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Initiativ til planarbeid 
a)  Formålet med planen 

Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 

 
 

b)  Redegjørelse for planområdet: 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 
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 Planarbeidets eventuelle virkning utenfor planområdet. 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 

 

 
 
Planseksjonens merknad: 
Det er positivt at det er utført grunnundersøkelser på et tidlig tidspunkt. Dersom det 
fremkommer funn som skal omtales i ROS-analysen, må det vurderes eventuelle avbøtende 
tiltak. Konsekvenser for solforhold for nabobebyggelse må framkomme i planforslag. 
Konsekvenser av økt trafikkmengde må også gjøres rede for. 
 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 
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Planseksjonens merknad: 
I dette planarbeidet vil størrelse på og utforming av svømmehall legge premisser for en god 
utnyttelse av planområdet. Det kan derfor være utfordrende å tilpasse dette rammene satt i 
overordnede planer, men det oppfordres til å få til en høy utnyttelse, uten at dette går på 
bekostning av de kvalitetene som er nødvendige for for å få en funksjonell svømmehall med 
de konsekvensene dette har for arealbruk både til selve hallen og utearealer (optimal/god 
sykkelparkering og tilstrekkelig areal ifm inngangsparti). 
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Planseksjonens merknad: 
Det er positivt at det er gjort innledende analyser for bruk av området, spesielt med hensyn til 
at det ser ut til å bli to ulike byggeperioder knyttet til svømmehall og øvrig bygningsmasse. 
Funksjonene rundt selve svømmehallen, slik som byrommet ved svømmehallens inngang, er 
viktige bygrep som må vies nok oppmerksomhet i planarbeidet. 
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Planseksjonens merknad: 
Det er positivt at det er gjort vurderinger rundt bruk/ opparbeiding av området i forbindelse 
med byggetrinn 1, altså svømmehall, men det kan også by på utfordringer å etablere 
midlertidig overflateparkering. En slik løsning kan sende ut feil signal med tanke på at det er 
en restriktiv holdning til dette i alle fortettingsprosjekter i sentrum, i tillegg til at det kan by på 
praktiske problemer for byggetrinn 2, hvor alle disse plassene da forsvinner over natten. 
Disse problemstillingene må belyses på en god måte i planprosessen. 
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Planseksjonens merknad: 
Det vil være viktig i planprosessen å ha tilstrekkelig fokus på helhetsløsningen og ikke 
utelukkende se på dette som en matematisk øvelse. Området skal brukes av alle skolebarn i 
kommunen (i forbindelse med svømmeopplæring), svømmeklubbene og publikum. Dette 
medfører ulike mobiltetsmønstre gjennom døgnet og uken, slik at løsningene for adkomst og 
mingleområder er viktige for opplevelsen av byrommet. 
 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 
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e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 

  
 
Planseksjonens merknad: 
Svømmehallens volum er fastsatt, men det er usikkert hvordan byggetrinn 2 vil bli. Det er 
uheldig at dette ikke er på plass ved planoppstart, siden det er utfordrende å få til gode 
løsninger når man ikke vet hva bygningen skal romme. 
I planprosessen anbefales det å sette tydelige premisser for et fremtidig byggetrinn 2, slik at 
de gode løsningene man får for svømmehallen og områdene rundt, ikke forringes ved videre 
utbygging. 
 

f) Tiltakets virkning på landskap og omgivelser 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 

  
 

  
 
Planseksjonens merknad: 
Det anbefales at en vindanalyse legges til grunn for maksimal høyde på bygg og utforming av 
arealer for opphold på bakkeplan. Videre bør alt illustrasjonsmateriale vise løsninger som 3D-
modell, med utgangspunkt i bakkenivå/ gateløp, og ikke utelukkende fugleperspektiv. 
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g) Forholdet til kommuneplan  
Forholdet til eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer 
Forholdet til pågående planarbeid 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 

 

 

 
 
Planseksjonens merknad: 
Det anbefales at det er dialog med Rogaland fylkeskommune i planprosessen, med tanke på 
avklaring av parkeringsbehov og -løsninger, både for kjøretøy og sykkel, slik at dette er i tråd 
med kravene i Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. 
 

 
 
Planseksjonens merknad: 
Området som omfattes av gjennomføringssonen er allerede regulert i områdeplan 0517.00 og 
detaljreguleringsplan 0516.00, noe som betyr at det allerede pågår oppføring av konkrete 
prosjekter. Dette er med på å legge rammer for regulering av området BKB samt F11. 
 



Side 17 av 24 
 

 

 
 
Planseksjonens merknad: 
Endelige etasjetall for BKB må fastsettes i planprosessen, hvor ulike forhold vurderes og 
vektes, slik at det blir en god og hensiktsmessig utforming av området. 
 

 
 

 
Planseksjonens merknad: 
Selv om det ved planoppstart er usikkert hvordan fasader mot Hetlandsgata skal utformes 
(mht innhold i bygget) må åpne fasader sikres gjennom bestemmelser. 
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Planseksjonens merknad: 
De ulike temakartene over må hensyntas i planprosessen, med siktemål at fasader, 
innganger og byrom får en god utforming. 
 
 

 
 
Planseksjonens merknad: 
Som kommentert tidligere, bør all parkering fastsettes gjennom en dialog med Rogaland 
fylkeskommune, slik at utforming og omfang er i tråd med regionalplanen. 
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Planseksjonens merknad: 
På kommunens kartportal finner man kart som viser hydrologi. Det anbefales at disse også 
legges til grunn i planarbeidet, slik at VA-rammeplan også hensyntar nyere data. 
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Planseksjonens merknad: 
I planprosessen skal det utarbeides en mobilitetsplan for å avklare parkeringsbehov for bil og 
sykkel. Sykkelparkering skal ha spesiell fokus (plassering, overdekning, sikkerhet). 
 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Planseksjonens merknad: 
Området brukes mye av barn, og det er spesielt viktig på å ha fokus på dette i planarbeidet. 
 

i) Ivaretaking av samfunnssikkerhet/ Forebygging av risiko og sårbarhet 
Planseksjonens merknad: 
Det er krav til utarbeidelse av VA-rammeplan ifm innsending av planforslag. Håndtering av 
overvann vil være tema i planprosessen. Det er viktig at det også redegjøres for slokkevann i 
anleggsfasen; dette vil inngå i eget brann-notat. 
Det skal også utarbeides renovasjonsteknisk plan, og det oppfordres til god og trafikksikker 
plassering av løsning. 
Siden utbygging vil skje i to byggefaser, er det viktig at ROS-analyse også fanger opp 
problemstillinger rundt trafikksikkerhet i de ulike fasene. 
 

j) Varsel om planoppstart 
Berørte offentlige organer  
Andre interesserte 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 

 
 
Planseksjonens merknad: 
Naboliste oversendes før oppstart. 

k) Prosesser for samarbeid med og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 

  
 

l) Forskrift om konsekvensutredninger: 
Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 
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Er planen omfattet av forskriften? Hvordan ivaretas kravene? 
Planseksjonens merknad: 
Planen er ikke omfattet av forskriften. 
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Avklaringer 
Innledende informasjon om planinitiativet 
Særlige spørsmål man ønsker å få 
avklart, herunder behovet for 
avklaringer med andre fagmyndigheter 

Planseksjonens merknad: 
Planinitiativet inneholder ingen spesielle spørsmål. 

Avklart med andre fagmyndigheter Planseksjonens merknad: 
Ikke behov. 

Eiendomsforhold 
Eksisterende eiendomsforhold og evt 
behovet for avklaring av eiendoms-
forhold 

Planseksjonens merknad: 
Eiendomsforhold vurderes i planprosessen. 

Bruksrettigheter Ingen spesielle rettigheter. 
Om det foreligger privatrettslige 
avtaler eller annet som hindrer planen 

Planseksjonens merknad: 
Ikke kjent. 

Ny eiendomsstruktur Planseksjonens merknad: 
Endelig eiendomsstruktur fastsettes i reguleringsplanen. 

Planstatus og rammebetingelser 
Avklaring/ bekreftelse på følgende 
forhold: 
Forholdet til overordnede planer, 
retningslinjer og føringer: 
- Nasjonale mål 
- Nasjonale og vesentlige regionale 
hensyn 
- samfunnssikkerhet, klimatilpasning, 
kulturminner og landskap, ivaretakelse 
av mineralressurser mv 
Forholdet til gjeldende regulering og 
annet pågående arbeid 

Planseksjonens merknad: 
Er vist i planinitiativ. 

Eksisterende miljøsituasjon 
Eksisterende bebyggelse og bruk 
Enkel stedsanalyse med illustrasjoner 

Planseksjonens merknad: 
Beskrevet i planinitiativ/ Stedsanalyse. 

Forslagets hovedgrep 
Beskrivelse av hovedgrep Planseksjonens merknad: 

Er omtalt i planinitiativ. Avklares tidlig i planprosessen. 
Skisse av plangrep (og prinsippsnitt) Planseksjonens merknad: 

Plangrep er omtalt uten prinsippsnitt. 
Avklaring/ bekreftelse på at hovedgrep 
er i orden 

 Planseksjonen bekrefter at hovedgrep er i orden. 

Fakta om forslaget 
Formålet med planen Planseksjonens merknad: 

Er vist i planinitiativ. 
Planområdet Planseksjonens merknad: 

Er vist i planinitiativ. 
Arealstørrelse Planseksjonens merknad: 

Er vist i planinitiativ. 
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre 
tiltak 

 

- Utnyttelse Planseksjonens merknad: 
Utnyttelse skal primært følge overordnet plan. 

Utbyggingsvolum og byggehøyder Planseksjonens merknad: 
Er omtalt. Må vises som 3D-modell og snitt. 
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Avklaring/ bekreftelse på at plan-
initiativet er innenfor korrekte rammer 

 Planseksjonen bekrefter at planinitiativet er innenfor 
korrekte rammer. 

Funksjonelle og miljømessige 
kvaliteter: 

 

- Uteoppholdsareal (for skoler, 
barnehager, sykehjem og boliger) 

Planseksjonens merknad: 
Er vist i planinitiativ. 

- Trafikk og parkering Planseksjonens merknad: 
Er delvis omtalt i planinitiativ. 

Forholdet til området (tilpasning mv) Planseksjonens merknad: 
Er omtalt i planinitiativ. 

Avklaring/ bekreftelse på at plan-
initiativet har de kvalitetene som 
ønskes for området, herunder 
universell utforming mv 

 Planseksjonen bekrefter at planinitiativet viser et 
prosjekt som vil være i tråd kommuneplanen. 

Positive og negative konsekvenser for 
tiltaket 

Planseksjonens merknad: 
Er noe omtalt i planinitiativ. 

Avklaring/ bekreftelse på at 
planinitiativet ikke har store negative 
konsekvenser 

 Planseksjonen bekrefter at planinitiativet ikke har store 
negative konsekvenser. 

Vurderinger som er gjort om planen 
er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredning 

Planseksjonens merknad: 
Er vist i planinitiativ. 

Dersom det i møtet blir avdekket at 
planen faller inn under forskrift om 
konsekvensutredninger, skal 
behandlingen av planinitiativet følge 
reglene om konsekvensutredninger.  

 Planseksjonen bekrefter at planen ikke faller inn under 
forskrift om konsekvensutredninger. 

Prosess for medvirkning Planseksjonens merknad: 
Omtales delvis i planinitiativ. 

Avklare omfang av medvirkning  Planseksjonen anser skissert omfang som tilstrekkelig. 
Hovedutfordringer og vesentlige 
interessekonflikter 

Planseksjonens merknad: 
Ingen. 

Avklare hvordan utfordringer og 
interessekonflikter skal håndteres 

 Planseksjonen har ingen merknader. 

Fremdriftsplan og milepæler Foreløpig fremdriftsplan foreligger. 
Felles målformuleringer, 
ansvarsfordeling, klare milepæler mv. 
Tett dialog og løpende avklaringer 

 Planseksjonen oppfordrer til tett dialog. 

Vurdering om det er aktuelt med 
parallell plan- og byggesak 
 

Fra planinitiativ 23-05-2022/ Stedsanalyse 19-05-2022: 
Inneholder ikke informasjon om dette. 
Planseksjonens merknad: 
Spørsmålet ble tatt opp i møtet, og det er konkludert at det 
er ikke aktuelt. 

 



  Plan og utbygging 
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Plan 0550.00 – planlagt framdrift 

Dato: 10.06.2022 
 

 
 
 
 
Planinitiativ 23.05.2022 

Oppstartsmøte 25.05.2022  

Varsel om oppstart 17.06.2022 

Varsel om oppstart - frist 05.08.2022 

Planutarbeidelse august/september 2022 

1.gangsbehandling 06.10.2022 

Høring - omtrentlig 28.10.2022 – 09.12.2022 

2. gangsbehandling - omtrentlig februar 2023 

Godkjenning kommunestyret - omtrentlig februar/mars 2023 

Kunngjøring godkjent plan - omtrentlig mars 2023 
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