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Planinitiativ  
(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 
149 L)  

 
 
Planinitiativ for Gnr/bnr 56/938 / Lagårdsveien 32, 4010 Stavanger 

Utarbeidet av Mad Vest AS 

Datert 19.08.2022 
 
Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Mad Vest AS 
Kontaktperson Olav Hodneland 
E-post oh@mad.no 
Telefon 92250563 

Forslagstiller 

Firma Stavanger utvikling KF 
Kontaktperson Arild Byrkjedal 
E-post arild.byrkjedal@stavanger.kommune.no  
Telefon 93424048 

Hjemmelshaver Navn Stavanger utvikling/ Stavanger kommune 
E-post / Telefon  

 
 

Informasjon om planinitiativet 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 
 
1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

− Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling i tråd med 
kommunedelplan for sentrum i Stavanger (KDP-S).  

− Eiendommen skal reguleres til næringsformål med mulighet for etablering av 
kontor og offentlig og privat tjenesteyting. 

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
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2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

 
Figur 1: Utsnitt av ortofoto av området. Området E7 er markert med hvit linje rundt Stavanger Brannstasjon. 

 
Planavgrensning og lokalisering 

− Området ligger i Lagårdsveien, ca. 600 meter fra Stavanger stasjon og like sør 
for Stavanger Politistasjon. Det er tilsvarende ca. 700 meter til Paradis stasjon 
lenger sør. 

− Med utgangspunkt i slik E7 er definert i KDP-S, vurderes det at tilliggende 
vegarealer i Bispegata og mot Lagårdsveien 6, samt fortau mot Lagårdsveien 
tas med i forslag til avgrensing av planområdet. 

− E7 er i KDP-S definert til ca. 4,8 daa. Av dette arealet er ca. 650 kvm eid av 
Bane Nor. I tillegg vil reguleringsplanen omfatte vegarealer nord og sør for 
selve utbyggingsområdet. 
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Figur 2: Området E7 i KDP-S. Rød stiplet linje er forslag til avgrensing av planområdet. 

 
Beskrivelse av planområdet 

 
Dagens arealbruk 
Området brukes i dag til brannstasjon. Rogaland brann og redning IKS har etablert 
ny brannstasjon i Schancheholen og etablerer også stasjon i Lervig, som er planlagt 
innflyttet i løpet av 2023. Leieavtale og bruk av dagens brannstasjon i Lagårdsveien 
vil derfor opphøre når ny stasjon i Lervig er tatt i bruk. 
 
Området ved brannstasjonen og langs Lagårdsveien er beskrevet mer detaljert i 
vedlagt stedsanalyse. 
 
Teknisk stand på eksisterende bygningsmasse i området 
Det utarbeides en egen teknisk tilstandsrapport for bygningenes konstruksjoner som 
vil være ferdig høsten 2022. Foreløpig konklusjon antyder at teknisk stand på 
bygningene er svært dårlig. 
 
Eiendomsforhold 
E7 består av 3 eiendommer, hvorav Stavanger utvikling i all hovedsak disponerer 
eiendommen. 

o 56/2203 eies av Bane Nor 
o 56/938 – Stavanger utvikling KF 
o 56/940 – Stavanger kommune 
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Figur 3: E7 med eiendomsgrenser. Uthevet eiendom er eid av Stavanger kommune. 

 
Tilstøtende arealbruk 
Området ligger langs Lagårdsveien. Østsiden av Lagårdsveien består i dag av en 
rekke med statlige etater. Stavanger politistasjon og Sør-Vest politidistrikt ligger nord 
for eiendommen, og Statens hus med Skatt Vest grenser til området i sør. 

 
Arealbruken på vestsiden av Lagårdsveien er mer fragmentert, og består i hovedsak 
av diverse typer tjenesteyting, forretning, servicefunksjoner i eldre og lavere 
bebyggelse. En del av denne bebyggelsen er av kulturhistorisk verdi, da de utgjør en 
del av Trehusbyen Stavanger eller er enkeltminner i kulturminneplanen, se vedlagt 
stedsanalyse. 

 
Lagårdsveien utgjør et eget terrengmessig platå mellom Våland og Paradis-området 
med Hillevågsvannet. Lagårdsveien er sterkt trafikkert og en viktig innfartsåre til 
sentrum fra sør. Vegen har en ÅDT på 10000 biler; hvorav 13% er tunge kjøretøy, 
herunder også buss. 
 
Stedets karakter 
Bebyggelsesstrukturene i området er varierende i overgangen mellom Våland og 
Lagårdsveien, se vedlagt stedsanalyse. Langs Lagårdsveien fremstår bygningene 



Side 5 av 11 Planinitiativ 
 

som større sammenhengende strukturer, mye som følge av de mange offentlige 
etatene i området. Vålandsplatået som sees fra E7 som et synlig bakteppe, 
domineres av enkeltstående trehus organisert i kvartalsstruktur som en del av 
trehusbyen.  
 
3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 
Ev. forholdet til overordnede planer og føringer 

− nasjonale forventninger 
− statlige planbestemmelser (SPB) og planretningslinjer (SPR) 
− regionalplan for Jæren 2013-2040 (RPJ) 

 
Overnevnte planer og føringer vurderes å ikke gi nye eller andre føringer for 
utbyggingsområdet enn det som er gitt av KDP. 
 
Forholdet til kommuneplan 
Området ligger i bysone A i kommuneplanens arealdel. 
 
Forholdet til kommunedelplan for Stavanger sentrum (KDP-S) 
Målet i KDP-S er å utvikle Lagårdsveien til en attraktiv bygate. Hovedgrepet er 
byomforming på utvalgte tomter og fremføring av bussveien. 
 
I KDP-S er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. For rene 
næringsformål er det tillatt utnyttelse opp mot 400%. Området er markert som E7 i 
KDP-S.  
 
I E7 kan eksisterende bebyggelse rives. Det kan reguleres ny bebyggelse i E7 inntil 
kote 34 – 38. Overbygg til gnr/bnr 56/918 (Stavanger politistasjon) tillates. 
 
Ny bebyggelse skal ha minimum 5 og maksimalt 8 etasjer. Planen åpner for alle typer 
bruk av byggene. Handel tillates innenfor rammene av egne bestemmelser. 
 
Det kan samlet reguleres inntil 30 000 m2 BRA detaljhandelsareal i inntil 2 etasjer i 
Lagårdsveien. I prosjekter kan det reguleres detaljhandelsareal tilsvarende 20 x 
fasadelengde mot Lagårdsveien. 
 
Det er krav om aktive førsteetasjer i området. Ny bebyggelse skal trekkes ut til 
innerkant fortau. Kun publikumsrettet næring og tjenesteyting tillates i første etasjen. 
 
Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 
Området er regulert til offentlig bebyggelse i reguleringsplan vedtatt i 1976. Det 
vurderes at føringer for eiendommen pr. nå er gitt gjennom nyere KDP for sentrum. 
Sør for E7 er det vist et offentlig område med en sirkulær nedkjøringsrampe. Dette 
området er ikke blitt opparbeidet og er heller ikke tenkt opparbeidet av Stavanger 
kommune. Området tas derfor inn i planområdet, og er tenkes regulert slik 
eksisterende nedkjøringsrampe er i dag. 
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Kulturminneplanen og kulturområdet Trehusbyen Stavanger 
Innenfor E7 ligger Brannstasjonen i Stavanger, oppført i 1956. Bygningen er tatt med 
i kulturminneplanen som et teknisk og industrielt kulturminne. I KDP-S er 
Brannstasjonen regulert til riving.  
 
Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 
Det pågår regulering av bussvei langs Lagårdsveien med Rogaland fylkeskommune 
som forslagstiller. Grunnet uenighet mellom Rogaland Fylkeskommune og Stavanger 
Kommune, har førstnevnte foreløpig stanset arbeidet med regulering av bussveien i 
Lagårdsveien. Avklaring av konsept på strekningen avventes, men det forventes ikke 
reduksjon av utbyggingsområdet E7 som følge av denne avklaringen. 
 
Det pågår arbeid med en områderegulering av Paradis, som omfatter felt E10, E12 
og G12. E7 er ikke en del av dette planarbeidet, men inngår delvis i plangrunnlaget 
for denne planen gjennom bl.a. stedsanalyse og sosiokulturell stedsanalyse. 
 

 
Figur 4: Utsnitt av kommundelplan for sentrum med E7 
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Figur 5: Reguleringsstatus for området. O_T2/f_V1 er ikke opparbeidet. 

 
4 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 
Forslagstiller tar utgangspunkt i et bygg som kan fungere som både et kontorbygg, 
men også ha funksjoner som både offentlig og privat tjenesteyting. Det er pr. nå ikke 
tiltenkt en spesifikk leietaker, og det vil derfor være viktig å ha noe fleksibilitet i 
reguleringsplanen.  
 
De fire figurene under viser en metodikk med utgangspunkt i rammene i KDP-S og 
stedsanalyse for tomten. Det vil bli utarbeidet detaljerte skisser frem mot behandling 
av planforslaget, og vedlagte diagrammer må vurderes som verktøy som skal brukes 
i den videre skisseprosessen.  
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Figur 5: Metodeforklaring: Parametre og fleksibilitet 

  
 

Parametrene som vil være gjeldende for arbeidet videre er som følger: 
• 4-6 etasjer mot Lagårdsveien (+k 34-38) og maksimalt 14.000 m2 BRA. 
• Det skal arbeides med et rasjonelt og fleksibelt konstruksjonssystem, som kan 

gjenspeiles i en arkitektonisk rytme i fasade. Et rasjonelt system sikrer 
mulighet for fleksible og rasjonelle kontorarbeidsplasser i bygget 

• Oppbrytning av volumet og tilpasning til konteksten i området. Dette 
kombineres med justering av volumet for dagslysinnfall til arbeidsplasser, samt 
at det bryter ned volumets skala mot omgivelsene.  

Figur 6: Metodeforklaring:  Skala og identitet 
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• Videre ser en for seg å arbeide med byggets identitet opp mot omgivelsene – i 
form av utformingen av bygningsvolumene og materialitet. Dette kan 
eksempelvis være å arbeide med saltak for dempe fjernvirkningen av bygget 
mot Storhaug og Våland, og arbeide med naturmaterialer som tre og tegl.  
 

Diagrammene med metodeforklaring viser prinsipielle volumer med 4-6 etasjer, og 
slik de framstår i figur 5-6, kan ha inntil 14 000 m2 BRA over terreng. I tillegg vil det 
være underetasjer i bygget for lager og parkeringsfunksjoner, og sannsynligvis noen 
arealer med dagslys for andre funksjoner, tilsvarende som for Statens hus og Skatt 
vest. Atkomst til bygget vil kunne skje fra både sør og nord, da det er etablert atkomst 
her for eksisterende bebyggelse (Statens hus og Stavanger politistasjon). 
 
Bebyggelse blir trukket ut mot gaten, slik intensjonen i KDP angir. Det er videre et 
krav med aktive fasader, som må arbeides med og avklares videre ift. tilrettelegging 
for offentlig og privat tjenesteyting og kontor. 
 
Anbefalinger fra stedsanalysen vil også bli tatt med inn i det videre arbeidet. 
Anbefalingene er vist som et eget kart i side 17 i stedsanalysen.  
 
5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 
Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Det er utarbeidet en stedsanalyse for Paradis. Denne analysen vurderes å omhandle 
relevante og dekkende tema også for Lagårdsveien og E7. Det er også utarbeidet en 
kort stedsanalyse for E7 og området rundt av Mad Arkitekter. I KDPS er 
brannstasjonen tillatt revet.  

 
Hvilke virkninger har prosjektet utenfor planområdet? 

o Skyggevirkninger vil i hovedsak påvirke dagens politistasjon og 
jernbanearealet mot øst. 

o Trafikale konsekvenser som følge av høyere tetthet. 
o Et bygg mellom 4-6 etasjer vil kunne ta noe utsikt mot Storhaug fra 

bakenforliggende bebyggelse på Vålandsplatået. 
o Et bygg med aktiv førsteetasje vil kunne bidra til å aktivisere 

gaterommet i høyere grad enn dagens situasjon. 
 

Nevn aktuelle utredningstema selv om planen ikke utløser kravet til 
konsekvensutredning (KU).  

o Vurdering av eksisterende bygg  
o Transport og mobilitet 
o Overvann m.m. 
o Grunnforhold (bæreevne, forurensing) 
o Støy   
o Volumstudier (fjern og nærvirkning). 
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Planarbeidet vil for øvrig utrede alle nødvendig beslutningsrelevante tema, og de 
leveranser som normalt inngår i en reguleringsplan, som VA- rammeplan(overvann), 
sol og skygge, blågrønn faktor etc. Denne oppstillingen er derfor ikke uttømmende. 
 
6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 
Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 
 

- Klima og miljø 
o Generelle overvannsutfordringer må utredes sett opp mot blå-grønn 

faktor i planen. 
- Terror og sikkerhet 

o Avhengig av aktuelle leietakere vil terror og sikkerhet kunne være tema 
for tenkt bruk av planforslagets tiltak. For å sikre fleksibilitet i planen 
vurderes det som nødvendig å utrede dette tema mtp. at en eventuell 
fremtidig leietaker kan utløse en slik problemstilling. 

 
- Trafikksikkerhet 

o Avhengig av tiltak og volum vil en ha kryssing av fortau og sykkelfelt til 
atkomst til området. 

- Forurensning (støy og luft) 
o Området har støy og mulige luftutfordringer. Dette er imidlertid utredet 

på annet plannivå og er kjente problemstillinger. Det vurderes behov for 
detaljerte utredninger ved rammesøknad for tilpassing av vindu og 
fasader. 

- Grunnforurensing 
o Området inngår i en generell aktsomhetssone for sentrum, og det er 

også definert et konkret område innenfor byggeområdet med mistanke 
for forurensning i grunn. 

 
7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 
Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  
(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8). 
 
§6 slår fast at: 
b. reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I skal utredes 

 iht. forskriften. 
  

I Vedlegg 1. pkt. 24. angis et relevant innslagskriterium: «Næringsbygg, bygg for 
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på 
mer enn 15 000 m2 .» 
 
E7 består av flere eiendommer, men byggeområdet slik det er definert i KDP er ca. 
4,8 daa. E7 kan iht. til KDP utnyttes med inntil 400%. Dette gir et potensiale for mer 
enn 15.000 kvm BRA. Likevel anses så høy utnyttelse som lite aktuelt for dette 
området. Det er på et tidligere tidspunkt utarbeidet skisser for hvordan E7 kan 
utnyttes, og disse viser en BRA på ca. 14.000 m2 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A76
https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A78
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§ 8 angir Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn (vedlegg II). 

I vedlegg II, pkt.10 (byutvikling) og pkt. 11 (næringsbygg, generelt) er mulige 
innslagskriterium for KU plikt, men i dette tiltaket kan en ikke se at dette gir vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. 
 
Tiltaket planlegges for øvrig i tråd med overordnet plan, og oppfyller ikke krav til 
konsekvensutredning i forskriften. Dette forutsetter at det ikke legges til rette for mer 
enn 15.000 kvm i planen. 
 
Hvordan oppfylles kravene hvis planen krever konsekvensutredning? 
Det er ikke krav om KU. Alle beslutningsrelevante konsekvenser skal utredes, 
uavhengig av KU eller ikke. 
 
 
8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 
Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 
Hensikten med planarbeidet er i tråd med KDP for sentrum. Likevel vurderes noen 
problemstillinger som må avklares i planprosessen. 

• Tilstrekkelig avklaringer rundt bussvei og arealbehov forutsettes løsbart. 
• Avstand til jernbanelinje må videre avklares i detalj. 
• Tilpassing av bebyggelse i tråd med aktuelle føringer 

 
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart? 
Berørte offentlige etater, naboer, grunneiere og rettighetshavere varsles iht. plan- og 
bygningslovens krav. 
 
Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, naboer og andre berørte 
 
Det forutsettes at nødvendige avklaringer rundt avstand til jernbanespor (Bane Nor), 
samt avklaringer ang. bussvei (ROGFK) som skal håndteres i planprosessen. 
 
Videre må atkomst for bil nord og sør for utbyggingsområdet avklares. 
 
 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 
1. E7 – Stavanger Brannstasjon - Stedsanalyse 
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