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STAVANGER KOMMUNE 
Reguleringsplan for Bussveien, Mosvatnet til Olav V’s gate 
Plannr 2623 
 
Datert: 09.06.2020   
Sist revidert: 
 

 
§ 1 Formål  
 

Reguleringsplanen skal sikre areal for etablering av bussvei, holdeplasser, 
kryss, kjøreveg, tosidig fortau langs Madlaveien fra Mosvatnet til Olav V’s gate.  

 
§ 2 Fellesbestemmelser 

 
2.1 Tekniske planer 

Formingsveilederen skal legges til grunn for utforming av Bussveien. 
 
Tekniske planer skal inneholde detaljerte planer for terrengbehandling og 
landskapsforming. Planene skal redegjøre for eksisterende og nytt terreng, 
vegetasjonsbruk, belysning, drenering, materialbruk, håndtering av overvann og 
utforming av arealer for opphold.  
 
Forhold til tilgrensende bebyggelse og tomter skal synliggjøres. 
 
Det tillates ikke partikkelavrenning til bekker/vassdrag i området. VA-
rammeplanen for området datert 16.05.2019 skal være retningsgivende for 
videre detaljprosjektering i planområdet. 
 
I arbeidet med detaljprosjektering skal det gjøres tilstandsvurderinger av trær 
som bli berørt av byggearbeid. I arbeidet skal rotsonen til trær vurderes spesielt. 
Fagrapporten skal være grunnlag for Rogaland fylkeskommunes vurdering av 
sikkerhet og nytte ved flytting eller ivaretakelse av trær. Arborist skal delta i 
arbeidet. Arbeidet skal bygge videre på rapporten: Registrering og 
tilstandsvurdering av trær (Jernbaneveien, Olav V’s gate, Kannikgata og 
Madlaveien), datert 26.09.2017.   
  
I detaljprosjektering skal det utarbeides en tiltaksplan som beskriver hvilke tiltak 
som iverksettes i anleggsperioden for å unngå skade på trær (krone, stamme 
og rotsone). Arborist skal delta i hele prosessen, fra detaljprosjektering til 
byggefase. 
 
Stavanger kommune skal godkjenne tekniske planer for anlegg som skal 
overtas av kommunen. 

 
Rogaland fylkeskommune skal godkjenne tekniske planer for anlegg som skal 
overtas av fylkeskommunen. 
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2.2 Støy 
Gjeldende utgave av Miljødirektoratets «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging» (T-1442) skal ligge til grunn for gjennomføring av denne 
planen. Dette gjelder også for støy i anleggsfasen. 
 
Det skal benyttes lokale støytiltak for eiendommer som oppfyller krav for 
støyskjerming. Langsgående støyskjerm langs fortau tillates ikke.  
Eventuelle støyskjermingstiltak i forbindelse med uteplass skal byggesøkes. 

 
2.3 Avfallshåndtering og massedeponering 

Avfall og overskuddsmasser skal transporteres til godkjent mottak. Innføring og 
spredning av fremmede plantearter skal unngås. Det skal utarbeides en plan for 
hvordan forurensede masser skal håndteres i anleggsperioden. For å hindre 
forurensing til Mosvatnet og Kannikbekken skal det iverksettes overvåking og 
avbøtende sikringstiltak. 

 
Det er innført restriksjoner for å hindre spredning av skadelige eller potensielt 
skadelige organismer i Norge. Alle anlegg skal prosjekteres og gjennomføres 
iht. Forskrift om fremmede organismer. Tiltaksplan for arter med stor 
spredningsfare skal godkjennes av kommunen før igangsetting av planlagt 
arbeid. 
 

2.4 Anleggsgjennomføring 
Det skal til enhver tid være sikre gang‐ og sykkelforbindelser til viktige målpunkt 
innenfor planområdet. Det skal sikres trygg skolevei til Eiganes-, Kampen- og 
Våland skole.  
 
Det skal utarbeides faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden. Hensynet 
til kollektivtransport på strekningen skal ivaretas spesielt.   
 

2.5   Trær  
Eksisterende trær langs Madlaveien skal i størst mulig grad bevares for å 
opprettholde inntrykket av en allé.   
 
Der hvor trær kommer i konflikt med planlagt inngrep, skal det reetableres nye 
trær i tilgjengelige egnede arealer innenfor planområdet eller på egnede steder i 
Stavanger sentrum. Nye trær ved vei og plasser skal plantes i henhold til Norm 
for utomhusanlegg i Sør-Rogaland, kapittel 3.15. 
 
Sikringstiltak for vegetasjon skal planlegges med hensyn til Byggforskserien fra 
Sintef: 

• Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser (SINTEF Byggforsk 
2003) nr. 513.710 

• Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder, (SINTEF Byggforsk 
2003) nr. 316.211. 
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§ 3 Bebyggelse og anlegg (pbl §12.5 Nr. 1) 
  
3.1    Boligbebyggelse 

Plan 1513. Ny bebyggelse tillates oppført innenfor rammen av prosent tillatt 
bebygd areal (BYA=25%). 
 
Plan 1871. Ny bebyggelse tillates oppført innenfor rammen av prosent tillatt 
bebygd areal (BYA=25%). Enkelte eiendommer med høyere grad av utnytting 
enn angitt som øvre grense for et kvartal eller område skal betraktes som ferdig 
utbygget. 
 
Plan 1405. Ny bebyggelse tillates oppført innenfor rammen av prosent tillatt 
bebygd areal (BYA). Enkelte eiendommer med høyere grad av utnytting enn 
angitt som øvre grense for et kvartal eller område skal betraktes som ferdig 
utbygget. 

 
3.2 Bensinstasjon  

Det tillates oppføring av bygg i 1 etasje innenfor byggegrensen. 
 
3.3 Bolig/kontor  

Det skal ikke etableres boliger i de to nederste etasjene mot Madlaveien. 
Det kan etableres butikker mot Madlaveien.  
 
GNR. 56/1126 og 56/2254 
Hvis eksisterende trapp må demonteres skal det innenfor BKB3 etableres en 
trapp/atkomst som er tilpasset bygningens stiluttrykk med hensyn til utforming, 
materialvalg og symmetri.   
 
Sanitets-hagen (56/1081) 
Stort tre på eiendommen skal søkes bevart. Det skal av arborrist gjøres en 
totalvurdering av treet som grunnlag for å vurdere om dette er mulig. 
 
 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl §12.5 Nr. 2) 
 
4.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S) 

For områdene avsatt til samferdsel og teknisk infrastruktur i denne planen, 
gjelder vedtatte reguleringsplaner formålet er hentet fra.  
 

4.2 Veg 
Fellesvegene skal eies, driftes og vedlikeholdes av de nevnte eiendommene:  

 

Feltnavn Fellesveg for eiendommer med 
gnr./bnr. 

f_SKV3 56/1135, 1137, 1139 
f_SKV5 56/1134, 1136, 1138, 2125, 1140 
f_SKV9 56/1120, 56/1124 
f_SKV12 56/1119, 1118 
f_SKV15 56/1112, 1109 
f_SKV18 56/1105, 1106 
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Annen eierform 

Feltnavn Privat veg for gnr./bnr. 
SKV6 56/1131 
SKV14 56/1110 

 
 

4.3 Fortau 
o_SF er offentlige arealer. Innenfor o_SF1-17 kan det føres opp 
trafikkreguleringer vegholder finner nødvendig innenfor formålet.  
 
o_SF14, statuen (Broken Column av Antony Gormley) skal sikres under 
anleggsarbeidet. Stavanger kommune v/byggesak skal godkjenne nødvendige 
sikringstiltak. Hvis demontering, mellomlagring og reetablering vurderes som 
nødvendig, må statuen innmåles nøyaktig i plan og høyde før den flyttes. Etter 
endt anleggsarbeid skal den reetableres på samme plass. 
 

4.4 Kollektivholdeplass 
o_SKH1-4 er stasjoner for Bussveien. Leskur og annen nødvendig 
møblering/infrastruktur for Bussveien settes opp innenfor formålet. 

 
4.5 Gatetun 

o_SGT1 er offentlig areal og tilkomst til eiendommene med gnr./bnr. 56/210, 
56/1129 og 56/1131. 
 

4.6 Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Områdene kan benyttes som areal for trafikkøyer, rabatter og sideterreng i 
forbindelse med veianlegget. Det tillates etablert rekkverk, skilt, belysing, trær, 
utsmykning o.l. innenfor områdene så langt krav og sikkerhetsavstander til 
veianlegget innfris. Det skal legges vekt på estetikk og kvalitet ved 
planleggingen og opparbeidelse av arealene.  
 

4.7 Annen veggrunn – grøntareal 
Arealene skal som hovedregel opparbeides med grønne elementer, men deler 
av områdene kan steinsettes der dette er mer hensiktsmessig.  

   
4.8 Parkeringsplasser 

For område avsatt til parkering vist i denne planen, gjelder vedtatte 
reguleringsplaner formålet er hentet fra. 
 

 
§ 5 Grønnstruktur (pbl §12.5 Nr. 3)  
 
5.1    For områder avsatt til grønnstruktur vist i denne planen, gjelder vedtatte 

reguleringsplaner formålet er hentet fra. 
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§ 6 Hensynssoner (pbl §12.6) 

 
6.1  Byggeforbud rundt veg (H130) 

Innenfor de viste sonene tillates det ikke tiltak som kan være til skade for, eller 
hindre fremføring og vedlikehold av infrastruktur under bakken. 

 
6.2  Frisikt (H140) 

I frisiktsonene skal det være uhindret sikt ned til 0,5 meter over de kryssende 
vegers plan. 
 

6.3 Bevaring naturmiljø (H560) 
Trær som er regulert til bevaring er angitt med symbol på plankartet. Disse 
trærne har en spesiell verdi som enkelttrær og Stavanger kommune skal 
godkjenne felling, beskjæring samt grunnarbeider. 

 
6.4  Bevaring kulturmiljø (H570) 

Deler av plan 2623 er omfattet av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570 
etter gjeldende kommuneplan for Stavanger kommune. Byggesaker innenfor 
område H570 skal forelegges Byantikvaren til uttale. Dagens situasjon skal 
fotograferes før inngrep i hensynssone H570.  

 
 

7 § Bestemmelsesområder (pbl §12.7) 
 
7.1   Midlertidig bygge- og anleggsområde 

Etter avsluttet anleggsperiode skal områdene i størst mulig grad tilbakeføres til 
samme eller tilsvarende standard som før tiltakene ble påbegynt.  

Midlertidig bygge- og anleggsområder oppheves når anlegget er ferdigstilt og 
tatt i bruk.  
 
#01 - gnr./bnr.: 58/783 
Dersom det må gjøres inngrep som følge av anleggsarbeidet, skal plen og 
hellelagt gang i størst mulig grad reetableres tilsvarende eksisterende situasjon. 

 
 #02 – gnr./bnr.: 56/1127 
På eiendommen skal det reetableres en trapp som i materialbruk er tilsvarende 
eksisterende trapp, og slik at den er tilpasset husets symmetri. Eksisterende 
trapp skal om mulig gjenbrukes. Før eventuell rivning av eksisterende trapp skal 
denne dokumenteres som grunnlag for reetableringen. 
 
#03 - gnr./bnr.: 56/1120 
Mur i grensen mot fortau skal reetableres i naturstein.  
 
 #04 - gnr./bnr.: 56/1125 
På eiendommen skal det reetableres en trapp som i materialbruk er tilsvarende 
eksisterende trapp. 
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#05 - gnr./bnr.: 56/1118, #06 - gnr./bnr.: 56/1100 og #07 – gnr./bnr.: 56/1032 
Dersom det må gjøres inngrep som følge av anleggsbeltet, skal berørt 
midlertidig areal i størst mulig grad reetableres tilsvarende eksisterende 
situasjon. For dette området skal det tas særlig hensyn til materialvalg og 
helhetlig utforming i henhold til det kulturhistoriske uttrykket. 
  
#08 statue av Asbjørn Kloster - gnr./bnr. 56/767 og #09  - gnr./bnr. 56/763 
Fontene i Kannikparken 
Statuene skal sikres under anleggsarbeidet, om nødvendig ved demontering, 
mellomlagring og reetablering. Stavanger kommune v/byggesak skal godkjenne 
nødvendige sikringstiltak.  

 

§ 8 Rekkefølgekrav  
  
8.1    Før anleggsstart skal Rogaland Fylkeskommune godkjenne de tekniske planer 

som angitt i §2. Det skal utarbeides detaljplaner for både anleggs‐ og 
driftsfasen. 

 
8.2   Før anleggsstart skal Rogaland Fylkeskommune godkjent tiltaksplan for 

gatetrær og større trær i planen.  
 
8.3    Før anleggsstart skal det gjennomføres en kartlegging av rødliste- og 

svartelistearter, og forurensede masser i planområdet. Tiltaksplan for 
håndtering må være godkjent av forurensnings-myndighet.  

 
8.4   Før permanent stenging av eksisterende avkjørsler skal nye adkomstveger 

være opparbeidet i samsvar med godkjent teknisk plan. 
 
8.5   Beplantning skal opparbeides samtidig med veganlegget og være ferdigstilt 

senest vårsesongen etter at veganlegget er åpnet 
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