt på 2. etasjer. 
Avdelingene er like store og likt utformet, og kan fungere både småbarnsavdeling og 
storbarnsavdeling.  

 Eksisterende bygg på tomten skal rives. 

 Overordnede arkitektonisk konsept:  
 Bygningskroppen og utearealet tilpasset tomtens form slik at behovet for solfylte 

og lune uteplasser ivaretas.  
 Bygningskroppen utformes slik at man beveger seg fra ytterkant av bygget og 

videre inn mot midten av bygningskroppen, rom for rom og funksjon for funksjon. 

 Høye ambisjoner med massivtre, plusshusstandard og jordvarme kombinert med 
solceller på tak og/ eller deler av fasade. Sertifiseres som Breeam Outstanding og 
byggeplassen skal være fossilfri  

 Bygget tenkes oppført i inntil 3 etasjer pluss underetasje. Ca. 2200 m2 brutto, 
eksklusive disponible arealer i kjeller.  

 Parkering utenfor tomta, som felles løsning med dagsenter. 25 p-plasser, hvorav to 
stk. er HC-plasser. 

 Enveiskjørt gjennomfart, slik at unødvendig rygging unngås.  

 Gangsoner innenfor parkeringsplassen, slik at alle kan ferdes trygt fram til 
hovedinngangene.  

 

Mulighetsstudiet lå til grunn da Stavanger formannskap vedtok prosjektforslag for 

barnehagen 03.02.2022, sak 21/22.   
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Figur 8 3D‐perspektiv sett fra nord.  NB! Illustrasjonene er foreløpige. Prosjektet er ikke ferdig utviklet. Materialer og farger 
ikke valgt. 

 

Figur 9 Illustrasjoner fra mulighetsstudiet for barnehagen. 3D‐perspektiv sett fra sø.  NB! Illustrasjonene er foreløpige. 
Prosjektet er ikke ferdig utviklet. Materialer og farger ikke valgt. 

 

Figur 10 3D‐perspektiv sett fra nord.  NB! Illustrasjonene er foreløpige. Prosjektet er ikke ferdig utviklet. Materialer og 
farger ikke valgt. 
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C) Eventuell etablering av avlastningsboliger  
 

 
Figur 11:  Tomt for Mosvangen studenthjem, og som er aktuell for innplassering av avlastningsboliger.    

 
Dersom det inngås avtale som medfører at studenthjemmet får ny lokalisering 
eksternt, så er det aktuelt å rive dagens studenthjem og innplassere 
avlastningsboliger på denne tomten.  
 
Det er ikke konkludert med hvordan et slikt prosjekt vil bli utformet, men en foreløpig 
vurdering peker i retning av å innplassere ca. 30 boenheter i et bygg på 2-3 etasjer + 
underetasje.  
 
Med utgangspunkt i høydeforskjeller på tomten, synes det aktuelt å etablere 
underetasje med parkering. Mulig adkomst vil være mot nord, via parkeringsplassen 
ved gravlunden.   
 
Eventuell endring av arealbruk fra studenthjem til avlastningsboliger vurderes som en 
stor fordel, ettersom de samme brukerne også skal bruke dagsenter. Løsningen vil 
også bidra til å effektivisere kommunens tjenestetilbud og redusere 
transportskostnader.   
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5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 
 Ny bebyggelse for dagsenter planlegges oppført i inntil 4 etasjer pluss 

underetasje, mot dagens bygg på 1 etasje.  
 Ny bebyggelse for barnehage planlegges oppført i inntil 3 etasjer pluss 

underetasje, mot dagens bygg på 1-2 etasjer pluss underetasje.  
 Øker utnyttelser av tomtene. 
 Prosjektene vil medføre økt trafikk til området siden de fleste brukerne av 

dagtilbudet vil bli levert/hentet i taxi og det blir et større antall barn som skal 
hentes og leveres i barnehagen.   

 Prosjektene vil bidra til mer aktivitet i nærområdet. Brukerne vil benytte seg av 
nærmiljøet. 

 Prosjektene skal i utgangspunktet forholde seg til eksisterende studentboliger 
innenfor felt BT1. Dette vil ikke gjelde ved evt. etablering av avlastningsboliger 
på denne tomten.   

 Prosjektet vil være synlig fra naturområdet Mosvannparken. Visualisering av 
prosjektet fra naturområdet vil være en del av planarbeidet. 
 

 
 
Tema med særlig fokus i planarbeidet:  
 
 Parkering 
Som del av planarbeidet skal parkeringsbehovet utredes gjennom en 
parkeringsanalyse hvor man ser på parkeringsbehovet for alle virksomheter i 
området. 

 
 

6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 
Ras og flom:  
Området er ikke markert i NVE sin database; skredfaresone eller flomsone.  
 
Virksomhet med fare for brann og eksplosjonsfare, samt utslipp:  
Er ikke kjent. Avklares i planprosessen. 
  
Trafikksikkerhet:  
I planarbeidet blir det blir viktig å ha fokus på myke trafikanter og trafikksikkerhet ved 
utforming av løsning for henting og bringing av barn til barnehagen, ved planlegging 
av drop-off sone for taxi og andre kjøretøy, og ved varelevering.  
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Forurensning (støy og luft):  
Selv om det er etablert støyskjerm mot Fv. 440 Henrik Ibsens gate, ligger deler av 
planområdet ligger innenfor gul støysone med et støynivå Lden 55-65 dB, og til dels 
rød støysone mot vegen (Statens vegvesen, beregningsdato 14.05.2017).  
 
Det er i forbindelse med mulighetsstudie for ny barnehage gjort støyundersøkelser 
som viser behov for ytterligere støytiltak mot Fv 440.  
 

7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 
Tiltaket er vurdert til å ikke falle innenfor krav til konsekvensutredning eller 
utarbeidelse av planprogram, jfr. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8. 
 
 

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 
Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 
Prosjektet ligger ved Mosvatnet, som er et mye brukt turområde. På bakgrunn av 
dette vil prosjektet vil kunne ha en viss interesse for publikum.  
 
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart? 
Som et minimum: Studentsamskipnaden i Stavanger, Mosvangen camping og 
Mosvangen speiderhus (NSF), Tjensvoll gravlund (Stavanger kirkelige fellesråd), 
samt vanlige høringsinstanser. 
 
Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, naboer og andre berørte 
 
I tillegg til standard planprosess med mulighet for medvirkning gjennom offentlig 
ettersyn av planforslag, kan det være aktuelt med supplerende medvirkning for 
brukere, naboer og andre interesser: 
 

- Forenklet skisseprosjektrapport gjøres tilgjengelig for egne brukere/ 
representanter for helse og velferd. 

- Involvering av Stavanger utvikling, SIS -Studenthjemmet, Mosvangen   
camping og Tjensvoll gravlund 

- Informasjon i postkasse til andre beboere i området. 
- Informasjon i lokalaviser og på Stavanger kommunes hjemmesider. 
- Invitasjon til folkemøte tidlig i planprosessen (dersom smittesituasjonen tillater)  
- Særmøter med brukerorganisasjon. 
- Fagutvalg (Utvalg for miljø og utbygging) får info gjennom behandling av 

politiske saker vedrørende prosjektet. 


