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Norconsult AS er engasjert av Stavanger kommune for å utarbeide stedsanalyse for Kvernevik skole.

Stedsanalysen er utarbeidet som et innledende arbeid knyttet til et videre planarbeid med Kvernevik 
skoleområde. 

Hensikten med stedsanalysen er å avdekke stedlige egenskaper, både kvaliteter og utfordringer, og 
bidra til en økt forståelse av planområdet. Dette for å bedre forstå områdets potensiale i en videre 
utvikling. Stedsanalysen er en samling av kartlegginger og analyser av eksisterende situasjon i og 
rundt planområdet. 



Figur 2.1-1 - Oversikt over planområdets beliggenhet. Planområdet vist med rød flate.
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1   Innledning
1.1   Bakgrunn
I oktober 2020 ble det vedtatt ny regionalplan for Rogaland; Regionalplan for søre Ryfylke og 
Jæren. Det har kommet en ny retningslinje for bruk av stedsanalyse som et verktøy i planprosesser. 
Ansvaret for utarbeidelse av stedsanalyse ligger hos den enkelte kommune, men kan også gjøres 
i samarbeid med forslagstiller. Et av målene med en slik analyse tidlig i prosessen er å øke den 
stedsspesifikke utviklingen av stedet. Hva er viktig for å sikre god sammenheng mellom prosjektet 
og stedet? Hva er kvalitetene på stedet? Hva bør utvikles, og hva bør tilføres?

Retningslinje 6.1.1 i regionalplanen sier følgende om stedsanalysen;

«Analysen kan begrenses til forhold som er beslutningsrelevante for hovedgrep i planen, men bør 
inneholde alternative vurderinger av utnyttelse, volum og bygningstype der det er viktig av hensyn 
til eksisterende bebyggelse, byrom og historiske verdier.»

1.2   Stedsanalysens formål
Denne stedsanalysen er en systematisk sammenstilling av kunnskap om analyseområdet. 
Stedsanalysen skal være en overordnet og konsentrert avklaring av sammenhengen mellom et 
prosjekt og omgivelsene. Analysen skal synligjøre stedets situasjon og muligheter, og bidra til at 
nye prosjekter tar hensyn til og utvikler stedets potensial. Denne skal inngå i en dialog mellom 
kommune og tiltakshaver tidlig i prosessen, og skal bidra til tidlige og tydelige signaler.

Analysen baserer seg i stor grad på bruk av temakart, og skal vurdere hvilke holdepunkter som 
finnes i området som kan danne grunnlag for ny bebyggelse/struktur/funksjoner mm.

En innledende stedsanalyse må være overordnet og prinsipiell. Ytterligere utredninger og 
avklaringer må inngå som del av den ordinære plan- eller byggesaksprosessen. Analysen må likevel 
formidle viktige forventninger til prosjektet.

Følgende tema inngår i denne stedsanalysen:

• Oversikt
• Planstatus
• Historisk utvikling og kulturmiljø
• Landskap
• Bebyggelse og uterom
• Mobilitet
• Bo- og miljøutfordringer
• Anbefalinger og muligheter

2.1   Beliggenhet
Kvernevik brukes som stedsnavn på halvøyen mellom Hafrsfjorden i sørvest og Hålandsvatnet i 
øst. Kvernevik ligger helt vest i Stavanger kommune, om lag 7 km fra Stavanger sentrum, med 
et areal på ca. 1,5 km2. Planområdet har en sentral plassering i Kvernevik og er omgitt av lav 
boligbebyggelse. Planområdet er et kombinert skole- og idrettsområde for bydelen, og inneholder 
Kvernevik barneskole, Smiodden ungdomsskole, Kvernevikhallen, en 7’er og 11’er fotballbane og 
diverse andre aktiviteter i tilknytning til skolenes utearealer.

2   Oversikt

Stavanger

Tananger

Randaberg



Figur 2.2 - Avgrensningskart som viser definert analyseområde og anbefalingsområde.Figur 2.1-2 - Ortofoto over området. Kilde. Norge i bilder.
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2.2   Avgrensning
Avgrensningen er tilpasset nærliggende funksjoner og mulige påvirkningsarealer. Stedsanalysen skal 
inkludere de områdene som kan bli påvirket, og områder som kan påvirke utviklingen av tomten. 
Derfor er det definert et analyseområde. Selve anbefalingsområdet er mindre enn analyseområdet. 
De fleste anbefalinger vil naturligvis måtte være i tilknytning til planområdet eller i umiddelbar 
nærhet.

Kart fra Kilden

12.08.2021kilden.nibio.noKoordinatsystem: UTM 33



Figur 3.1 - Vedtatte reguleringsplaner de siste 15 årene.
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3   Planstatus
3.1   Vedtatte reguleringsplaner
Det er flere reguleringsplaner i nærheten av planområdet som er vedtatt i nyere tid. Flere av disse 
er tilkoblet skoleområdets adkomst i sør og sentrerer seg rundt Kvernevik lokalsenter og Nore 
Sunde-utbyggingen. Realisering av planene vil styrke lokalsenteret i Kvernevik og samtidig generere 
en befolkningsøkning i området. I dag ligger utbyggingen på Nore Sunde innenfor Kvernevik 
skolekrets, og vil således også øke antallet elever på skolene i planområdet. Dette sier oss at 
områdene rundt den søndre adkomsten til planområdet er i utvikling.

Vedtatte planer med nærmest tilknytning til planområdet;

Plan 2017 Kvernevik lokalsenter: Plan 2017 Kvernevik lokalsenter: Opprinnelig en områdeplan som er blitt delvis erstattet av blant Opprinnelig en områdeplan som er blitt delvis erstattet av blant 
annet plan 2405, 2512P og 2639. Planen legger i dag til rette for en oppgradering av vegnettet i annet plan 2405, 2512P og 2639. Planen legger i dag til rette for en oppgradering av vegnettet i 
deler av Traneveien fra regulert rundkjøring i Kvernevikveien, samt etablering av gang- og sykkelveg deler av Traneveien fra regulert rundkjøring i Kvernevikveien, samt etablering av gang- og sykkelveg 
i retning mot skoleområdet og Kvernevik bydelshus.i retning mot skoleområdet og Kvernevik bydelshus.

Plan 2405 – Svømmehall: Plan 2405 – Svømmehall: Planen gjelder ferdig bygget Kvernevik svømmehall fra 2016, som ligger Planen gjelder ferdig bygget Kvernevik svømmehall fra 2016, som ligger 
i Traneveien. Det er i tillegg regulert park på nordsiden av svømmehallen og gatetun på sørsiden.i Traneveien. Det er i tillegg regulert park på nordsiden av svømmehallen og gatetun på sørsiden.

Plan 2512P – Kvernevik lokalsenter:Plan 2512P – Kvernevik lokalsenter: Planen legger til rette for bygging av boliger, forretninger og  Planen legger til rette for bygging av boliger, forretninger og 
tilhørende anlegg for Kvernevik lokalsenter. Bygging er ikke igangsatt og både status og realisering tilhørende anlegg for Kvernevik lokalsenter. Bygging er ikke igangsatt og både status og realisering 
er usikker..er usikker..

Plan 2639 – Kvernevik bydelshus: Plan 2639 – Kvernevik bydelshus: Planen legger til rette for bygging av nytt bydelshus for Planen legger til rette for bygging av nytt bydelshus for 
Sunde og Kvernevik. Bydelshuset inneholder fritidsklubb, møte- og grupperom for forenings- og Sunde og Kvernevik. Bydelshuset inneholder fritidsklubb, møte- og grupperom for forenings- og 
kulturaktiviteter, legesenter, kontorer for drift av bygget, kafé og flerbrukssal med amfi. Bygging er kulturaktiviteter, legesenter, kontorer for drift av bygget, kafé og flerbrukssal med amfi. Bygging er 
igangsatt. Skal stå ferdig våren 2022igangsatt. Skal stå ferdig våren 2022

Plan 2326 – Områderegulering Nore Sunde: Plan 2326 – Områderegulering Nore Sunde: Utbygging av Nore Sunde vil gi opptil 790 nye boliger Utbygging av Nore Sunde vil gi opptil 790 nye boliger 
med tilhørende utearealer og friområder. Det legges også til rette for ny barnehage. I planen er det med tilhørende utearealer og friområder. Det legges også til rette for ny barnehage. I planen er det 
regulert inn et oppgradert vegnett langs Kvernevikveien med gang- og sykkelveg på begge sider av regulert inn et oppgradert vegnett langs Kvernevikveien med gang- og sykkelveg på begge sider av 
vegen. vegen. 

Plan 2519P – Felt B2 Nore Sunde: Plan 2519P – Felt B2 Nore Sunde: Planen er første vedtatte detaljregulering fra områdeplan for Planen er første vedtatte detaljregulering fra områdeplan for 
Nore Sunde, og legger til rette for mellom 150-157 boliger med tilhørende anlegg. Deler av planen Nore Sunde, og legger til rette for mellom 150-157 boliger med tilhørende anlegg. Deler av planen 
er ferdig utbygget.er ferdig utbygget.

Områdeplan
2326 Nore Sunde
Vedtatt 2014

Detaljregulering
2519P Felt B2 Nore Sunde
Vedtatt 2015

Detaljregulering
2124 Mjugbakken 8
Vedtatt 2006

Detaljregulering
2479 TKV Hafrs�ord bru
Vedtatt 2016

Detaljregulering
2093 Grågåstunet
Vedtatt 2006

Detaljregulering
2252 Kvernevik ring/Skettevik
Vedtatt 2009

Detaljregulering
2247 Vibestraen
Vedtatt 2009

Detaljregulering
2017 Kvernevik lokalsenter
Vedtatt 2010

Detaljregulering
2639 Kvernevik bydelshus
Vedtatt 2019

Detaljregulering
2512P Kvernevik lokalsenter
Vedtatt 2016

Detaljregulering
2405 Idrettsanlegg/svømme-
hall
Vedtatt 2012

Detaljregulering
2017 Kvernevik lokalsenter
Vedtatt 2010Planområde
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4   Historisk utvikling og kulturmiljø
4.1   Historisk utvikling
I dag er Kvernevik preget av moderne boligbebyggelse på østsiden av Kvernevik ring og kulturlandskap i form av kystlynghei, med innslag av viker og sjøbruk på vestsiden. Kystlyngheilandskapet er dannet av 
menneskelig aktivitet og jordbruksdrift gjennom flere tusen år. Før boligbebyggelsen ble etablert bestod området av utmark og et landskap preget av åkre og få hus. Utbyggingen av Sunde Hageby som ble satt 
i gang på 1950-tallet var starten på en forholdsvis rask utbygging av bydelen, som følge av boligbehov etter krigen. På 10-15 år gikk Kvernevik fra å være hovedsakelig utmark til å bli tett bebygd med boliger 
(Jacobsen 2012). Det meste av Kvernevik var bebygd innen utgangen av 60-tallet. Under vises utsnitt av historiske ortofoto fra 1937 til 2020 hentet fra Norge i bilder.

I 1937 ser man hvordan kystlyngheilandskapet med steingarder strukturerte landskapet mellom sjøen og dyrkbare arealer. Noen av disse er stykkevis bevart og synlige i dag. I 1960 ser man at utbygging av 
Sunde Hageby er i gang. I 1968 ser man at utbyggingen skjer fort og at etablering av veger og annen infrastruktur er satt i gang. I 1979 ser man at Kvernevik har blitt en bydel tett bebygd med boliger og at 
strukturen minner om slik den er i dag. Skolebygget til Kvernevik skole ble bygget i 1970 og fotballbanen like nord for skolen er etablert. I 1999 ser man at Smiodden ungdomsskole og Kvernevikhallen er bygget. 
I 2020 ser man at Nore Sunde utbyggingen er igangsatt like øst for Kvernevikveien.



Figur 4.2 - Registrerte lokaliteter rundt planområdet. Kilde: Temakart-Rogaland.
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4.2   Kulturminner og kulturmiljø
Landskapet i Kvernevik har mange spor etter tidligere menneskelig virksomhet. I området er det 
registrert helleristninger fra bronsealder eller tidlig jernalder. Denne typen helleristninger ses gjerne 
i forbindelse med jordbruksdrift. Gravhaugene som er lagt på knauser i kystheilandskapet i området 
er også naturlig å se i forbindelse med jordbruk. En båtstø og fjæremannstufter er andre typer 
fornminner som viser tidligere utnyttelse av ressursene i området. Fra nyere tid er det registrert flere 
steingarder som har fungert som grensemarkører; som fe-gate eller som grense mellom innmark 
og utmark (Statens Vegvesen 2019).

Det er ikke registrert kulturminner i nærheten av planområdet. De fleste kulturminner er fjernet, 
med unntak av lokaliteter som ligger vest for bebyggelsen og Kvernevik ring langs sjølinjen. Et viktig 
og verdifullt kulturminne fra nyere tid er Aleksander Kielland-monumentet.

Lokaliteter innenfor analyseområdet;

1. ID5472 - Mjughaug: Gravminne. Rester av gravhaug. Bygd av jord og stein. Ligger på berg. 
Datert jernalder.

Planområde



Figur 5.1-2 - Terrengformasjoner og topografi i analyseområdet.Figur 5.1-1 - Kolle nord for planområdet dekket av lyng. 
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5   Landskap
5.1   Terreng
Analyseområdet består av en halvøy med sjø på nord-, vest- og sørsiden. Terrenget er høyest i den 
østlige delen av området og heller svakt mot sjøen. Flere koller, høydedrag og skråninger bryter 
opp et ellers flatt terreng. Mellom kollene finnes det flere partier med svært lite fall. Ortofoto fra 
1937 (før utbygging) kan tyde på at disse arealer var preget av at mye ikke var dyrket. Det kan også 
poengteres at slike arealer sannsynligvis er utsatt for flom og bør vurderes grundig når det gjelder 
planlegging av overvann og flomveier.

Områdets terreng har hatt direkte påvirkning på utbyggingsmønstre. Bebyggelse er hovedsakelig 
konsentrert på flate arealer mens høydedrag og koller er ubebygde og har blitt til grøntstruktur.

Arealet mot sjøen, rett utenfor analyseområdet består av forholdvis høye koller som er delvis synlig 
fra analyseområdet. 

Planområde



Figur 5.2-3 - Grøntstruktur.Figur 5.2-2 - Fotballbane og grøntstruktur øst for Mjughaug.

Figur 5.2-1 - Grøntstruktur og g/s-forbindelse vest for planområdet.
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5.2   Grøntstruktur
Store deler av grøntstrukturen i området er sammenhengende. Strukturen består av flere 
grønne akser som skaper gode forbindelsesveier mellom boligfelt, offentlige funksjoner og 
rekreasjonsarealer. En hovedakse i nord-sør retning skaper en forbindelse fra sjøen i nord, forbi 
skoleområdet og frem til Mjukhaugen i sør. Aksen langs Mjughaugen er rettet øst-vest og kobler 
sentrumsarealet mot utsiktspunkt på toppen av Mjukhaugen og videre til vannkanten i sør. En 
mindre arm vest for skolen gir en grønn passasje mot sjøen i vest. I tillegg finnes det flere mindre 
grøntdrag og gangforbindelser. 

Som nevnt over følger grøntstruktur naturlige høydedrag i terreng.

Planområde



Figur 5.3-5 - Vegetasjon og landskapselementer.

Figur 5.3-1 - Park- og hagevegetasjon Figur 5.3-2 - Kystlyng nord for planområdet.

Figur 5.3-3 - Gjengrodd vegetasjon. Figur 5.3-4 - Utsikt fra høyde like nord for planområdet.
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5.3   Vegetasjon og landskapselementer
I den grønne aksen rett nord for skoleområde er det registrert et areal med kystlynghei, som er 
kategorisert som “verdifull naturtype”. Arealet er registrert i miljødirektoratets database og vurdert 
som lokalt viktig. 

Andre deler av områdets grøntstruktur består hovedsakelig av vegetasjon som er typisk for parker 
og hager. Noen få trær er kartlagt som verdifulle på grunn av alder eller fordi de bidrar til demping 
av vinden. 

På flere fjellkoller gror skogen igjen. Artssammensetningen består av både stedegne løvtrær som 
for eksempel, bjørk og rogn og fremmede arter som sitkagran og lerk. Selv om denne typen 
vegetasjon kan ha en vis fordel med hensyn til vind, anses den til å ha lite verdi, særlig når det 
gjelder invasive fremmede arter. I tillegg, vil høy vegetasjon stenge for utsikten.

Analyseområdet er hovedsakelig urbanisert, men likevel finnes det noen viktige 
landskapselementer. Fjellkoller og arealer med kuperte, steinete terreng er en vesentlig del av 
områdes grøntstruktur og anses også som viktige landskapselementer. I tillegg viser analyse av 
historiske ortofoto at deler av dagens grøntstruktur speiler gamle grenselinjer/steingarder. Sørvest 
for kirken finnes det rester av en steingard som viser til et tidligere bruksmønster. 

Planområde



Figur 6.1-1 - Bygningstypologi og formål i og rundt planområdet.Figur 6.2-1 - Grønne flater viser leke- og idrettsarealer som en del av nærmiljøet og uterommet i analyseområdet.
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6   Bebyggelse og uterom
6.1   Bygningstypologi og formål
Kvernevik karakteriseres av boligfelt og boligområder. Bebyggelsen og boligtypologien som 
omkranser planområdet er gruppert i mindre enhetlige områder med henholdsvis eneboliger, 
rekkehus, flermannsboliger og lavblokker. Området har en etablert struktur fra utbygging på 
hovedsakelig 1960- og 70-tallet. Skalaen for småhusbebyggelsen er lav, med en byggehøyde på 
1-2 etasjer, og opptil seks etasjer for blokkbebyggelse i sør. Planområdet er plassert i midten av 
bydelen omkranset av boligbebyggelsen. Plasseringen sammen med funksjonene i planområdet 
gjør området til en naturlig møteplass i bydelen. I planområdet er bebyggelsen preget av større 
strukturer.

6.2   Nærmiljø og uterom
Innenfor boligområdene er det flere offentlige og felles møtesteder i tillegg til skoler, barnehager 
og idrettsanlegg. De ulike friluftsområdene i området er stort sett lagt til kystlyngheiområdene, men 
det er også tilrettelagte områder mellom boligfeltene i form av leke- og idrettsarealer. Det er også 
en nyere etablert park like nord for nye Kvernevik svømmehall. Langs mesteparten av ringvegen 
er det et markert skille mellom friluftsområder på vestsiden og boligbebyggelse på østsiden. 
Friluftsområdene på vestsiden av Kvernevik ring har et godt tilrettelagt veg- og stinett for syklende 
og gående. 



Figur 6.3 - Funksjoner i og nær planområdet.
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6.3   Funksjoner
Kartet til høyre viser funksjoner i og nær planområdet. Funksjonsanalysen viser at det er 
en klynge av funksjoner i selve planområdet og i tilknytning til Kvernevik lokalsenter, ved 
transformasjonsområdet regulert i plan 2017 - Kvernevik lokalsenter. I tillegg til de funksjoner som 
fremgår av kartet til høyre, er området preget av boligbebyggelse med innslag av grønne nærmiljø 
og uterom, vist i figur 1 på side 12.

P

P

P

Kvernevik skole

Smiodden skole

Kvernevikhallen

Sunde IL klubbhus

Barnehage Forretning
Kirke

Transformasjonsområde

Bydelshus

Svømmehall

Kvernevik skatepark

6.4   Skoleområdets bebyggelse
Planområdet er bebygd i dag, og under er en kort beskrivelse med fakta om eksisterende 
bygningsmasse.

1. Kvernevik skole
Kvernevik skole er en barneskole med ca. 485 
elever og 65 ansatte. Skolens hovedbygg stod 
ferdig i 1970, med et grunnareal på ca. 3412 
m2. I 1997 ble det oppført to nye bygg på hver 
side av hovedbygget på til sammen ca. 1055 m2 
grunnareal.

2. Sunde IL klubbhus
Sunde IL har sitt klubbhus lokalisert mellom de 
to skolene, like ved adkomsten i sør. Bygget stod 
ferdig i 1987 og har et samlet bruksareal på ca. 
317 m2.

3. Smiodden skole
Smiodden skole er en ungdomsskole med ca. 250 
elever og 30 ansatte. Skolen stod ferdig i 1983 og 
har et grunnareal på ca. 2083 m2. I 2001 ble det 
oppført et tilbygg med et grunnareal på ca. 982 
m2.

4. Kvernevikhallen
Kvernevikhallen er en idrettshall med et 
grunnareal på ca. 1878 m2. Hallen er tilrettelagt 
for blant annet innebandy, håndball, fotball og 
skolegymnastikk for Kvernevik og Smiodden skole. 
Hallen stod ferdig i 1983, og ble renovert i 2010.

Videreutvikling av området
I oktober 2021 ble det besluttet politisk at 
Kvernevik skole og Kvernevikhallen skal rives til 
fordel for videreutvikling av området. Utviklingen 
omfatter etablering av ny skole inkludert 
bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel 
flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og 
aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner og 
klubbhusmuligheter for Sunde IL vil optimalisere 
tomt og bruk.

1.

2.

3.

4.



Figur 6.5 - Analyse av skoleområdet.

7-12-2021  |  Oppdragsnr.: 52104590  |  Dokumentnr.: 01  |  Revisjon: 01 Side 13

6.5   Skoleområdet
Adkomst
Hovedadkomst til Kvernevik skole er fra sør via Traneveien. Adkomstarealet består av en rundkjøring 
og to parkeringsplasser, og preges av asfalterte overflater og kjøretøy. Det visuelle bildet er 
uoversiktlig, og det er lite som bidrar til et landskap som er lett å orientere seg i. Biladkomst til 
Smiodden skole er fra nord via Alkeveien. Langs veien finnes det en forholdsvis stor parkeringsplass. 
Området er mer oversiktlig og ryddig, men domineres av mye asfalt og er ikke særlig inviterende. 

Skolegård - Kvernevik skole
Skolegården består av tre ulike uterom;

De to som ligger på sørsiden er definert av byggets fasader og har gunstige sol- og vindforhold. 
Rommet som er i sørvest har en ny lekeplass med lekestativ, klatrevegg og uværskur og brukes av 
SFO. Plassen gir gode muligheter for lek; nytt utstyr og fallunderlag bidrar til trivelige omgivelser. 
Likevel preges rommet av mye asfalt og nedslitte fasader. Rommet mot sørøst virker noe mer 
nedslitt, lekeutstyr består primært av to betongvegger som fungerer som ballmål og klatrevegger. 

Rommet på nordsiden av skolen er noe mindre definert. Fasadene er lange, rette og mangler 
særpreg. Arealet langs bygget er skyggelagt store deler av skoledagen. Mot nord er arealet noe 
grønnere, men isoleres noe av flettverksgjerder som hører til fotballbanen. Arealet nærmest 
skolebygget fremstår som lite trivelig. Mot nordvest finnes det et lekeområde og et plenareal. 
Lekearealet består av sandbassenger og diverse lekeutstyr for minste barna og virker trivelig. 

Skolegård - Smiodden skole
Hovedskolegården for Smiodden skole ligger sør for bygget. Arealet består av flere mindre uterom 
som defineres av ulike deler av bygget, ballbinger, utstyr og grønt. Arealet fremstår visuelt kaotisk, 
uoversiktlig og trangt. Likevel virker det som en skolegård med mange kroker, mindre rom, 
gjemmesteder og oppholdsarealer. Det finnes en god blanding av utstyr, møbler og elementer, 
basketballbane/skøytebane, skate-anlegg, amfi, steinhaug og diverse sitteplasser. 

Nordsiden av skolegården, samt passasjer mellom bygg er skyggebelagt og har liten visuell verdi. 
Nord for Kvernevikhallen finnes det en trafostasjon som stenger sikt langs gangsti og skaper en 
barriere i passasjen nord i planområdet.

Fotballbane 
Kunstgressbanen er en naturlig del av skolegården og brukes av elevene. Arealet er stort og åpent 
og velegnet for gruppeaktiviteter og ballspill. På godværsdager er dette et fint tilskudd til skolenes 
uteområder, men er mindre brukt ved nedbør eller mye vind. 

Nærområder
Skoleområdet har gode forbindelser med Kverneviks overordnede grøntstruktur som naturlig blir en 
utvidelse av skolenes uteområder. Vest for fotballbanen finnes det et lite parkareal. Arealet er grønt 
og åpent, men utstyr og møblering er utdatert og nedslitt. 

Nord for dette arealet ligger en kolle med flott naturlig terreng og fin utsikt mot sjø. Vegetasjonen 
består av kystlynghei og kan derfor regnes som et viktig stykke «nærnatur» med gode 
undervisningsmuligheter ifm. økologi, geologi mm. En smalere grønnforbindelse føres langs 
skolens sørvestlige fasade. Arealet her er trangere, men fremdeles hyggelig. Videre langs stien, 
sørøst for skolen, er det et bredere parkområde. I dette arealet finnes det ulike lekeapparater som 
er i god stand og brukes av skolen.
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Adkomst Kvernevik skole. Levende uterom. Kvernevik skole. Sørvest. Ensartet uterom. Kvernevik skole. Nord.

Levende uterom. Smiodden skole. Sør. Levende uterom. Smiodden skole. Sør. Ensartet uterom. Smiodden skole. Nord.

Barriere. Trafostasjon forstyrrer passasjen nord for Kvernevikhallen. Fotballbaner nord for Kvernevik skole. Mye brukt uterom. Nærområde/grøntareal vest for planområdet. Lite brukt.



Figur 7.1-2 - Gang- og sykkelforbindelser samt oversikt over bussholdeplasser.Figur 7.1-1 - Temakart for kollektiv med Bussveitraseer og andre hovedkollektivtraseer i Stavanger kommuneplan 2019-20347.
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Figur 53. Nytt temakart for kollektiv med Bussveitraséer og andre hovedkollektivtraséer i kommuneplan 2019-2034. 
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7.1   Gange, sykkel og kollektivtrafikk
Planområdet har en sentral plassering i Kvernevik. Området ligger i tettbygde strøk mellom 
Kvernevik ring og Kvernevikveien, og er omkranset av småhusbebyggelse. Gang- og sykkeltrafikk 
har høy prioritet i overordnede planer, som har nullvekstmål for bilbasert persontransport i 
kommunen. Det er derfor viktig at både ansatte og elever har gode muligheter til å gå eller sykle 
til/fra jobb og skole. Adkomstveien til området for myke trafikanter er fortau langs biladkomstene, 
samt boliggater med gang- og sykkelveg og registrerte bydelsruter for sykkel.

Hovedrute for sykkel går langs Kvernevikveien i øst. Gjennom hovedruten har området god 
tilkobling på regionens gang- og sykkelnettverk. Innenfor bydelen er det et nettverk av bydelsruter 
som sikrer god sammenheng for syklende.

Dagens kollektivtilbud til planområdet er vist i kartet til høyre. Det går buss rundt hele halvøyen 
i dag. Langs Kvernevik ring er det seks bussholdeplasser i dag. Langs Kvernevikveien er det tre 
bussholdeplasser. De nærmeste bussholdeplassene ligger i Kvernevikveien i øst, i underkant av 400 
meter fra planområdet, samt langs Kvernevik Ring i nord og i vest, ca. 500 meter fra planområdet. 

Regulering av bussveien i Kvernevik ring er under arbeid. Kartet under viser planlagt Bussvei-
trasé rundt Kvernevik og et viktig kollektivstopp ved Kvernevik lokalsenter. Planområdet vil på sikt 
få et høyverdig kollektivsystem i en avstand på under 500 meter. Dette vil bedre planområdets 
kollektivtilgjengelighet.

7   Mobilitet

500 meter



Figur 7.3-2 - Tilgjengelighetsanalyse for gående.Figur 7.3-1 - Adkomstforbindelser til planområdet. Illustrasjonen viser at det er god tilgjengelighet og flere adkomst-
forbindelser til planområdet.
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7.3   Tilgjengelighet
Planområdet ligger i et forholdsvis befolkningstett område og store deler av Kvernevik ligger 
innenfor 15 minutters gangavstand fra planområdet. Det er dermed potensiale for at mange 
arbeidsreiser for ansatte bosatt i området kan være korte og skje til fots. I tillegg er skolekretsen 
for Kvernevik skole innenfor 15 minutters gangavstand, noe som betyr at de aller fleste elever på 
Kvernevik skole har en skolevei på 15 minutter gangtid og under. 

Det er opplyst om at få barn kjøres til skolen. En radius på 1 km fra midten av planområdet dekker 
tilnærmet hele skolekretsen for Kvernevik skole. Statistikk fra TØI sin reisevaneundersøkelse viser 
at det er en betydelig overvekt av transport til fots for barn som har en skolevei på under 1 km. 
Det vil si at situasjonen i Kvernevik samsvarer med funnene gjort i reisevaneundersøkelsen, og at 
majoriteten av elevene bor innenfor akseptabel gangavstand til skolen (Hjorthol & Nordbakke 2015).

Tilgjengelighetsanalysen til høyre viser gangtilgjengelighet ved hjelp av ATP-metode hvor hver farge 
representerer 5 minutter gangtid fra/til planområdet. Her ser man at boligbebyggelsen innenfor det 
definerte analyseområdet i hovedsak har 10 minutter eller mindre gangtid til planområdet. Med 15 
minutters gangtid er tilnærmet hele skolekretsen dekket.

Akseptabel sykkelavstand varierer med reiseformål, der ærend, fritids- og besøksreiser er 
avstandsfølsomme, mens arbeidsreiser kan være lengre. Funn fra regionen viser at avstander på 
5-10 km er akseptable reiseavstander for jobbreiser (Torvund 2010). En avstand på opptil 10 km 
tilsvarer om lag 30 minutters sykkeltid og strekker seg fra planområdet til Stavanger sentrum.

Innenfor 5 minutters sykkelavstand dekkes tilnærmet hele Kvernevik skolekrets. Innenfor 30 
minutters sykkelavstand dekkes store deler av Stavanger kommune, helt inn til sentrum. Andelen 
arbeidsreiser og elevreiser som potensielt kan skje med sykkel vurderes derfor å være høy.

1 km



Figur 7.4-1 - Registrerte trafikkulykker. Grønne sirkler symboliserer trafikkulykke. Hentet fra NVDB (SVV). FIgur 7.4-2 - Biltrafikk og parkering.
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7.4   Biltrafikk, biladkomst og parkering
Biladkomst til planområdet er fra nord via Alkeveien og fra sør via Traneveien. Begge 
adkomstvegene har en fartsgrense på 30 km/t og det er etablert fortau og fartsdempende tiltak. 
Kvernevikveien og Kvernevik ring omkranser bydelen. På begge strekkene er fartsgrensen 40 - 50 
km/t og det er etablert både fotgjengeroverganger og underganger. Kartet til høyreviser vegnettet 
rundt planområdet, samt biladkomst og parkeringsmuligheter. Trafikkmengde på hovedvegnettet er 
hentet fra Nasjonal Vegdatabank (SVV).

Kvernevik skole og Sunde IL har biladkomst via Traneveien i sør med tilhørende bilparkering. Her er 
det 11 oppmerkede plasser reservert til Sunde IL og 19 oppmerkede plasser reservert til Kvernevik 
skole. I dag benyttes disse to parkeringsplassene parallelt og skolen benytter seg av plassene til 
Sunde IL på dagtid. I tillegg er det etablert en droppsone for skolen. Smiodden skole har biladkomst 
via Alkeveien i nord med tilhørende bilparkering med ca. 35 plasser. Parkeringsplassene i sør 
fremstår noe uorganisert. Det visuelle bildet er uoversiktlig og rotete, med biler parkert fremfor 
en annen og på uoppmerkede steder. Parkeringsplassen i nord er mer oversiktlig og ryddig, men 
benyttes tilsynelatende til oppbevaring av tilhengere, campingvogner/biler mm.

I tillegg er det knyttet problematikk til varelevering til Kvernevik skole som i dag skjer gjennom 
Heiloveien og til vestsiden av skolebygget. Her rygger lastebiler inn i skolegården og skaper 
potensielt farlige situasjoner for elever.

Det er registrert to ulykker nær planområdet, i Traneveien. Den ene med fotgjenger og bil involvert 
med en alvorlig skadd, og den andre med syklist og bil og ukjent skadeomfang. Det er flere 
registrerte ulykker på Kvernevikveien og Kvernevik ring.



FIgur 8.1 - Vindforhold i og rundt planområdet
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8.1   Miljøutfordringer
Vind
Området er vindutsatt, hvor vind fra nordvest dominerer. Dette medfører at skolens nordlige 
utearealer er særlig vindutsatte. Vinden påvirker bruken av de nordlige utearealene. I tillegg 
medfører kraftig vind slitasje på bygningene i planområdet.

8   Bo- og miljøutfordringer

8.2   Bomiljø og levekår
I Stavanger kommunes budsjett for 2020-2023 er levekårsløft Kvernevik og Hillevåg en av 
satsingsområdene under byutvikling, bolig og mobilitet. Det skal utarbeides og gjennomføres en 
helhetlig plan for Kvernevik og deler av Hillevåg bydel. By- og samfunnsplanlegging har foreløpig 
ikke konkrete planer for arbeidet, men planlegger å gjennomføre en sosiokulturell stedsanalyse i 
2021, som planer og senere tiltak og innsats kan bygge på.

Stavanger kommune la i 2019 frem den åttende levekårsundersøkelsen for kommunen. Kvernevik 
er en del av Madla og Kvernevik kommunedel, og ligger i levekårsundersøkelsen innenfor 
Madla sine bydelsgrenser. Madla er delt inn i 11 levekårssoner, hvor sonene Ørnaberget, Mjug 
og Smiodden gjelder for tidligere Kvernevik bydel. Jevnt over kommer Madla bydel ut med 
gjennomsnittlig gode levekår, men hvis man ser nærmere på de ulike områdene i bydelen er det 
forskjeller. Levekårssonene for Kvernevik kommer jevnt over dårligere ut enn Madla for øvrig.



Figur 9.1 - Anbefalingskart.
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9   Anbefalinger og muligheter

Forsterke den grønne forbindelsen 
langs vestsiden av skoletomten.

Beholde og fremheve eksisterende 
levende fasader og uterom.

Ny bebyggelse og andre tiltak 
ivaretar hensyn til utsikt over havet 
fra krysset ved Kvernevikveien og 
Traneveien.

Fremheve forbindelsen mellom 
skoletomten og lokalsenter i sør. 

Beskytte naturområde mot inngrep.

Tilstøtende offentlig lekeplasser/
grøntarealer utvikles i samråd med 
skoleprosjekt.

Utviklingsareal for etablering 
av ny skole, bydelskulturskole, 
bibliotekfilial, dobbel flerbrukshall, 
idrettsbane og andre aktivitetstilbud. 
Ny bebyggelse etableres mellom 
1-3 etasjer over dagens terreng. 

Ivareta hovedadkomstveier til 
skoleområdet for alle trafikant-
grupper.

Eksisterende barneskole, klubbhus 
og flerbrukshall rives. 

Ivareta eksisterende 
gangforbindelser til skoleområdet.

Nye tiltak planlegges med tanke 
på å dempe vinder fra nordvest og 
sørøst.

Droppsone for henting og levering 
av barn til/fra skoleområdet.
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10   Kilder


