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OPPSTARTSMØTE - PLANSAK                          
 

Plan 2816 – detaljregulering for Stavanger legevakt – felt PH4 og 
OPT2 - universitetsområdet 
 
Sted: Olav Kyrres gate 23 og teams 
Tid: torsdag 23.06.2022 kl. 12 
 
 
Deltakere: 
 
Parul Khandelwal, Norconsult 
Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen, Stein Halvorsen Arkitekter AS 
Grete Kvinnesland, Stavanger utvikling KF 
Allend Bamerni, BMU, prosjektleder byggeprosjekter 
Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, SK – Plan og arkitektur 
Wenche Østensen Clarke, SK – Plan og arkitektur 
Ola Adnan Ahmad, SK – Plan og arkitektur 
 
 
1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ 
Norconsult redegjorde for anbefalingen i stedsanalysen, og planinitiativet.  
 
Legevakten har behov for nye lokaler. Ny tomt er utpekt på Ullandhaug i plan 2510 for 
universitetsområdet. Ønsket plassering er innenfor felt PH4 og OPT2. Plassering på felt PH4, 
som er regulert til parkeringshus, innebærer en endret plassering av fremtidig parkeringshus 
for OPT-feltene. Helse Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune 
v/Stavanger utvikling er i prosess om et makebytte for PH4 og OPT2. Avtalen skal behandles 
i alle kommuner som eier andeler i eiendommen gnr/bnr 17/17, som står registrert på 
Rogaland fylkeskommune.  
 
Sammen med legevakt er det blant annet planlagt ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnplasser), 
smittevernkontor, og helsehus. Romprogrammet avklares politisk høsten 2022. Det er anslått 
et behov på opp mot 9000 m2 BRA.  
 
Det er behov for å justere Torg28 i plan 2510, for å få en hensiktsmessig størrelse på tomten 
ut fra arealbehovet, og fordi torget/veien ikke følger terrenget naturlig. Det vil bli en etasjes 
høydeforskjell mellom Torg 24 i nord og Torg28 i sør.  
 
Plassering av legevakten på felt PH4 vil gjøre legevakten lett synlig for brukerne. Det er viktig 
for å finne raskt frem, slik at brukerne ikke kjører feil til akuttmottaket på sykehuset. 
Hensiktsmessig utbyggingstakt i kvartalet tilsier at bygging bør begynne på felt PH4.  
 
 
2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid 
Se planinitiativ.  
 
3. Krav til dokumentasjon  
Alle dokumenter må oppfylle kravene gitt i oppstartsmøtereferatet og «Krav til innsending av 
planmateriell» på kommunens nettside https://www.stavanger.kommune.no/startpakke 
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Konsekvensutredning  
Det er ikke krav om konsekvensutredning.  
 
Utredninger som skal utføres 
Stedsanalyse - i henhold til kommunen og fylkeskommunens veiledere 
ROS-analyse – egen analyse med oppsummering i planbeskrivelsen – beskriv metode, 
akseptkriterier, avbøtende tiltak og implementer i bestemmelsene. Viktige tema er transport, 
trafikksikkerhet, ekstrem nedbør og overvannshåndtering.  
Renovasjonsteknisk plan - Skal vise renovasjonspunkter, adkomst/kjøreruter, 
oppstillingsplass og gangavstand til brukerne.  
Brannteknisk plan - Må vise adkomst/kjøreruter, sporingskurver og oppstillingsplass for 
brannbil. Det må tas stilling til hva slags brannbil som er nødvendig og hvor stor plass og 
underlag de trenger både når de kjører og når de står parkert med støttelabber ute. Hvis 
brannbilene må kjøre og parkere på areal som ikke er regulert til vei, så må områdene 
reguleres inn som bestemmelsesområder med tilhørende bestemmelser om bruk og krav til 
underlag. Se Rogaland brann og rednings IKS sine sider for mer informasjon 
https://www.rogbr.no/meldinger/adkomst-og-slokkevann 
VA-rammeplan - Rammeplanen skal tydelig vise hvordan vannforsyning, avløpstransport og 
overvannshåndtering skal løses i forbindelse med reguleringen. Alle tiltak kreves for å kunne 
gjennomføre planen, må sikres i reguleringsbestemmelsene. Det må tas stilling til om 
eksisterende bekk skal inngå i den lokale overvannshåndteringen. 
Miljø- og energiutredning - Kommuneplanens § 1.20.1 krever at hensyn til miljø og 
energibruk utredes i planbeskrivelsen. Hvilke miljømål har utbyggingen og hvordan skal 
disse nås. Hvordan bidrar planen til målene i kommunens klima- og miljøplan. 
Massehåndtering. For bygge- og anleggsprosjekter som genererer over 10 000 m3 masse 
stilles det krav om egen massedisponeringsplan. Lokal deponering og forurenset grunn må 
vurderes. 
Støyanalyse – ikke støyutsatt. Det er tilstrekkelig å vise til tidligere utredninger i området.  
Mobilitetsplan – se kommuneplanen § 1.25 for dokumentasjonskrav. 
BGF blågrønn faktor - Se kommuneplanens § 1.16 om retningslinjer for blågrønn faktor. 
Det er krav om en faktor på 0,7 for utbyggingsområdet. Bruk Fremtidens byer sin mal som 
ligger i startpakken. Sammen med regnearket for beregningen av blågrønn faktor må det 
ligge ved en illustrasjonsplan som viser hvordan man har kommet frem til utregningen. 
Denne må inneholde arealtall der det er mulig. Det må også ligge ved et notat som forklarer 
hvordan blågrønn faktor skal oppnås. Tiltak må sikres i bestemmelsene slik at det er mulig å 
gjennomføre. Det må være en kobling mellom skjema, illustrasjonsplan, notat og 
bestemmelser. Se lenkesamlingen for blågrønnfaktor for mer informasjon om utarbeidelse.  
Lenkesamling reguleringsplan | Stavanger kommune 
 
Planfaglige tema som skal vurderes/Planbeskrivelse 
Det kreves alltid planbeskrivelse og ROS-analyse i henhold til plan- og bygningsloven. 

 
Bruk hovedtema og oppsett gitt i startpakken https://www.stavanger.kommune.no/startpakke 
Ta med alle hovedoverskrifter i planbeskrivelsen. Ta kun med de vurderingstema som anses 
relevante. Er det ikke relevant skal det ikke kommenteres. Barns interesser, universell 
utforming, risiko og sårbarhet, og naturmangfold skal alltid tas med. Det er ikke nødvendig å 
nummerere likt som i malen. Skriv kort. Unngå gjentakelser der det er mulig. 
 
Reguleringsbestemmelser  
Reguleringsbestemmelser skal følge malen i startpakken. Det skal være samsvar mellom 
bestemmelser, plankart, illustrasjonsplan og andre dokumenter. 
 
Illustrasjoner 

• Planlagt bebyggelse skal illustreres med maksimal utnyttelse 

• 3D-illustrasjon 

• 3D-modell i IFC-format (uten innvendige detaljer) 

https://www.rogbr.no/meldinger/adkomst-og-slokkevann
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/private-planforslag/lenkesamling-reguleringsplan/
https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
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• Fjernvirkning 

• Snitt med tilgrensende terreng/bebyggelse (anta planlagt bebyggelse). Vis eksisterende 
og planlagt terreng. 

• Sol/skyggeanalyse  
 
Bestilling av startpakke 
Bestillingsskjema finnes på internett på http://stavanger.kommune.no/startpakke 

Bestilling sendes til arealplanmottak@stavanger.kommune.no 

Krav gitt i Startpakken http://stavanger.kommune.no/startpakke skal følges.  
På samme side ligger lenke til informasjon om kommuneplan, vedtekter, normer og 
retningslinjer. 
 
Stavanger kommune lager annonsekart og fremskaffer liste over hjemmelshavere og 
instanser som skal varsles. Send en felles epost med liste over kommunale mottakere til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no 
 
Planavgrensning  
Det varsles et vidt område utenfor byggetomten, for å ivareta eventuelle justeringer av 
tilstøtende felt som følge av omdisponering av arealer.  
 

 
 
Plannummer og navn 
Plan 2816 – detaljregulering for Stavanger legevakt – felt PH5 og OPT2 – 
universitetsområdet 
 
Elektronisk varsling 
Stavanger kommune tar på seg ansvar for elektronisk kunngjøring ved planoppstart. Når 
forslagstiller sender varsel til berørte skal det sendes e-post med nødvendig informasjon til 
arealplanmottak@stavanger.kommune.no 
     
Nødvendig informasjon er: 

- plannummer og tittel 
- formålet med planen 
- dato for annonsering i avisen og utsendelse av brev til berørte 
- frist for merknader 

http://stavanger.kommune.no/startpakke
mailto:arealplanmottak@stavanger.kommune.no
http://stavanger.kommune.no/startpakke
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- forslagsstillers besøksadresse 
- forslagsstillers adresse for innsending av merknader, inkl. e-post-adresse 
- navn på kontaktperson hos forslagsstiller og vedkommendes telefonnummer 
Merk e-posten: Kunngjøring planoppstart for plan nr .... 
 
 
4. Videre fremdrift fram til politisk behandling 
Se planinitiativ. 
 
5.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen 
Det er i denne saken holdt et internt samråd i kommunen. Tilbakemeldinger fra dette fora er 
innarbeidet i tilbakemeldingene. 
 
Inngrep i grønnstrukturen som følge av utvidelse av felt PH4 og omlegging av Torg28, må 
kompenseres. OPT3 bør justeres for å gi mer igjen til grønnstrukturen. 
 
Stedsanalysen anbefaler at bekken i området videreføres. Det bør beskrives hvordan bekken 
kan knyttes til lokale løsninger for overvannshåndtering både oppstrøms og nedstrøms. Det 
må beskrives hvilke arealer som gir tilførsel av vann til bekken når området bebygges.   
 
Utsikt fra nordvest mot sør ut mot det åpne landskapet bør ivaretas. 
 
Grønnstrukturen nord-sør gjennom sykehusområdet bør videreføres. 
 
Sør for planområdet er det i kommuneplanen og områdereguleringen vist grønnstruktur og 
turvei. Dette er en viktig del av den overordnede grønnstrukturen mellom Ullandhaug – 
Grannes – Hafrsfjord - Jåttå - Gandsfjorden. Eventuell fremtidig adkomstvei mot Madlaveien 
vil være i konflikt med grønnstrukturen. Plangrepene som gjøres må bidra til å styrke denne 
grønnstrukturen og eventuelt kompensere for fremtidige ulemper knyttet til ny adkomstvei. 
 
Eksisterende trær som skal bevares må merkes av på plankart og sikres i bestemmelser og 
det må utarbeides tiltaksplan.   
 
Det anbefales at renovasjonsløsningen skjer som nedgravde containere, som for 
eksisterende legevakt. 
 
 
6.  Kontaktpersoner i planfasen 
Fagkyndig: Parul Khandelwal 
Kommune: Wenche Østensen Clarke 
 
7.  Annet 
Oppstartsmøte er en drøfting mellom tiltakshaver og kommunens planmyndighet for om 
mulig avklare planrelaterte problemstillinger tidligst mulig i planprosessen. 
Møtet gir ingen av partene rettigheter overfor den annen part. 
 
Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, kommunens rutiner og politikk og at nye 
opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger.  
 
 
Vedlegg: 

Planinitiativ 
Stedsanalyse 
Volumstudie  
 


