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Bakgrunn og saksgang 

Utløsende for oppstart av dette planarbeidet var behov for rehabilitering/nybygg av Kvernevik barneskole. 

Oppgaven ble tildelt avdeling for Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune i høsten 2019. Det har siden 

den gang blitt gjort flere politiske vedtak om utviklingen av Kvernevikområdet, og da spesielt Kvernevik 

skole, og idrettsarealene som ligger ved skolen. 

Politiske vedtak 

1. Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune 2019-2022 

I Hanglings- og økomoniplanen (HØP) avsettes det midler til rehabilitering av Kvernevik skole inkl. 

bydelskulturskole. Bymilø og utbygging (BMU) startet i 2020 en mulighetsstudie for Kvernevik skole. 

2. Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune 2020-2023 

I HØP året etter presiseres det at det skal gjennomføres en mulighetsstudie som får frem ulike alternativer 

for rehabiliteringen av Kvernevik skole. 

«Rådmannen foreslår at det gjennomføres en mulighetsstudie for å få fram ulike alternativer når det gjelder 

omfang og framdrift for rehabilitering av Kvernevik skole inkludert ny bydelskulturskole og slik at prosjektet 

ses i sammenheng med andre utviklingsprosjekter i bydelen». 

mailto:parul.khandelwal@norconsult.com
mailto:randi.hvam@stavanger.kommune.no
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Det vedtas i dette budsjettet en ramme på 196 millioner kroner for ny skole i Kvernevik. Skolen skal stå 

ferdig i 2024.

 
Figur 1 Utsnitt fra Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune 2020-2023. 

Skolebygget er utdatert, og det blir i HØP 2020-2023 godkjent at man bygger om skolen i så stor grad at den 

blir ny (se figur 1 over). I arbeidet med mulighetsstudien er det sett på flere alternativer som i hovedsak kan 

deles inn i to hovedkategorier; 

0.1.1 Rehabilitering av eksisterende skolebygg fra 1997 (skolebygg fra 1970 rives) 

0.1.2 Nybygg med optimalisering av tomten 

 

3. Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune 2021-2024 

Ved neste investeringsbudsjett i HØP 2021-2024 løftes prosjektet frem som en satsing for Stavanger 

kommune hvor en vurderer hele tomteområdet, og hvordan det kan øke attraktiviteten for Kvernevik.  

 
Figur 2 Utsnitt fra Handlings- og økonomiplan for 2021-2024. 

Investeringssummen økes fra 196 til 250 millioner kroner for perioden 2021-2024, for å kunne se området og 

utviklingen av det i en helhet. Mulighetsstudien gis høyeste prioritet.  

Sonderingsmøte 

I lys av de politiske signalene om å satse på Kvernevik, samt prosessen med mulighetsstudiet, vokser 

behovet for en reguleringsplan frem. Gjeldende plan for området ble vedtatt i 1966 og er utdatert. I dialog 

med avdeling for byutvikling i Stavanger kommune anbefales det en regulering av de offentlige arealene i 

tilknytning til Kvernevik skole. 

Det ble den 30. juni 2021 avholdt et sonderingsmøte med planavdelingen hvor det ble avklart at planen bør 

utarbeides som en detaljregulering uten konsekvensutredning. Det skal utarbeides et planinitiativ og en 

stedsanalyse som grunnlag for bestilling av formelt oppstartsmøte. Videre skal det utarbeides 
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saksfremlegg/beslutningsgrunnlag som fremlegges for politisk behandling i september 2021. Saksfremlegget 

skrives av prosjektleder for byggeprosjektet. Denne prosessen beskrives nærmere i neste avsnitt.  

Parallelle prosesser 

Parallelt med planprosessen foregår det et byggeprosjekt. Byggeprosjektet og planprosessen styres av 

prosjektleder i avdeling for Bymiljø og utvikling (BMU). For prosjekter som styres av BMU er det utarbeidet 

en egen byggeinstruks som ble vedtatt i kommunestyret i 2021. Byggeinstruksen skal blant annet bidra til å 

styrke utnyttelse, styring og kontroll av kommunale investeringsmidler. Som en del av byggeinstruksens 

prosjektmodell skal det skrives et saksfremlegg som gir grunnlag for beslutning om videre arbeid. Saken 

legges frem for syv politiske utvalg i perioden 23. september – 28.oktober 2021. Dokumentet behandles 

endelig i formannskapet den 28. oktober 2021. 

 

Politiske vedtak i perioden september – oktober 2021 
 

Vedtakspunkt utover kommunedirektørens forslag til vedtak er vist i kursiv.  

 

Funksjonshemmedes råd 23.09 – sak 108/21, arkivsak 20/24274 

 

1. Skole og idrettsområdet videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Saken omhandler programmering 

og avklaring av bestilling i Stavanger kommune sin Handlings- og økonomiplan. Valg av konsept for 

utvikling av område avklares ved neste beslutningspunkt iht. byggeinstruksen pkt. B1. 

2. Stipulert program for alternativ B videreutvikles og legges til grunn for konseptvalg i neste fase (B1). 

3. Alternativ B videreutvikles med beskrivelse av alternative konsept. Tilhørende basiskostnad og 

usikkerhetsanalyse fremlegges for endelig konseptvalg iht. byggeinstruksens pkt. B1. 

4. Avsatte midler brukes til prosjektutvikling av alternativ B frem mot prosjektforslag med endelig 

byggeprogram iht. byggeinstruksen pkt. B2. 

5. Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Kvernevik skole og idrettsområde. 

Reguleringsplanen vil avklare bruk av området, og sette grad for maksimal utnyttelse. 

6. Det er viktig at universell utforming inngår som et kriterie ved valg av konsept. Funksjonshemmedes 

råd ber om at universell utforming blir vektlagt i alle planleggingsfasene, og at krav høyere enn 

minimumskrav blir beskrevet i beskrivelser. 

 

Utvalg for oppvekst og utdanning 29.09 – sak 59/21, arkivsak 20/24274 

 

1. Skole og idrettsområdet videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Saken omhandler programmering 

og avklaring av bestilling i Stavanger kommune sin Handlings- og økonomiplan. Valg av konsept for 

utvikling av område avklares ved neste beslutningspunkt iht. byggeinstruksen pkt. B1. 

2. Stipulert program for alternativ B videreutvikles og legges til grunn for konseptvalg i neste fase (B1). 

3. Alternativ B videreutvikles med beskrivelse av alternative konsept. Tilhørende basiskostnad og 

usikkerhetsanalyse fremlegges for endelig konseptvalg iht. byggeinstruksens pkt. B1. 

4. Avsatte midler brukes til prosjektutvikling av alternativ B frem mot prosjektforslag med endelig 

byggeprogram iht. byggeinstruksen pkt. B2. 

5. Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Kvernevik skole og idrettsområde. 

Reguleringsplanen vil avklare bruk av området, og sette grad for maksimal utnyttelse. 

6. Kommunedirektøren bes etablere et brukerutvalg ved Kvernevik skole hvor skoleledelsen, 

vernetjenesten, elever og foresatte/foreldre er representert og sikres dialog direkte inn mot 

utbyggingsprosjektet 
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Følgende oversendelsesforslag følger saken videre: 

«Å ha gym i en stor hall kan være vanskelig for de aller minste barna Det kan føles uoversiktlig og bli for 

mange inntrykk å ta inn. Det er også lett at det skjer uheldige hendelser som læreren ikke får med seg. Ber 

derfor om at en i prosessen også ser til at de aller minste får et trygt sted å være i gymtimen.» 

 

«Gode og fleksible fellesområder som kan benyttes i undervisningen samt god tilgang til grupperom vil være 

svært viktig på nye Kvernevik skole. Det er imidlertid også svært viktig å ha fokus på at 

undervisningsrommene bør være avgrensede, slik at det er klasserom tilpasset hver enkelt klasse fremfor 

store åpne løsninger. Såkalt baseskoler fører ofte til lav konsentrasjon hos elevene, risiko for mye støy og 

kan virke forstyrrende i læringsmiljøet.»    

 

Utvalg for by- og samfunnsutvikling 30.09 – sak 166/21, arkivsak 20/24274 

 

1. Skole og idrettsområdet videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Saken omhandler programmering 

og avklaring av bestilling i Stavanger kommune sin Handlings- og økonomiplan. Valg av konsept for 

utvikling av område avklares ved neste beslutningspunkt iht. byggeinstruksen pkt. B1. 

2. Stipulert program for alternativ B videreutvikles og legges til grunn for konseptvalg i neste fase (B1). 

3. Alternativ B videreutvikles med beskrivelse av alternative konsept. Tilhørende basiskostnad og 

usikkerhetsanalyse fremlegges for endelig konseptvalg iht. byggeinstruksens pkt. B1. 

4. Avsatte midler brukes til prosjektutvikling av alternativ B frem mot prosjektforslag med endelig 

byggeprogram iht. byggeinstruksen pkt. B2. 

5. Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Kvernevik skole og idrettsområde. 

Reguleringsplanen vil avklare bruk av området, og sette grad for maksimal utnyttelse. 

6. I det videre arbeidet må det legges en plan som hensyntar at idretten kan opprettholde sin 

virksomhet på en god måte i byggeperioden i dialog med idrettsmiljøet, så langt det lar seg gjøre. 

7. 7er-banen løftes inn i planen. 

 

Følgende oversendelsesforslag følger saken videre: 

«Gode og fleksible fellesområder som kan benyttes i undervisningen samt god tilgang til grupperom vil være 

svært viktig på nye Kvernevik skole. Det er imidlertid også svært viktig å ha fokus på at 

undervisningsrommene bør være avgrensede, slik at det er klasserom tilpasset hver enkelt klasse fremfor 

store åpne løsninger. Såkalt baseskoler fører ofte til lav konsentrasjon hos elevene, risiko for mye støy og 

kan virke forstyrrende i læringsmiljøet.» 

 

Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg 05.10 – sak 33/21, arkivsak 20/24274 

 

1. Skole og idrettsområdet videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Saken omhandler programmering 

og avklaring av bestilling i Stavanger kommune sin Handlings- og økonomiplan. Valg av konsept for 

utvikling av område avklares ved neste beslutningspunkt iht. byggeinstruksen pkt. B1. 

2. Stipulert program for alternativ B videreutvikles og legges til grunn for konseptvalg i neste fase (B1). 

3. Alternativ B videreutvikles med beskrivelse av alternative konsept. Tilhørende basiskostnad og 

usikkerhetsanalyse fremlegges for endelig konseptvalg iht. byggeinstruksens pkt. B1. 

4. Avsatte midler brukes til prosjektutvikling av alternativ B frem mot prosjektforslag med endelig 

byggeprogram iht. byggeinstruksen pkt. B2. 

5. Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Kvernevik skole og idrettsområde. 

Reguleringsplanen vil avklare bruk av området, og sette grad for maksimal utnyttelse. 

6. Kommunedirektøren bes etablere et brukerutvalg ved Kvernevik skole hvor skoleledelsen, 

vernetjenesten, elever og foresatte/foreldre og naboer er representert og sikres dialog direkte inn 

mot utbyggingsprosjektet. 
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Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 26.10 – referatsak, arkivsak 20/24274 

 

Utvalg for miljø og utbygging 20.10 – sak 153/21, arkivsak 20/24274 

1. Skole og idrettsområdet videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Saken omhandler programmering 

og avklaring av bestilling i Stavanger kommune sin Handlings- og økonomiplan. Valg av konsept for 

utvikling av område avklares ved neste beslutningspunkt iht. byggeinstruksen pkt. B1. 

2. Stipulert program for alternativ B videreutvikles og legges til grunn for konseptvalg i neste fase (B1). 

3. Alternativ B videreutvikles med beskrivelse av alternative konsept. Tilhørende basiskostnad og 

usikkerhetsanalyse fremlegges for endelig konseptvalg iht. byggeinstruksens pkt. B1. 

4. Avsatte midler brukes til prosjektutvikling av alternativ B frem mot prosjektforslag med endelig 

byggeprogram iht. byggeinstruksen pkt. B2. 

5. Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Kvernevik skole og idrettsområde. 

Reguleringsplanen vil avklare bruk av området, og sette grad for maksimal utnyttelse. 

6. I det videre arbeidet må det legges en plan som hensyntar at idretten kan opprettholde sin 

virksomhet på en god måte i byggeperioden i dialog med idrettsmiljøet, så langt det lar seg gjøre. 

7. 7er-banen løftes inn i planen. 

 

Følgende oversendelsesforslag følger saken videre: 

«Kommunedirektøren bes etablere et brukerutvalg ved Kvernevik skole hvor skoleledelsen, vernetjenesten, 

elever, foresatte/foreldre og naboer er representert og sikres dialog inn mot  

utbyggingsprosjektet”. 

 

 

Stavanger formannskap AU 26.10 – sak 160/21, arkivsak 20/24274 

 

1. Skole og idrettsområdet videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Saken omhandler programmering 

og avklaring av bestilling i Stavanger kommune sin Handlings- og økonomiplan. Valg av konsept for 

utvikling av område avklares ved neste beslutningspunkt iht. byggeinstruksen pkt. B1. 

2. Stipulert program for alternativ B videreutvikles og legges til grunn for konseptvalg i neste fase (B1). 

3. Alternativ B videreutvikles med beskrivelse av alternative konsept. Tilhørende basiskostnad og 

usikkerhetsanalyse fremlegges for endelig konseptvalg iht. byggeinstruksens pkt. B1. 

4. Avsatte midler brukes til prosjektutvikling av alternativ B frem mot prosjektforslag med endelig 

byggeprogram iht. byggeinstruksen pkt. B2. 

5. Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Kvernevik skole og idrettsområde. 

Reguleringsplanen vil avklare bruk av området, og sette grad for maksimal utnyttelse. 

6. I det videre arbeidet må det legges en plan som hensyntar at idretten kan opprettholde sin 

virksomhet på en god måte i byggeperioden i dialog med idrettsmiljøet, så langt det lar seg gjøre. 

7. 7er-banen løftes inn i planen. 

 

Stavanger formannskap 28.10 – sak 160/21, arkivsak 20/24274: 

 

1. Skole og idrettsområdet videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Saken omhandler programmering 

og avklaring av bestilling i Stavanger kommune sin Handlings- og økonomiplan. Valg av konsept for 

utvikling av område avklares ved neste beslutningspunkt iht. byggeinstruksen pkt. B1. 

2. Stipulert program for alternativ B videreutvikles og legges til grunn for konseptvalg i neste fase (B1). 
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3. Alternativ B videreutvikles med beskrivelse av alternative konsept. Tilhørende basiskostnad og 

usikkerhetsanalyse fremlegges for endelig konseptvalg iht. byggeinstruksens pkt. B1. 

4. Avsatte midler brukes til prosjektutvikling av alternativ B frem mot prosjektforslag med endelig 

byggeprogram iht. byggeinstruksen pkt. B2. 

5. Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Kvernevik skole og idrettsområde. 

Reguleringsplanen vil avklare bruk av området, og sette grad for maksimal utnyttelse. 

6. I det videre arbeidet må det legges en plan som hensyntar at idretten kan opprettholde sin 

virksomhet på en god måte i byggeperioden i dialog med idrettsmiljøet, så langt det lar seg gjøre. 

7. 7er-banen løftes inn i planen. 

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

1.1 Hensikten med planen 

Gjeldende reguleringsplan er 55 år gammel og har få bestemmelser som omhandler utviklingen av området. 

Gjennomføring av en planprosess med medvirkningsprosess og de krav som stilles til regulering i 2021, vil 

sette klare rammer for tiltaket. Utredninger og gjennomgang av virkninger i planarbeidet vil kunne bidra til å 

øke kvaliteten på byggeriene. En planprosess vil samtidig kunne avklare arealbehov for de øvrige arealene 

som er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting i kommuneplanen, slik at utviklingen av området sees i en 

mer helhetlig og større sammenheng. Optimalisering av tomt, arealbruk, sambruk, tilgjengelighet, 

transportbehov og annen infrastruktur er noen av temaene som vurderes for de ulike funksjonene i 

planområdet. Utviklingen av området omfatter etablering av ny skole inkludert bydelskulturskole, 

biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende 

idrettsbaner. 

1.2 Fremtidig arealformål 

Arealene skal avsettes til skole og idrett med tilhørende funksjoner.  

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

2.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Kvernevik i Stavanger kommune. 
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Figur 3 Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med blå sirkel. 

2.2 Avgrensning 

Planens avgrensning er skissert med tanke på å ha tilstrekkelig areal for å kunne løse fremtidig arealbruk i 

planområdet. Smiodden ungdomsskole tas med som en del av planen for å kunne ha mulighet til å vurdere 

arealbehov og mulig sambruk. Det er ikke intensjoner om tiltak for ungdomsskolen som en del av 

byggeprosjektet. Hvis det ikke viser seg å være formålstjenlig kan plangrensen innskrenkes i løpet av 

planprosessen. Forhold knyttet til VA, vei og skolegård/uteområder må vurderes før man lander på en 

plangrense. Plangrense settes i dialog med saksbehandler og BMU.  
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Figur 4 Plangrensen må drøftes med planavdelingen og BMU i Stavanger kommune. 

2.3 Størrelse 

Planområdet som er foreslått er på ca. 65,6 daa. 

2.4 Beskrivelse av planområdet 

 Dagens arealbruk 

Planområdet består i dag av barne- og ungdomsskole med tilhørende ute- og aktivitetsarealer, idrettshall, 

parkeringsareal, klubblokale for Sunde IL, en 11’er-fotballbane og en 7’er-fotballbane. Videre er det tatt med 

deler av et offentlig friområde i nordvest, og arealer til lek sørvest. 
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 Eiendomsforhold 

Hjemmelshaver i 

planområdet er i hovedsak 

Stavanger kommune. 

Eiendomsteig for 

Smiodden ungdomsskole 

går gjennom skolebygget, 

og skolen benytter i dag 

arealer som ligger utenfor 

deres eiendom. Det er en 

naturlig del av 

planarbeidet å ta en 

gjennomgang av 

eiendomsgrenser, og ev. 

kan disse justeres ved 

behov. 

Figur 5 Kommunale 
eiendommer er vist med lilla 
farge. 

 
Figur 6 Oversikt over eiendomsgrenser. 

 Tilstøtende arealbruk 

Planområdet er omkranset av etablert boligbebyggelse og grønnstruktur. 
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Figur 7 Planområdet og tilgrensende boligområder. 

 
Figur 8 Planområdet sett fra sørsiden i Traneveien. Traneveien er planområdets hovedadkomst. 
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Figur 9 Samme adkomstveg som i figur 7. Her ser man hvordan terrenget stiger mot sør.  

 Stedets karakter 

Arealbruken skole og idrett preger området. Det er tett med boliger som omkranser tomten, samt 

grønnstruktur nord-vest for området og arealer for lek i sørvest.  

 Struktur 

Området er utbygd og det er eksisterende bygningsmasse som danner strukturene for planområdet. Det er 

åpent, og det er bebyggelse som danner horisonten. 

 
Figur 10 Skråfoto som viser dagens bruk at området med barne- og ungdomsskole, idrettshall, klubblokaler og bane. 
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 Bebyggelse 

Planområdet er utbygd i dag, og under er en kort beskrivelse med fakta om eksisterende bygningsmasse. 

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. 

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. 

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. 

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.  

 
Figur 11 Kvernevik skole. Den gule delen lengst vekk i bildet er et påbygg fra 1997. 
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Figur 12 Inngangsparti på Kvernevik skole. 

 
Figur 13 Sunde IL sine klubblokaler. Klubblokalene er lokalisert ved Heiloveien og hovedadkomst fra sør via Traneveien. 
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Figur 14 Sunde IL sine klubblokaler. 

 
Figur 15 Smiodden ungdomsskole ved ankomst fra Alkeveien i nord. 
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Figur 16 Smiodden ungdomsskole. 

 
Figur 17 Kvernevikhallen. 
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 Landskap 

Området er tilnærmet flatt og ligger sentralt på Sundehalvøyen ca. 13 meter over havet i nordvendt, slakt 

skrånende terreng. I det offentlige friområde stiger terrenget på igjen med en knaus på 18 meter over havet. 

For nærmere informasjon om landskapet vises til stedsanalysen. 

 
Figur 18 Perspektivet viser hvordan området ligger i flatt kystlandskap med fjellandskap langt øst i det fjerne. 

 
Figur 19 Illustrasjon som viser en terrengmodell av Sundehalvøyen. (Kilde: NIBIO: Kilden.) 
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 Analyse av nærområdet/omgivelsene 

Det vises til egen stedsanalysen som følger planinitiativ.  

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

3.1 Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke  

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke ble vedtatt 20. oktober 2020. Planen definerer seks delmål hvor 

nummer 1 og 3 er spesielt aktuelle for dette planarbeidet. 

1. Enklere hverdag 

2. Konkurransekraft 

3. Livskraftige nabolag 

4. Levende sentrumsområder 

5. Varige naturressurser 

6. Regionalt samarbeid 

 
Enklere hverdag handler om 

å fremme hverdagsaktivitet, 

tilby god mobilitet og bedre 

miljøet. Livskraftige nabolag 

er å møte fremtidens 

boligbehov og utvikle sunne 

og inkluderende nærmiljø. 

Figuren under viser hva som 

ligger i begrepet livskraftige 

nabolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 20 Figur fra Regionalplan for 
Jæren og Søre Ryfylke., s. 27. 
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Figur 21 Planområdet ligger nært Kverntorget, som i Regionalplanen definert som lokalsenter og prioritert 
utviklingsområde. Regionalplanen anbefaler at det utarbeides en mobilitetsplan. 
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3.2 Klima- og miljøplan 

Klima- og miljøplanen ble vedtatt av Stavanger bystyre 26. november 2018. Mål for kommunenes bygg og 
anlegg som er beskrevet i planen og som er relevante for planarbeidet er; 

• Delmål E15 – Nybygg og totalrehabiliterte bygg over 5000 m2 skal oppfylle krav til BREEAM – 
sertifisering. 

• Delmål E16 – Ved rehabilitering av bygg eller nybygg på eiendom med eksisterende bygningsmasse 
skal kommunen også utarbeide klima- og miljøregnskap for eksisterende bygningsmasse etter 
metoden «BREEAM in use». 

Videre er kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer i pkt. 1.20 om miljøprofil ved nybygg og 
rehabilitering relevante. For utbygginger med samlet areal over BRA 10 000m2 er det krav om tilrettelegging 
for vannbåren varme, og at andre hensiktsmessige energikilder skal vurderes. 

3.3 Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2018 – 2023 

Handlingsplanen mot støy prioriterer skoler, utearealer og friområder høyt med tanke på å holde støynivået 
lavt. Planområdet ligger ikke utsatt til for ekstern støy, men organisering av tomten bør vurderes i forhold til å 
legge til rette for stille/roligere soner. 

3.4 Arealnorm for nye Skolebygg 

I Stavanger kommunes Arealnormer for nye Skolebygg (2014) er det fastsatt arealnorm for skolegårder. Det 
etterstrebes å følge nasjonale føringer om 1 daa skolegårdsareal pr. klasse ved planlegging av nye skoler, 
men det påpekes at dette vanskelig kan løses i den tettbygde byen. Samlokalisering med friområder, 
nærmiljøanlegg og idrettsanlegg etterstrebes. Det er også fastsatt at uterommet bør tilpasses elever med 
spesielle behov ved «tilrettelegging av soner med mindre støy og færre barn til stede». Arealnormen er for 
tiden under bearbeiding. Oppdateringen av gjeldende norm har søkelys på sambruk. Samtidig skal den være 
konkret om krav til utendørsareal, og ikke utelukkende referere til nasjonale normer. 

3.5 Kreative lekeplasser 

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 for Stavanger kommune er det fastsatt en årlig avsetning på 3 
millioner til kreative lekeplasser i planperioden. Dette for å legge til rette for mer utfordrende og spennende 
lekeplasser. I HØP 2020-2023 var det vedtatt at Storhaug og Hillevåg bydeler samt Kvernevik skal 
prioriteres.  

 
Figur 22 Utsnitt fra HØP 2020-2023 s. 139. 
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3.6 Blågrønne løsninger i kommunale byggeprosjekter 

Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i møte 06.02.2017 at: 

Det skal i spesielle prosjekter kunne vurderes «grønne tak» selv om ikke den blå/grønne faktoren krever det. 

Det kan være områder hvor grønne tak er hensiktsmessig ut fra omgivelser, estetikk, topografi, biologisk 

mangfold m.m. 

Det vurderes funksjonelle løsninger der grønne tak blir vurdert. Herav valg av type tak. 

3.7 Levekårsløft Kvernevik 

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. 

 
Figur 23 Utsnitt fra Stavanger-budsjett 2020-2023 s. 3 

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. 

3.8 Forholdet til kommuneplan 

Området er i kommuneplan for Stavanger 2019-2034 avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, og er delt 

inn i to deler hvor den ene er for barneskole og den andre for ungdomsskole (B/U). Grøntarealene er avsatt 

til offentlige friområder.  

  
Figur 24  Utsnitt som viser kommuneplan for Stavanger kommune 2019 - 2034. 
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 Kommuneplanens bestemmelser som er relevante for planarbeidet: 

Bestemmelse 1.5 om utnyttelse: Området er en del av bysone C – sekundær utviklingsakse. Generell 

utnyttelse for områdene innenfor bysone C for andre formål enn bolig er på minimum 75 % BRA, og maks 

150 % BRA.  

  
Figur 25 Området er en del av bysone C. 
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Bestemmelser 1.17 om parkering og 1.25 om mobilitetsplan: Området ligger innenfor parkeringssone 2, hvor 

det er definert krav til antall parkeringsplasser for bil og sykkel. I bestemmelse 1.17.1, pkt. 2 står det 

imidlertid: For annen bebyggelse (skoler, barnehager, kirker, idrettsanlegg m.m.) skal krav til parkering 

vurderes og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

Ved tiltak med mer enn 50 ansatte eller større BRA enn 1000 m2, stilles det krav om en mobilitetsplan. 

Planen kan i dette tilfellet benyttes som et grunnlag for å gi anbefalinger om antall parkeringsplasser i 

planen. 

 
Figur 26 Området ligger i parkeringssone 2. 
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Bestemmelse 2.2.3 om idrettsanlegg og 2.4.2 om turveger: Gjennom idrettsområdene skal det etableres 

turveger og turdrag som binder friområdene sammen. Turdrag skal ha en korridorbredde på minimum 10 

meter. 

Bestemmelsen gjelder for områder avsatt til idrettsanlegg i kommuneplanen. Hele området er i 

utgangspunktet avsatt til tjenesteyting, men det å binde friområdene sammen med turveger vil være en god 

føring å ta med seg videre i arbeidet med planen. Bestemmelsen om turveger beskriver krav til utforming av 

turvegen. 

 

Figur 27 Oversiktskart som viser tilliggende grøntdrag. 

Bestemmelse 1.14 om universell utforming: Alle reguleringsplaner skal redegjøre for hvordan universell 

utforming både internt i planområdet og til omkringliggende områder er ivaretatt. 

Bestemmelse 1.16 om blågrønn faktor: I bysone C bør blågrønn faktor (BGF) være minimum 0,7. 
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Figur 28 Området ligger nær bussveitrase og viktig kollektivstopp. 
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3.9 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

Arealene er i sin helhet regulert i plan 484. Planen ble vedtatt i 1966. 

Det aktuelle området er i planen regulert som offentlig og allmennyttig bebyggelse, med tilhørende 

bestemmelser. Bestemmelser for arealene er: 

§ 18 Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av byplanrådet. Likeså skal 
adkomstveger, parkering, terrengbehandling, beplantning, innhegning o.l. godkjennes av 
byplanrådet. 

Det er ikke bestemmelser knyttet til utnyttelsesgrad, byggehøyder, eller byggenes utforming. Det er heller 

ikke spesifisert arealbruk innenfor området som definerer areal for idrett og skole, og heller ikke adkomst 

eller parkering. 

 
Figur 29 Plan 484, bebyggelsesplan. Planområdet er vist omtrentlig med rød strek. 

Grøntarealet mot sør er regulert som anlegg for lek, mens resterende grøntareal er regulert som offentlig 

friområde. Det er noe utydelig hvilke bestemmelser som gjelder for disse arealene, da det ikke er 

bestemmelser knyttet til offentlig friområde eller anlegg for lek. 

Bestemmelse §22 sier: 

I de regulerte åpne arealer (offentlige parkarealer og fellesarealer) kan byplanrådet tillate at det oppføres 

barnehager og mindre bygninger i tilknytning til leik og idrett og dessuten transformatorkiosker. 

Bygningsrådet skal ha for øye at disse anlegg får en arkitektonisk tilfredsstillende utforming som harmonerer 

med boligbebyggelsen. 

Det antas at åpne arealer (offentlige parkarealer og fellesarealer) henviser til de offentlige friområdene i 

kommuneplanen.  
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Figur 30 Regulert friområde og anlegg for lek i gjeldende reguleringsplan 

 
Figur 31 Oversiktskart som viser planavgrensning for gjeldende plan 484. 
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3.3 Tilgrensende reguleringsplaner 

 
Figur 32 Tilstøtende plan 647 i sørvest. Vedtatt i 1973. 

 
Figur 33 Tilstøtende plan 549 i nordøst. Vedtatt i 1969. 
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3.10 Forholdet til pågående planarbeid 

Det er ikke pågående planarbeid i umiddelbar nærhet til planområdet. 

Det er to igangsatte planer i øst for delfelt B1 og B3 fra områderegulering av Nore Sunde, henholdsvis plan 

2768 og 2697. Plan 2535 - reguleringsplan for fv. 409 Kvernevikveien, Transportkorridor vest under arbeid 

og ligger øst for planområdet. I øst og langs Kvernevik ring er plan 2670 - reguleringsplan for en av Bussvei-

strekkene under arbeid. 

 
Figur 34 Pågående planarbeid rundt planområdet. 

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

4.1 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Planarbeidet starter med en steds- og landskapsanalyse som vil peke på hvilke grep som kan gjøres for å gi 

best mulig kvalitet for brukeren. Stavanger kommunes byutviklingsstrategi (Kommuneplanen 2014-2029) 

legges til grunn for arbeidet; 

«I tråd med byutviklingsstrategien og målene om en tettere og mer urban by må Stavanger utvikle nye 

barnehage- og skolekonsepter som skal innpasses i en tettere by. Det kan innebære nye måter å utforme 

barnehage- og skolebygg på og økt oppmerksomhet på sambruk av arealer. Å legge til rette for større grad 

av sambruk med andre offentlige tjenester kan bidra til at barnehager og skoler blir attraktive møteplasser i 

nærmiljøene på ettermiddags- og kveldstid.» 

Det vil være en del av prosessen å se på flere alternative løsninger slik at tomten utnyttes på en gunstig 

måte om mot kommunens mål. Verdivurderinger knyttet til måloppnåelse vil være en del av denne 

prosessen. Hvordan man skal vekte effektmål opp mot overordnede samfunnsmål bør avklares som 

beslutningsgrunnlag i konseptvalgprosessen. 

I forkant av planprosessen har det blitt arbeidet med to hovedalternativ: 

2768 

2697 

2535 

2670 
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1. Oppgradering av hele skole- og idrettsområdet. Alternativet innebærer flytting og utvidelse av skolen, 

dobbel flerbrukshall, styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø og en vurdering av garderober og 

klubbhusmuligheter for Sunde IL. Ved å åpne for flytting av skolen kan man optimalisere tomt og 

bruk. 

2. Kun en teknisk rehabilitering av skolen – «Rehabiliteringsalternativet» 

I løpet av september og oktober 2021 er det gjort politiske vedtak om at det i fortsettelsen skal utforskes 

varianter av alternativ 1. Alternativ 2 – rehabiliteringsalternativet, er valgt bort. 

 Uteoppholdsarealer 

Uteoppholdsarealer er en svært viktig del av planarbeidet. Det vil være mulighet for å koble sammen 

grøntdraget og se grønne verdier for området i en sammenheng. Utearealene kan, og skal dekke flere behov 

i området; 

• Skolegård 

• Uterom for barn, utover skoletid 

• Samlingsted for nabolaget/bydelen 

• Lekeplasser 

• Idrett 

Skolegård skal vies spesiell oppmerksomhet ved utforming og konseptvalg. Arealnorm for skolegård er 

utgangspunktet, men det er arealknapphet på tomten, og sambruk med tilliggende friområder vil være en del 

av vurderingen. Uteoppholdsareal med god kvalitet er et sted man ønsker å oppholde seg. Disse er/har 

gjerne; 

• Komfortable (i menneskelig skala) 

• Har et godt mikroklima (sol, le for vind, skydd for regn) 

• Er rolige 

• Oppleves trygge (sosial kontroll, riktig belysning osv.) 

• Sittemuligheter (for mange og for få, for unge og for gamle, med gjennomtenkt plassering i forhold til 

utsyn, klima og romkomfort) 

• Tilgjengelige via trygge gangforbindelser (for alle) 

 

Punktene over vil være utgangspunktet for planleggingen av uterom og uteoppholdsarealer i planområdet. 

Det skal blant annet gjennomføres vindanalyser for eksisterende situasjon og alternative utforminger. 

Vegetasjonens rolle som le for vind og romdannende element er viktige momenter i dette arbeidet.  

 Grønnstruktur og rekreasjonsverdi 

Planområdet vil knytte seg på overordnet grønnstruktur. Løsninger for interne gangveger og snarveger må 

planlegges for å få god tilgjengelighet til, fra og gjennom planområdet. Anbefalinger fra stedsanalysen om 

blant annet viktige påkoblingspunkt vil legges til grunn. Det vil tilstrebes å få til turveg/turdrag med bredde på 

10 meter gjennom idrettsområdet/planområdet. Videre vil det vurderes behov for å knytte til seg fagspesialist 

på trepleie. 

 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner i umiddelbar nærhet av planområdet. Stedsanalysen gir en oversikt over 

kulturminner i analyseområdet. 
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 Naturverdier 

I databasen er det registrert to fuglearter inne i planområdet, samt kystlynghei i friområde på nordsiden. Det 

er også registrert flere dyrearter i friomådet, men registreringene er gjort utenfor foreslått plangrense. 

 
Figur 35 Utsnitt fra Temakart-Rogaland som viser registrering av naturverdier i området. Felt som er vist med grått er 
registrering av kystlynghei. Oransje prikk ved adkomst til planområdet er registrering av fugl. 

 Adkomst 

Det er to biladkomster til planområdet, via Alkeveien i nord og via Traneveien i sør. Adkomsten via Alkeveien 

er fra Kvernevik ring, mens adkomsten via Traneveien er fra Kvernevikveien. 

Det er i dag etablert fortau på begge sider av Traneveien. I Alkeveien er det fortau på østsiden og gang- og 

sykkelveg på vestsiden. I forbindelse med plan 2017 er det regulert inn nye gang- og sykkelvegforbindelser i 

Traneveien som knyttes opp mot nye vegsituasjon regulert i områdeplanen for Nore Sunde. Disse 

forbindelsene er ikke etablert i dag, men vil medføre endringer i linjeføring for forbindelsene for myke 

trafikanter fra Kvernevikveien og inn til skoleområdet. 

Videre er det flere gangforbindelser og snarveier fra omkringliggende boliggater. 

I planprosessen vil trafikkavviklingen til planområdet vurderes. Å samle parkeringen kan være et alternativ 

for sambruk og forutsigbarhet. Varelevering og trafikksikkerhet vil også bli viktige tema.  
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Figur 36 Kartet viser fortau i rødt og gang- og sykkelforbindelser og snarveier i blått. 

En mobilitetsplan vil utarbeides som en del av planprosessen. Mobilitetsplanen skal blant annet vurdere 

forholdende for gående og syklende og se på muligheten for å redusere bilavhengighet. 

 Parkering 

Parkering for området må vurderes i samråd med Stavanger kommune med utgangspunkt i mobilitetsplanen. 

Sambruksløsninger for parkering vil være en del av vurderingen. 

 Hjertesone 

Stavanger kommunestyre vedtok i desember 2019 at det skal arbeides for å innføre hjertesoner ved alle 

skolene i Stavanger. 

4.2 Utbyggingsvolum og byggehøyde 

Gjeldende reguleringsplan har ikke rammer for volum og høyder, så utgangspunktet for volum og 

byggehøyde er kommuneplanens bestemmelser på minimum 75% og maksimum 150% BRA. Det er ingen 

definerte krav til høyde, men bygningenes fotavtrykk sett i sammenheng med BRA vil være styrende for 

høyde. 

 



Notat  
Oppdragsnr.: 52104590   Dokumentnr. 02 

 2021-12-10  |  Side 32 av 36  

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

5.1 Hvordan forholder prosjektet seg til analysen av området/nærområdet? 

Det vil være en del av den videre prosessen å utarbeide et konsept som tar utgangspunkt i kvaliteter som 

identifiseres i stedsanalysen, samt å vurdere informasjon som blir kjent gjennom planens 

medvirkningsprosess. 

5.2 Hvilke virkninger har prosjektet utenfor planområdet? 

Prosjektet viderefører i hovedsak dagens arealbruk. Virkninger som følge av valgt konsept vil beskrives 

nærmere i planbeskrivelsens virkningskapittel. 

5.3 Nevn aktuelle utredningstema selv om planen ikke utløser kravet til 

konsekvensutredning  

Det er flere tema hvor virkningsvurderingen i planbeskrivelsen kan være utdypende. Følgende tema er 

spesielt aktuelle for denne planen;  

• Barn og unges oppvekstsvilkår 

• Tilgjengelighet for alle 

• Arkitektonisk og estetisk utforming, utrykk og kvalitet 

• Energiforbruk og energiløsninger 

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

6.1 Ras og flom 

Området er ikke flom og rasutsatt. Plan 

for overvann og flomveier skal 

beskrives i VA-rammeplan som er en 

del av planmaterialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 37 Kart som viser sone hvor det ved 
sjeldne tilfeller kan finnes marin leire. (Kilde: 
Temakart-Rogaland). 
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Figur 38 Avrenningslinjer. (Kilde: Temakart-Rogaland). 

 
Figur 39 Oversikt over nedbørfelt for planområdet utarbeidet fra høydedatabase.  
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6.2 Trafikksikkerhet 
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 40 Det er ikke registrert trafikkulykker i umiddelbar nærhet til planområdet. 

6.2 Støyforurensning 

Planområdet ligger utenfor støysone fra biltrafikk og utenfor støysone fra fly. 

 
Figur 41 Støykart (Kilde: Temakart – Rogaland). 



Notat  
Oppdragsnr.: 52104590   Dokumentnr. 02 

 2021-12-10  |  Side 35 av 36  

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

I sonderingsmøte 30.06.2021 ble det avklart at avdeling for Byutvikling vurderer at planarbeidet ikke utløser 

krav om konsekvensutredning. Planarbeidet er i tråd med kommuneplan for Stavanger, hvor området er 

avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd 

bokstav h, j og k) 

8.1 Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 
Interesser i Stavanger kommune knyttet til oppvekst, utdanning og idrett vil berøres spesielt av planarbeidet. 

Det vil gjennomføres egne prosesser for medvirkning knyttet til skole og idrett. 

8.2 Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles om planoppstart? 

Ved varsling av planoppstart varsles offentlige organer etter liste fra Stavanger kommune, og andre 

interesserte etter eiendomsmatrikkelen. Videre vil planarbeidet varsles med annonse i Stavanger Aftenblad 

og informasjon legges ut på Stavanger kommune sine hjemmesider med alle dokumenter tilgjengelig. 

8.3 Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 

grunneiere, festere, naboer og andre berørte 

Dialog og samarbeid med fagmyndigheter og berørte vil vurderes gjennom hele planprosessen.  

Det er samtidig viktig at alle typer innspill som berørte har sendes som merknad til varsel om oppstart slik at 

planleggere og saksbehandlere blir klar over aktuelle problemstillinger. Det skal utarbeides en 

medvirkningsplan som ivaretar generell medvirkning i planprosess og egne medvirkningsprosesser for idrett 

og skole som skal bidra til å gi gode beslutningsgrunnlag for konseptvalg. Nærdemokratimidler er blitt nevnt 

som en mulighet for prosessene, men det er ikke tatt en beslutning på om dette er aktuelt for dette 

prosjektet. 
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8.4 Planprosesser 

Vedlagt tabell viser planlagt fremdrift for prosessen frem mot vedtak. 

 

Milepæl Tidspunkt 

Sonderingsmøte med Stavanger kommune 30.juni 2021 

Politisk behandling i syv utvalg September – oktober 2021 

Oppstartsmøte med Stavanger kommune 23. november 2021 

Varsel om oppstart Desember 2021 

Høringsperiode / Dialogmøte med Stavanger kommune Desember 2021 – Januar 2022 

Merknadsfrist til varsel om oppstart Januar 2021 

Informasjons- og medvirkningsmøte (kommunikasjon i Stavanger 

kommune, informasjon om alle prosjekter som skjer i 

Kvernevikområdet) 

8. desember 2021 

Merknadsgjennomgang med Stavanger kommune og BMU Primo februar 2021 

Utarbeiding av planforslag med faste arbeidsmøter Desember 2021 til innsending 

Konseptutvikling/skisseprosjekt skole og idrett – definere prosess, 

roller. Egen intern fremdriftsplan. 

Vår 2022 

Informasjons- og medvirkningsmøte  April/mai 2022 

Ved behov – ny gjennomgang av ferdig planforslag for naboer og 

interessenter 

Juni 2022 

Innsendelse av planmateriale Stavanger kommune Oktober 2022 

12 uker behandlingstid fra komplett innlevert planmateriale til 

godkjent for 1.- gangsbehandling 

Oktober - desember 2022 

Førstegangsbehandling av planforslag Utvalg for by- og 

samfunnsutvikling 

Desember 2022 

Høringsperiode 4 ukers merknadsfrist, tidligst 

25/11- 1/1- 2023 

Merknadsbehandling og justering av planforslag Januar / februar 2023 

Klargjøring av politisk sak til UBS og Stavanger kommunestyret Mars/april 2023 

Andregangsbehandling av planforslag i Utvalg for by- og 

samfunnsutvikling 

Mai 2023 

Behandling i Stavanger kommunestyre Mai/ Juni 2023 

 


