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Til: Stavanger kommune/v planavdelingen 

Fra: PARKHA 

Dato 2022-06-24 

   

 

 

Utarbeidet av Norconsult 

Datert 16.06.2022 
 

Ansvarlige 

Fagkyndig Firma Norconsult AS 

Kontaktperson Parul Khandelwal 

E-post parul.khandelwal@norconsult.com  

Telefon 96987690 

Forslagstiller Firma Stavanger kommune 

Kontaktperson Allend Bamerni 

E-post allend.bamerni@stavanger.kommune.no 

Telefon 959 78 471 

Hjemmelshaver Navn Stavanger kommune 

E-post / Telefon allend.bamerni@stavanger.kommune.no 

 

Bakgrunn og saksgang 

Dette planarbeidet har blitt utløst grunnet behov for større lokaler for legevakten i Stavanger. 

Oppgaven ble tildelt avdeling for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune. Saken ble behandlet 

av formannskapet som vedtok at legevakten skal lokaliseres innenfor områdeplan Plan ID 2510 for 

universitetsområdet, Ullandhaug, på felt OPT2. Dette utløser krav til detaljregulering. 

Prosjektgruppen for ny legevakt har i arbeid med mulighetsstudien og i samråd med Helse 

Stavanger kommet frem til at lokaliseringen av legevakten vil være gunstigere på det tilgrensende 

feltet, PH4, som er avsatt til parkeringshus. Det er nå igangsatt en prosess mellom de ulike eierne 

og avtalepartene (Helse Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune 

v/Stavanger utvikling) om et makebytte for PH4 og OPT2. Her vil ny legevakt forslås innenfor felt 

PH4 og parkeringshus samt øvrige arealer til nytt sykehus (tils. 14 000 m2) skal sikres 

samlokalisert innenfor felt OPT2.  
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Tidligere politiske vedtak i saken 

1. Handlings og økonomiplan 2018 – 2021 

Bystyret bevilget midler HØP til gjennomføring av mulighetsstudie for ny legevakt i Stavanger med 

bakgrunn i følgende: «Lokalene til Stavanger legevakt tilfredsstiller i dag ikke krav til forsvarlig 

fagutøvelse og HMS sett opp mot arbeids / ansvarsomfang i normal drift, i beredsskapssituasjoner 

og ut fra befolkningsgrunnlag. Legevakten har behov for større lokaler.» 

 

2. Stavanger formannskaps, 26.8.2021 SAK 110/21 

Mulighetsstudien ble lagt fram i sak som både med behandlet i utvalg for Helse og velferd og 

utvalg for miljø og utbygging før endelig behandling i Stavanger formannskap. Mulighetsstudien 

hadde tre ulike tomtealternativer for en ny fremtidig legevakt i Stavanger: Tomtene OPT2 og KT10 

på Ullandhaug, samt eksisterende MOBA-bygg på Våland.  

 

Alternativ OPT2 Ullandhaug ble valgt som fremtidig tomt for Stavanger legevakt. I tillegg ble det 

anbefalt at kommunen kjøper tomten og bygger i egen regi 

 

Vedtak i formannskapet: 

«Konseptvalg for lokalisering ny legevakt i Stavanger ved alternativ OPT2 på Ullandhaug  

godkjennes, og utvikles videre til prosjektforslag i samsvar med revidert byggeinstruks. 

 

Formannskapet ber kommunedirektøren vurdere å avsette prosjekteringskostnaden (ca. 3  

mill.) for videre utvikling av konseptet og utarbeidelse av prosjektforslaget for OPT2 i  

forbindelse med HØP 2022-2025.  

 

Formannskapet ber kommunedirektøren om å vurdere og belyse muligheter for gjenbruk/etterbruk 

av dagens bygningsmasse (nåværende Stavanger Legevakt) på Våland. Eksempelvis kan lokalt 

legekontor, lavterskel tilbud innen psykisk helse o.l. vurderes, men  

også andre muligheter. Det bes besvart i eget notat.» 

Forhold til plan- og bygningsloven 

Oppstart av dette planarbeidet er utløst pga. Jf. forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering § 1. 

 

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

Formålet med planen er å detaljregulere felt OTP2 og PH4 i plan 2510 for å sikre realisering av ny 

legevakt for Stavanger, Sola og Randaberg på innenfor det nye sykehusområdet på Ullandhaug 

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

 

Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet ligger langs E39, nord for fv.4542 Madlaveien ved det nye sykehusområdet (SUS) 

påUllandhaug i Stavanger kommune. Mot nord ligger universitetet i Stavanger, Innovasjonspark 

Stavanger samt SUS sitt første byggetrinn. Mot vest ligger et mindre boligområde på Nov og 

kommunegrensen til Sola. Mot øst ligger sykkelstamvegen og E39. I sør går Madlaveien. 

  

Figur 1: Planområdets beliggenhet i forhold til nytt sykehusområde. 

Planavgrensningen er på ca. 33 daa og omfatter felt PH4, OPT2, Torg 24, Torg 28 og deler av 

Friområde2 og OPT3 i områderegulering for universitetsområdet plan 2510. Området avgrenses av 

kjørevei og parkeringshuset til SUS i nord, fremtidig bussvei øst, torg med annen bygningsmasse 

mot sør og landbruksareal med mulig tilkomstvei i vest. 

 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet er i dag ubebygd og består av rester av tidligere hageareal, beitemark/utmar, 

treklyger, buskvekster og enkeltstående trær. Sør i området ligger tidligere dyrka mark og 

skogsområde hvor det også renner en bekk. Landskapet er relativt kupert med en høydeforskjell 

mellom høyeste og laveste punkt på rundt 10 meter. Nordlige del av området har enkelte tekniske 

installasjone og terrenginngrep. Det pågår anleggsvirksomhet ifm. byggetrinn 1 av utbygging av 

SUS. Rundkjøring og parkeringshus mot nord for planområdet er ferdigstilt og nabobygg er under 

opparbeidelse.  
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Figur 2 Planområdet preges av natur. Høyre bilde viser planområdets nordlige avgrensning (Torg 
24) (Kilde: Norconsult) 

 

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

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 

 

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 

Planen ble vedtatt 20.10.2020 og er en langsiktig plan for samordnet bolig, areal- og 

transportplanlegging på Jæren og Søre Ryfylke. Regionalplanen skal legges til grunn for 

planlegging på alle nivå.  

 

Kommuneplan 2019 - 2034 

I kommuneplanen for Stavanger, vedtatt 9. desember 2019, er området avsatt til offentlig eller 

privat tjenesteyting med hensynssone for H190 høyde - høyderestriksjoner rundt rullebane.  



Notat 

Oppdragsgiver: Stavanger kommune 

Oppdragsnr.: 5209517   Dokumentnr.: 01 

2022-06-24  |  Side 5 av 13 x:\nor\oppdrag\stavanger\520\95\5209517\5 arbeidsdokumenter\55 arealplan\00 oppstart\02 
planinitiativ\planinitiativ.docx 

 

  
Figur 3 I kommuneplanens arealdel er området er avsatt til tjenesteyting med hensynssone for 
høyde. Bysonekartet viser at planområdet ligger i gjennomføringsområde GF-08 
Universitetsområdet.  

I kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer finnes et bysonekart med 

gjennomføringsområder.. Planområdet ligger i «bysone D – den ytre byen» og 

gjennomføringsområde «GF-08 Universitetsområdet». Føringene for utnyttelse av planområdet er 

som følger:  

 

Tabell 1 Føringer for utnyttelsesgrad i GF-08 Universitetsområdet. 

Bolig Andre formål 

Minimum tillatt 
utnyttelse i %BRA 

Maksimum tillatt 
utnyttelse i %BRA 

Minimum tillatt 
utnyttelse i %BRA 

Maksimum tillatt 
utnyttelse i %BRA  

0 0 150 300 

 

 

Reguleringsplan 2510  

Planområdet er regulert i plan 2510: «Områderegulering for universitetsområdet. Hillevåg og Hinna 

bydel», vedtatt 27.03.2017. Planen er senere delvis erstattet av detaljreguleringsplaner 2625, 

2674, 2725 og 2763. Bestemmelsene i områdereguleringsplan sier følgende om de aktuelle 

delfeltene innfor foreslåtte planområdet: 

 

OPT2 og OPT3 arealformål «Offentlig eller privat tjenesteyting» med utnyttelse på henholdsvis 

200% BRA og 170% BRA og bygg med maks 6 etasjer (maks gesimshøyde 26 meter). 

Innenfor områder angitt med OPT tillates offentlig og privat tjenesteyting herunder undervisning, 

forskning, sykehus, øvrige helseformål, pasienthotell og service. 

 

PH4 har arealformål «parkeringshus/-anlegg».  
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Parkering for felt KT8-KT10, SH og OPT skal lokaliseres i parkeringshus PH3 og PH4 eller under 

bygg innenfor SH1, KT8 og KT10. PH4 kan utvides til OPT2 om nødvendig. 

 

Friområde2 har arealformål «Grønnstruktur». Innenfor areal vist som naturområde skal 

eksisterende større trær og annen bevaringsverdig vegetasjon beholdes i størst mulig grad. 

Området skal vedlikeholdes slik at naturkvaliteter som naturbeitemark, edellauvskog, 

praktkringslav og grå punktlav ivaretas spesielt. 

 

Torg 24 og Torg 28 

Areal vist som torg skal utformes som gang- og sykkelveier med tillatt kjøring til 

eiendommene for varelevering, utrykningskjøretøy, og kortest mulig henting og bringing. Det 

tillates ikke parkering på torgarealene utover sykkelparkering. Parkering for 

bevegelseshemmede kan tillates nær hoved- og personalinngang. 

Torgarealer skal gis et kjøresterkt belegg, og møbleres med, benker og belysning, trær, 

beplantningssoner i form av bed, plen og plantekasser. Arealene skal utformes slik at de 

ivaretar nødvendig adkomst for varelevering og utrykningskjøretøy, og gir plass for sikker 

adkomst for syklende og gående, uten at disse fysisk adskilles. Beplantning på torg skal 

utformes for å ivareta fordrøyning og infiltrasjon av overvann samt motvirke og dempe 

lokale vindforhold. 

 

Innenfor o_Torg24 og o_Torg25 skal sykkeltrasé vises som eget belegg eller oppmerking. 

Traseen skal kobles mot fremtidig turvei/gang- og sykkelvei og bro over motorveien. 

 

   
Figur 4 Avgrensning og bestemmelser for plan 251 
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Områdeplan 2510 grenser til følgende planer: 

Plan 
ID 

Plannavn Ikrafttredelses-
dato 

Plassering 
ift. 
planområdet 

2625 Detaljregulering for sykehus 
universitetsområdet, Hinna bydel 

18.06.2018 Nord 

2439 Reguleringsplan for Sykkelstamveg, 
delstrekning Sørmarka til kommunegrense 
Sandnes 

12.01.2015 Øst 

2674 Detaljregulering for Fv. 510 - diagonalen, 
kollektivtrasé Ullandhaug – Jåttå 

16.11.2020 Sør 

0595 Adkomstveg til nytt sykehus  17.12.2020 Vest 

0532 Områdeplan Universitetsområde 23.03.2017 Vest 

 

  

Figur 5 Plan 2625 og 2439. 
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Figur 6 Plan 2674, 0595 og 0532. De to sistnevnte ligger i Sola kommune.  

 

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

Stavanger legevakt er sterkt underdimensjonert og lite hensiktsmessig utformet med tanke på 

dagens og ikke minst fremtidens behov. 

 

Prosjektet skal, i tillegg til legevakten, også romme andre funksjoner som vurderes ifm. 

planarbeidet. Det skal utarbeides to volumstudier som tar for seg funksjoner som er nødvendige og 

skal tas med og de som funksonene som i tillegg kan inkluderes. Dette omfatter blant annet 

«øyeblikkelig hjelp døgnplasser» (ØHD), overgrepsmottak, lokaler for ambulant prøvetaking, 

kriseteam, nattpatrulje, legekontor, utvidet undervisnings- og kursavdeling, smittevernkontor, 

helsehuset med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, avdeling for velferdsteknologi, 

frisklivssentral og røntgen. Samordning av flere funskjoner innenfor samme bygg/område har som 

hensikt å bedre logistikken mellom enhetene både internt og med de nærliggende helsebyggene. 

Det vil derfor leggs vekt på en hensiktsmessig beliggenhet og adkomstforhold tilpasset 

funksjonene i planområdet. 

 

Det har vært gjennomført en alternativvurderinger på overordnet nivå for plassering av 

legevaktbygget hvor parkeringsarealet PH4 har blitt inkludert (se vedlagt presentasjon fra Stein 

Halvorsen Arkitekter).  

 

Vurderingen viser at plassering av legevaktbygget på PH4 vil være en gunstig løsning i forhold til 

bl.a. arealutnyttelse, synlighet/orienterbarhet, trafikale forhold, daglys og utsikt. I tillegg vil dette 

også være en fordel for utbygging av sykehusets funksjoner (bl.a. administrasjonsbygg og 

parkering) innenfor OPT2 .  

Planforslaget forutsetter et bytte av formål mellom felt PH4 og OPT2. Dette er det satt i gang en 

prosess for slik at parkeringsformålet som er regulert inn i områdereregulering nå foreslås regulert 

inn i felt OPT2 og en andel av offentlig tjenesteyting som er regulert innen for OPT2 sikres regulert 

innenfor PH4. Parallelt med planprosessen er det igangsatt en prosess mellom eierne og 

avtalepartene (HS, RFK og SU), i første omgang en intensjonsavtale om makebytte mellom PH4 

og deler av OPT2. 
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Det vises til at det allerede i områdereguleringen er åpnet for å tilrettelegge for parkering innenfor 

OPT2. 

 

I tillegg til denne revideringen av områdereguleringen, er det av hensyn til en evt. fremtidig atkomst 

nr 2 fra Madlaveien, nødvendig å endre på kurvaturen av Torg 28. Dette av vegtekniske hensyn 

som viser at det ikke er mulig å tilfredstille krav til stigning og avstand fra kryss innenfor gjeldende 

områderegulering.  

En endring av Torg 28, der denne får en knekk mor sør, medfører at deltfeltene Friområde2 og 

OPT3 berøres. Areal i Friområde2 som blir berørt er på ca. 3000m2 hvorav 2225m2 omfatter 

veiareal. Skissert Grøntdrag gjennom OPT2 tilsvarer ca. 2000m2. Areal på OPT2 som omfattes av 

endringen tilsvarer ca. 1500 m2. Omfanget av arealbeslaget er beskrevet i vedlagt presentasjon av 

Stein Halvorsen Arkitekter.  

Mulighetsstudien for plassering av ny legevakt med tilhørende funksjoner anga et behovsareal på 

ca. 9000m2 BRA. Volumstudiet som er igangsatt vil verifiser utstrekning og areal for endelig 

beslutning (B1). 

 

 
Figur 7 Skissetegning med forslag til ny legevakt på PH4. (Kilde: Stein Halvorsen Arkitekter AS) 

Legevaktsbygget skal BREEAM-NOR sertifiseres med mål om å oppnå nivået ‘Very Good’. 
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Firgur 8 – Varslingsgrense (Kilde: Norconsult) 

Varslingsgrensen omfatter OPT3 og deler av Friområde2 for å kunne ivareta en evt. justeirng av 

torg28. Disse arealene blir regulert på et overordnet nivå ifm. med dette planarbeidet.  

 

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

Det nye sykehusområdet ligger i område som har tidligere vært ubebygd og hele utbyggingen 

medfører derfor tap av naturområder. Planområdet og dets omgivelser har hatt observasjoner av 

diverse rødlistede arter som for eksempel vipe, brushane, liten praktkrinslav, ynglehårstjerne, 

fiskemåke og stær. Utbyggingen av sykehusområdet har allerede tatt en del av habitatene til disse, 

og vil med den videre utbyggingen av byggetrinn 2 også få innvirkning på bl.a. naturlige vennveier 

(jf. bekken gjennom planområdet.  

 

Utbygging av legevakten innenfor foreslåtte planområdet er del av en større helhet og vil dermed 

ikke ha store ytterligere konsekvenser for disse habitatene. Imidlertid vil hoveddelene av 

grøntarealer med naturlig vegetasjon bli fjernet. Eksisterende terreng vil bli planer i to nivåer ut mot 

tilliggende torg, henholdsvis Torg28 i nord og Torg24 i sør. 
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Planforslaget vil medføre en viss trafikkøkning langs hovedveier og adkomstveier som leder til 

planområdet. Det blir utarbeidet en trafikkanalyse som del av planarbeidet. 

 

 

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

Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 

Det ble utarbeidet en ROS-analyse for området ifm. plan 2510 «Områderegulering for 

universitetsområdet» (revidert 04.11.2016) 

 De viktigste hendelsene som er vurdert i ROS-analysen er: 

• Brann - Storbrann i Sørmarka  

• Klima – Kraftig nedbør 

• Brudd/svikt på hovedvannledningen til IVAR  

• Veg og trafikk – Stor ulykke på hovedveinettet 

• Veg og trafikk – Ulykke ved kryssing av kollektivtraseen 

Av disse er «stor ulykke på hovedveinettet» og «ulykke ved kryssing av kollektivtraseen» ansett å 

være de mest kritiske hendelsene.  

 

ROS analysen som skal utarbeides ifm. dette planarbeidet skal vurdere alle risikoforhold som er 

relevante for dette området. Legevakten kommer i sikkerhetsklasser som er byggverk for sårbare 

samfunnsfunksjoner og som skal fungere i en lokal beredskapssituasjo. ROS analysen må 

utarbeides iht. de respektive sikkerhetsklassene. 

 

 

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

 

Reguleringsplanen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning §6 bokstav b, hvor det er gitt 

unntak av konsekvensutredning for reguleringsplaner der tiltaket er konsekvensutredet på et 

tidligere plannivå, forutsatt at reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

Planområdet er tidligere konsekvensutredet i Områderegulering for universitetsområde (plan 

2510).Ombytting av formål, OPT2 pg PH4, i tilstøtende felt utløser ikke krav om ny 

konsekvensutredning.  

 

 

8  Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Er det vesentlige interesser som berøres av planinitiativet? 

 

 

Berørte grunneier av arealene innenfor planområdet er følgende: 

• Rogaland fylkeskommune (80%) 

• Stavanger kommune v/Stavanger utvikling KF (15%) 

• Sandnes kommune (3,5 %) 

• Sola kommune (1,5%) 
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I tillegg foreligger det en avtale mellom disse og Helse Stavanger vedr. overtakelse av 

eiendommer mot at HS opparbeider overordnet infrastruktur, «Avtale om overdragelse av 

tomtegrunn», 08.01.2018. 

 

Den foreslåtte endring/bytte av arealformål mellom PH4 og OPT2 er gjort i samråd med partene og 

følges nå opp med avtaler. I første omgang er intensjonsavtale og i neste omgang med 

kjøpsavtaler som vil sikre at Stavanger kommune vil disponere den tomten som nå reguleres til ny 

legevakt innenfor planområdet. 

 

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

Naboer, berørte parter, offentlige organer og andre interesserte varsles ved planoppstart. Liste 

over hvilke som skal varsles avklares i samarbeid med Stavanger kommune. 

 

 

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 planlegges å gjennomføre et informasjonsmøte med naboer og andre i området som kan 

berøres av planforslaget. Tidspunktet for gjennomføringen av et informasjonsmøte vurderes å 

være mest hensiktsmessig å gjennomføre når det foreligger konkrete forslag til 

utforming/hovedgrep, slik at mottakerne har noe håndfast å respondere på. 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. 

 
8.4 Planprosesser  
 

Tabellen under viser planlagt fremdrift for prosessen frem mot vedtak. 

 

Milepæl Tidspunkt 

Sonderingsmøte med Stavanger kommune 17. november 2021 

Dialogmøte med Stavanger kommune 31. mai 2022 

Oppstartsmøte med Stavanger kommune 23. juni 2022 

Varsel om oppstart Juni 2022 

Merknadsfrist til varsel om oppstart August 2022 

Merknadsgjennomgang med Stavanger kommune og BMU August 2022 

Utarbeiding av planforslag med faste arbeidsmøter September– november 2022  

Innsendelse av planmateriale Stavanger kommune Desember 2022 

Førstegangsbehandling av planforslag Utvalg for by- og 

samfunnsutvikling 

Februar 2023 

Høringsperiode Februar – Mars 2023 

Merknadsbehandling og justering av planforslag April 2023 
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Klargjøring av politisk sak til UBS og Stavanger 

kommunestyret 

Mai 2023 

Andregangsbehandling av planforslag i Utvalg for by- og 

samfunnsutvikling 

Juni 2023 

Behandling i Stavanger kommunestyre Juni 2023 eller sept 2023 

 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Vedlegg – Stavanger legevakt alternativvurdering, Stein Halvorsen Arkitekter  
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