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Bakgrunn 

Planinitiativet gjelder for Misjonsmarka høyskolekområde i Eiganes og Våland kommunedel i Stavanger. Området reguleres 
av to planer, plan 893 i vest, plan 1210 i øst. Formålene i planene er almennyttig formål.  
 
De siste årene har det blitt jobbet med mulighetstudier og skisseprosjekt for utvikling av hele Misjonsmarka, til bolig, 
næring og undervisningsformål. På bakgrunn av dette, ble det høsten 2019 sendt inn planinitativ og gjennomført 
oppstartsmøte med planavdelingen i Stavanger kommune. Planen fikk planID2703 og plangrensen tok med seg hele 
Misjonsmarka nord, det vil si, avgrenset av Karmøyveien i nord, Seehusensgate i sør, Misjonsveien i øst og Lars Dahles 
vei i vest.  
 
Det er oppført nytt bygg på nordlige deler av planområdet, VID-bygget, som ble ferdigstillt i 2022. Det ble gitt 
dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bygget i 3 etasjer. Rammetillatelsen ble imidlertidig påklaget og 
opprinnelige byggetillatelser på et 3-etasjers bygg for skole og kontor, både permanent tillatelse og midlertidig tillatelse 
på inntil 4 år er opphevet og avslått av Statsforvalteren. Det er gitt ny midlertidig byggetillatelse på inntil 2 år, og denne 
delen av bygget er tatt i bruk som skole.  Ny midlertidig byggetillatelse er påklaget. I tillegg er det søkt om ny midlertidig 
byggetillatelse på 1 år for tredje etasje. Denne byggesøknaden er ikke behandlet. Det er igangsatt prosess for retting av 
bygg og opphør av bruk for 3. etasje. Denne prosessen vil bli samordnet med pågående planarbeid og byggesøknad. 
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Det var antatt at planprosessen til plan 2703 ville være tidkrevende, da det blant annet måtte gjennomføres 
koknsekvensutredning. På bakgrunn av dette har NMS Eiendommer AS vært i kontakt med kommunen for å se på 
muligheten starte opp en ny detaljregulering med et mindre planområde som vil omfatte det nye VID-bygget. Dette for 
å kunne regulere det nye skolebygget hurtigere. Det er gjennomført møte med kommunen, både plan og 
byggesaksavdelingen. I møte ble det avklart at NMS Eiendommer AS kan starte opp prosess med ny plan. Foreslått 
plangrense er satt i samråd med kommunen.  
 
Plan 2703 for Misjonsmarka nord vil settes på vent mens arbeidet med en ny plan for den nordre delen av området 
behandlet. I ytterste tilfelle vil den ikke kunne starte opp igjen før den nye planen er vedtatt, men en ser på muligheten 
for å  starte den opp igjen tidligst når den nye planen nærmer deg sluttbehandling. 
 

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

 

1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 
NMS Eiendommer AS ønsker å regulere nordlige deler av sin eiendom, Misjonsmarka i Eiganes og Våland kommunedel i 
Stavanger. Initiativet og behovet for en regulering av tomten har følgende hovedmomenter: 

− Regulere eksisterende bygninger, nytt skolebygg og uteområder. 
− Sikre verneverdig bebyggelse og den engelske hagen. 
− Sikre en gangpassasje fra Lars Dahles vei til Misjonsveien. 

 
2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 
Planavgrensning og lokalisering 
Misjonsmarka ligger på Kampen i Eiganes og Våland kommunedel og ligger sentrumsnært med ca. 1000 meter til torget i 
Stavanger. Planområdet avgrenses av Misjonsveien i øst, Lars Dahles vei i vest og boligkvartaler mot nord. I sør går 
planavgrensningen i grøntområdet, noe sør for Misjonsmarka 9 og 10, og mellom Lars Dahles vei 3 og Kampen kirke. 
Lars Dahles vei inngår i planen. Planområdet kan innskrenkes i løpet av planprosessen. Forslag til planavgrensning er vist 
i kartet i figur 1. 
 
Det er god kommunikasjon for reisende fra Misjonsveien som er hovedkollektivtrasé for buss og sykkeltrasé ned til 
sentrum. Det er kort vei til store rekreasjonsområder for tur, jogging og helse på Byhaugen, rundt Store- og Lille 
Stokkavatn samt Mosvatnet.  
    



 
Figur 1. Plangrense 

Dagens arealbruk og bebyggelse 
Området benyttes i dag til kontorlokaler, høyskole, hybler, bolig, friskole, bibliotek og uteoppholdsareal til høyskolen. 
Det er per i dag ca 20 parkeringsplasser innenfor planområdet. Disse er plassert helt i nord på området, med adkomst 
fra Karmøyveien, og ved boligen, Lars Dales vei 3. 
 

Eiendomsforhold 
Planområdet dekker ca halvparten av gnr/bnr 59/1758 som eies av NMS Eiendommer AS. I nord inngår også 59/1772, 
eid av kommunen, en mindre del av 59/398, (veiareal) og 59/738 (privat, men opparbeidet til vei). Nordlige del 59/1728 
(studentboliger) eid av NMS Eiendommer AS, inngår også, samt deler av Lars Dahles vei som er eid av kommunen. Med 
unntak av de deler av Lars Dahles vei som inngår i planområdet, som er eid av kommunen, ligger hele planområdet 
innenfor gnr/bnr 59/1758.  
      



Tilstøtende arealbruk 
Nord, vest og øst for planområdet ligger det i hovedsak boliger i småskalatypologi. Sør for området ligger den britiske 
skolen (tidligere NMS sine kontorlokaler) med tilhørende leke og grøntområde,  et bolighus, en større parkeringsplass og 
Kampen kirke samt den historiske alleen. Mot øst ligger det et bygg med studenthybler.  Lenger sør ligger Misjonsmarka 
sør, med boligblokker fra 1950 tallet.  
 

Stedets karakter 
Området har utviklet seg over 155 år og det kan gjenkjennes ved ulike byggestiler og ved ulike behov på 
byggetidspunktet, blant annet med tanke på parkering. Bebyggelsen knyttes sammen av alléen sentralt i området som 
går fra Seehusens gate i sør, til høyskolebygget i nord.  
 

Bebyggelse og struktur  
Planområdet har en blanding av nyere og eldre bebyggelse. Marie Føreids hus er fra 1864 og det nye bygget til VID er 
ferdigstilt i 2022. 
 
Misjonsmarka skiller seg fra omkringliggende områder ved at det fremdeles i stor grad eksisterende bygninger som i 
mindre grad forholder seg til den overordnede strukturen i området. Et av de tydeligste strukturerende elementene i 
området er alléen fra Seehusens gate og opp mot Marie Føreids hus («Trehuset»).  
 
 

 
Figur 2. Dagens arealbruk og bebyggelse  

 

Analyse av nærområdet/omgivelsene 
Det vises til vedlagt stedsanalyse for en mer detaljert gjennomgang av ulike temaer.  
 



Plansituasjon og føringer 

Overordnede planer og føringer 
 

Regionalplan for Jæren 2013 – 2040 
Regionalplanen har retningslinjer for blant annet boligtetthet. Del en av den nye regionalplanen «Regionalplan Jæren 
2050» ble vedtatt i juni 2019.  

Kommuneplanen 
Kommuneplanen i Stavanger er under rullering.   
Gjeldende kommuneplan for Stavanger (2019-2034) ble vedtatt 9. desember 2019. Planområdet er i gjeldende plan 
avsatt til offentlig og/eller privat tjenesteyting med underformål skole og kirke.  
 
Bysonene er rangert fra A til D, og skal definere en overordnet forståelse og strukturering av byen. Sonene peker blant 
annet på hvilke deler av byen som bør ha den høyeste graden av urbanitet. Planområdet ligger innefor bysone A – den 
sentrale byen. Målet innenfor sonen er å styrke sentrum og byens identitet; høy urban attraktivitet; stor reduksjon av 
transportbehovet; fortetting. Områder skal karaktiseres av urbanitet, urbane sammehenger og historisk og 
identitetsbærende områder.  Den sentrale byen er det fremste området for et kortreist hverdagsliv, hvor det er lett å 
bevege seg som gående og syklende, eller kollektivt. 
 
I kommuneplanen  tillates 75-150% BRA for bolig eller 120-240 % for andre formål.  
 
 

 

Kulturminneplanen 2010-2025 
Det er registrerte kulturmiljø og kulturminner både i planområdet og i nærområdet (blant annet Misjonsmarka sør) som 
står i objektlisten i Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. Det er til sammen tre objekter i selve planområdet 
som er omtalt i kulturminneplanen. 
 

Figur 1. Utsnitt fra gjeldende kommuneplan 

Figur 2. Kart over kulturminner i og utenfor planområdet 



• Objekt nr. 68 – Misjonsmarka 10 (trehus), byggeår 1864 
• Objekt nr. 69 – Misjonsmarka 9 (Murhus), byggeår 1914  
• Objekt nr. 70 – Lars Dahles vei 3, byggeår 1900 
 
I tillegg ligger objekt nr. 7, Kampen kirke (arkitekt Thoralf Bryne, byggeår 1957), rett utenfor planområdet. 
Området markert i rosa, sør for planområdet, med nummer 32 beskrives slik: Blokkene på Misjonsmarka med 
uteområde. Etterkrigsblokker med gode arkitektoniske kvaliteter og fine  mellomrom, ganske godt bevart og 
enestående område i Stavanger, der det ble bygd få blokker etter krigen. Området ligger også inne i Riksantikvarens 
NB! Register som et nasjonalt område som er et tidlig eksempel på sosial boligbygging med serviceanlegg etter 
krigen.  

 

Objekt 68, 69 og 70 innenfor planområdet foreslås bevart med hensynssone – kulturmiljø.  

 

Reguleringsplaner i området 
 
Misjonsmarka reguleres av to planer.  
Plan 1210 for Misjonsveien 30, vedtatt 08.02.1988.  
I området tillates oppført bygninger innenfor de byggegrenser som framgår av plankartet. Byggehøyden skal ikke være 
høyere enn 4 etasjer eller 11,5 m over gjennomsnittlig opparbeidet terreng. Gesimshøyden skal ikke overstige gesimsen 
i Misjonsveien 34 C. Bebyggelsen kan brukes til Det Norske Misjonsselskaps virksomhet, herunder skole, administrasjon 
og studentboliger. Gjelder østre og søndre deler av Misjonsmarka. Arealet er regulert til Almennytting formål 
 
Plan 893 for Misjonshøgskolens område, vedtatt 10.12.1980 
Gjelder vestre og nordlige deler av Misjonsmarka. Arealet reguleres til Almennytting formål. Utnyttelsen skal ikke 
overstige U = 0,4.  Bebygelsen skal oppføres i intill 2 etasjer fra midlere terrengnivå  hvor høyde til gesims og møne ikke 
ikke må overstige henholdsvis 6 og 8 meter. 



 

Pågående planarbeid 
Plan 2683, Detaljregulering for fv.414 Misjonsvegen, tilrettelegging for sykkel Eiganes og Våland kommunedel 
Hensikten med prosjektet er å gjøre det enklere å sykle, samt bedre syklistenes fremkommelighet, sikkerhet og komfort 
på hovednettet for sykkel. Formålet med planen er å etablere et sykkelfelt eller tilsvarende tosidig løsning for sykkel 
langs fv. 414 Misjonsveien, fv. 446 Randabergveien fra krysset med Sjøveien til rundkjøringen mot Gjerdeveien og 480 
Randabergveien. Planen skal bidra til en mer helhetlig sykkelløsning og redusere systemskifter langs strekningen.  
Planen vil også endre plassering av noen av bussholdeplassene.  

 

 

 

Figur 3. Oversiktskart som viser plan 893 og 1210 
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Kort presentasjon av prosjektet/planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 

 
Plangrep 
Det er utarbeidet stedsanalyse som følger som vedlegg til planen.  
 
Hovedgrepet i planen er å regulere i tråd med eksisterende bebyggelse og dagens bruk av området, inkludert 
tilbygget til VID-bygget som er under oppføring. Grøntområdene sør for campus bevares, og det tas sikte på 
å ta vare på mest mulig av de store eksisterende trærne innefor planområdet. Eksisterende gangstier i 
området ivaretas, og sikrer gangforbindelser mellom Misjonsveien og Lars Dahles vei. 
 
Nordlige deler av området er under utvikling til campusområde med ny bebyggelse og oppgradert uterom 
(Høyskoletorget). Her arrangeres skolebygningene rundt et sentralt torg, med VID og det nye tilbygget til 
dette i nord og vest, mens Marie Føreids hus og Hans Rabenoys hus avgrenser mot parken i sør, samtidig 
som gode forbindelser sikres.  
 
Det foreslås å bevare 3 verneverdige bygg innenfor området ved regulering av hensynsnsone for 
kulturminner: 

• Misjonsmarka 10 - Marie Føreids hus (1864, Tre) 
• Misjonmarka 9 -  Hans Rabenoys hus (1914, Mur) 
• Lars Dahles vei 3 

 
De grønne arealene som skal reguleres inn rundt de verneverdige byggene tas med for å sikre at historien til 
byggene beholdes og synliggjøres. Plangrepet skal også hensynta at det i fremtiden vil kunne komme 
bebyggelse sør på tomten (ref tidligere mulighsetstudie), og det kan være aktuelt å plassere noe uteareal, 
inkludert lekeplass, for boliger innenfor de grønne arealene i planen. Det betyr at planen må hensynta 
behovet for fremtidige gangstier og uteareal til fremtidige boliger/kontor/omsorgsboliger med mer.  
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Bebyggelse 
Det planlegges ikke etablering av ny bebyggelse innenfor planområdet. Planen har som hensikt å kun 
regulere eksisterende bebyggelse innenfor området. Bebyggelsen innefor planområdet varier fra 2 til 4 
etasjer.  
 
Det nye tilbygget til VID-bygget i nord, er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. Her er det kun gitt en 
midlertidig dispensasjon. I dispensasjonsvedtaket er det påpekt at en planprosess for området vil fastsette 
de ytre rammene for dette bygget. Bygget er på 3 etasjer, og er oppført i teglstein. Figur 3 viser 
fasadetegninger til bygget.  
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Nordlige deler av tomten hvor eksisterende skole ligger, foreslås regulert til undervisning og kontor. Dette vil 
også inkludere det nye VID-bygget. Bebyggelsen sør for campusområdet, «Trehuset», Murhuset og Lars 
Dahles vei 3 foreslås regulert til blandet formål kontor/undervisning, bolig inkl hybler. Foreslåtte formål 
samsvarer med dagens bruk.  
 
Utnyttelse 
Utnyttelsen i planområdet er beregnet til å være like i underkant av 100 %BRA. Dette er i underkant av 
kravet i kommuneplanen (120-240%) for denne type formål. Dette kommer av at det er tatt med store 
uteområder.  
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Uterom, uteoppholdsareal og grønnstruktur 
Et viktig hovedgrep i planen er bevaring av grøntområdene sør for campus og den delen av alléen som er 
innenfor planområdet. Eksisterende grøntarareal sør for Campus torget/høgskole torget bevares. 
Grøntarealet planlegges i framtiden og blir en viktig del av uteområdene til fremtidig bebyggelse på sørlige 
deler av Misjonsmarka.  
 
Mobilitet og trafikk 
VID og byggene tilknyttet campus vil ha kjøreatkomst som idag fra Karmøyveien, både for bil og varelevering.    
 
Lars Dahles vei 3 har atkomst fra Lars Dahles vei. Her er det opparbeidet 8 parkeringsplasser. Denne 
adkomsten videreføres i planforslaget. Eksisterende gangstier innenfor planområdet skal bevares, og/eller 
styrkes for å sikre forbindelsene i området.  
 
En utvidelse av VID med det nye tilbygget, kunne gi noe økt trafikk til området. Samtidig er antall 
parkeringsplasser redusert sammenlignet med før utbyggingen av det nye tilbygget til VID. Dettetilsier en 
reduksjon i personbiltrafikk, og at den økte transporten til området vil foregå med andre transportformer 
(kollektivtrafikk, sykkel, gange).  
 

Landskap, rekreasjon, grøntstruktur og møteplasser 
Etablering og styrking av gangforbindelser gjennom grøntområder i planen, vil bidra med en forbedring og 
kobling av grønnstrukturen i bydelen, fra Rudlå og opp mot Gramstadhaugen og Byhaugen.  
 
Store deler av det eksisterende parkområdet anbefales beholdt. Alléen skal beholdes og vernes, og det må i 
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det videre arbeidet sikres tilstrekkelig buffersone for trær/rotsone fra bygge- og anleggsgrenser. Det skal i 
planprosessen sees på hvilke trær som skal bevares og vernes. Dette vil blant annet ha god effekt for 
kulturmiljøet, overvannshåndtering, naturmangfold, som landskapsmarkører og i å skape et godt nabolag og 
campusområde.  Det er utarbeidet en tiltaksplan for trær i planområdet, utført av sertifisert arborist. Denne 
blir et viktig grunnlag for videre vurdering av hvilke og hvordan trærne skal kunne bevares, både i anlegg og 
driftsfasen. 
 
Dagens bruk av Misjonsmarka med stier og gangveier skal viderføres og styrkes.  
 
Målet er at det skal være enkelt og attraktivt å bevege seg gjennom planområdet. Gode sol-/støy- og 
lysforhold er viktig for aktiviteter som krever opphold over tid. Etablering av høyskoletorg vil også bidra til å 
styrke området som et campus. Høyskoletorget kan også fungere som et samlingssted for nabolaget. Det er 
etablert et stort antall sitteplasser og andre aktiviteter som kan benyttes av alle, ikke bare elever og ansatte. 
Skolens kantine er også åpen og kan benyttes av alle. Summen av dette vil skape et område, som både er 
attraktivt for de som bor innenfor planområdet, men også for nabolaget. Utvikling av arealene i planområdet 
vil tilføre flere nye og forbedrede kvaliteter.  
 
Den historiske hagen foran Marie Føreids hus er reetablert.  
 
Det er gode solforhold på uterarealene, høyskoletorget og på grøntområdene sør i planområdet. Det vil i 
mars være litt skygge på høgskoletorget, særlig på formiddagen.  
 
Det nye VID-bygget vil gi skygge i deler av hagene  til de nærmeste bolighusene i nord for VID på dagtid ved 
vårjevndøgn, og på kvelden ved sommersolverv.  
 
Kulturminner 
De verneverdige byggene innenfor planområdet vil bli sikret gjennom regulering med hensynsone bevaring. 
Det skal i planprosessen vurderes hvilke trær som skal bevares med hensynssone. Bygningene vil forbli 
synlige fra deler av Seehusens gate og i den viktige aksen oppover alléen, samt fra begge sider av 
gangforbindelsen som etableres sør for Marie Føreids hus og kobler Lars Dahles vei og Kampen plass 
sammen. Trebygget, Marie Føreids hus, og murbygget, Hans Rabeonys hus, er nylig rehablitert, og skal 
fremstå som noen av de sentrale hovedbygningene på campus.  
 
Kampen kirke ligger tett på planområdet, men arealene nærmest kirken vil forbli grøntareal som i dag, og 
planen vil dermed ikke få betydning for Kampen kirke som kulturminne.  

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

Samfunnssikkerhet ivaretas gjennom  ROS-analyse som følger reguleringsplanen og vil sikre at ev. forhold som 
avdekkes blir ivaretatt i planen. 

Ras og flom 
Det er ikke registrert fare for ras eller flom i planområdet. 
Virksomhet med fare for brann og eksplosjonsfare, samt utslipp  , vil undersøkes i planprosessen. 
 

Trafikksikkerhet  
Det er registrert to ulykker i krysset Misjonsvegen x Seehusensgate (NVDB), en i 1999 og en i 2001. Det er    
ingen kjente spesielle forhold knyttet til trafikksikkerhet i området. Det er nå trafikklys i dette krysset. Det er 
kjent at det er behov for bedre trafikksikre løsninger for barn og unge, særlig knyttet til trafikk til og fra 
skole. En vurdering senere i planprosessen vil se hvorvidt ubygging av nytt VID bygg vil påvirke trafikken og 
ev. påvirke trafikksikkerheten i området.  
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Forurensning (støy og luft) 
Planområdet påvirkes i noen grad av trafikkstøy fra 
Misjonsveien, men kun områdene helt opp til vegen ligger i 
rød sone.  
 
Det er på nåværende tidspunkt ingen kjente spesielle 
momenter for området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

Tiltaket er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning, og det er konkludert at det ikke utløser 
krav om konsekvensutredning. 
 
I følge forskrift om konsekvensutredning, § 6, skal følgende planer alltid konsekvensutredes, og ha 
planprogram eller melding: 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Planen er vurdert å ikke falle inn under vedlegg 1, og vil derfor ikke utløse krav om konsekvensutredning 
etter forskriftens § 6. 
 
I følge forskriftens § 8, skal følgende planer konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn: 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen 

 
Planen er vurdert å falle inn under vedlegg 2, punkt 11 j), Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke 
inngår i pkt. 10 b), bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. Dette 
innebærer at det skal vurderes om forslaget vil få vesentlige virkninger for natur og samfunn, i tråd med 
forskriftens § 10. 
 
Det er vurdert at planen er i tråd med gjeldende formål i kommuneplanens arealdel, og i liten grad vil legge 
til rette for økt utbygging i området. Det er heller ikke  særskilt viktige egenskaper ved omgivelsene 
(eksempelvis verneområder, utvalgte naturtyper, større omdisponeringer av jordbruksareal) som tiltaket vil 
komme i konflikt med. Derfor vurderes det til at planen ikke vil  få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn.  

Figur 5. Kartet viser eksisterende støyforhold fra 
omkringliggende vegnett.  
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Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j 
og k) 

Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 
Kjente interesser i området som berøres: 

• Kulturmiljø og kulturminner  
• Rekreasjon og grønnstruktur 
• Gangforbindelser 
• Aktørene som har tilhold i området i dag. Det gjelder både naboer, Kampen skole, ol. 

 

Medvirkning 
Medvirkning vil være iht. plan og bygningsloven. Naboer og andre berørte, samt offentlige instanser vil bli 
varslet i forbindelse med varsel om oppstart. Oppstart vil også varsles i Stavanger aftenblad og på 
kommunens hjemmesider. Det vil gjennomføres et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart.  
 

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles om planoppstart? 
Berørte myndigheter og andre interessenter vil varsles iht. Stavanger kommune varslingsliste, og velges i 
samarbeid med planavdelingen i kommunen. Dette inkluderer blant annet nærliggende skoler, barnehager 
og foreldreutvalgene. 
 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 
1. Stedsanalyse, datert 07.09.2022, revidert 
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