
Møtereferat FAU, Vålandshaugen- og Våland barnehage 

Dato: 06.02.2023 
Til stede: Sara, Lenita, Jesper, Per, Melissa, Grethe 

Forfall: Arthur 

 

Saksliste Referat 
Møter fremover • Møte i mars? Hvis noen har noe spesifikt å ta opp før 

SU-møte før påske. 
• Vi må ha dugnad før 17. mai og tar et møte 12.(?) 

april  
Foreldreundersøkelsen • Resultatene har ikke kommet ut enda, så vi må ta det 

neste møte 
SU • Ikke noe særlig å ta opp (Info om virksomheten osv.) 
Lekeplass (*se vedlegg) • Det blir en lekeplass ved siden av Vålandshaugen 

bhg. 
• Satt av 4,25 millioner til lekeplassen 
• Går ut anbud nå 
• Utgangspunkt i «den historiske byen» 
• Todelt – fokus på eldre i ene enden og de mindre 

barna i den andre enden 
• Det er satt av midler til oppussing av ballbanen, 1,5 

millioner (lys, drenering, nytt dekke osv.) 
• Fått 500.000 kroner fra sparebakstiftelsen 
• Bygging høsten 23 
• Per sender info til medlemmene i FAU 

Utearealet • Vi ser at vi kanskje ikke kommer noe vei med å få 
større uteareal på Vålandshaugen 

• Vi ønsker heller å sette søkelys på innholdet 
• Gatekunst f.eks.? Litt planering, mindre søle? 
• Bedre tildekking/lokk(!) på sandkassen (katteproblem 

på Våland) 
Viglo • Viglo er en ny statlig digital plattform, en app 

• Tema å ta opp på foreldremøte – ønsker vi at 
personale skal bruke mye tid på appen? 

• Vi i FAU mener det er viktigere med samtale ved 
henting enn at vi får oppdateringer i løpet av dagen i 
appen 

• appen burde brukes for å lette på arbeidet til 
personalet – ikke slik at det fører til merarbeid 

Fravær ol. • De prøver å få mindre utskiftning blant personale på 
Vålandshaugen 

Annet • Bursdagsinvitasjoner – uheldig at alle deler opp i 
kjønn. Dette er noe å nevne på foreldremøter 
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Saksframlegg
Dato:
Saksnummer:

10.11.2022
22/36530-1

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato:    Votering: 

Eiganes og Våland kommunedelsutvalg           21.11.2022           
Utvalg for miljø og utbygging           14.12.2022           

Kreativ lekeplass på Vålandshaugen - Forprosjekt

Forslag til vedtak:

1. Forprosjekt for kreativ lekeplass på Vålandshaugen godkjennes med forelagt 
fremdriftsplan og prosjektkostnad på 4,25 millioner kroner inkl. mva fra årsprogram 
2022.

2. Utvalgt planområde, sør for Vålandshaugen barnehage, godkjennes.
3. Det settes av midler fra investeringsprogramområdet «Løkker, baner, skatebaner og 

nærmiljøanlegg» til å rehabilitere grusbanen i Vålandsparken i 2023.
4. Det settes av midler til kartlegging av aktivitetstilbud for store barn og ungdom på 

Våland med etterfølgende utarbeidelse av forprosjekt for aktivitetspark.

Sammendrag
På grunnlag av vedtatt prioritering for kreative lekeplasser i UMU sak 164/21, skal det nå 
anlegges en kreativ lekeplass og aktivitetspark ved Vålandshaugen. Området egner seg 
godt da Vålandsskogen og Vålandshaugen er et populært turområde. Lekeplassen skal ha 
funksjon som et utfluktssted og samlingspunkt for kommunedelen samtidig som den skal 
være attraktiv for lokalbefolkning og tilreisende. Forprosjekt for den kreative lekeplassen på 
Vålandshaugen legges ved denne saken for politisk godkjenning.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/File/Details/3518823.PDF?fileName=Vedtak%20MU%2C%2024112021%2C%20Sak%20164%2F21%2C%20Park%20og%20vei%20%C3%85rsprogram%202022-2025%20Programomr%C3%A5de%20Kreative%20lekeplasser%20%E2%80%93%20Forslag%20til%20prosjekter%20og%20lokalisering%20av%20nye%20lekeplasser&fileSize=388319
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Kreativ lekeplass og aktivitetspark på Vålandshaugen - Forprosjekt

Bakgrunn for saken
I sak 164/21 Forslag til prioritering til Årsprogram for Idrett og Utemiljø 2022-2025 - 
Programområde Kreative lekeplasser, står Vålandskogen aktivitetspark og kreative 
lekeplass som nummer en for perioden 2022-2025:

1. Vålandskogen aktivtetspark og kreativ lekeplass med opprustning av eksisterende 
lekeareal i Eiganes og Våland bydel.

Med følgende vedtak
Forslag til prioriteringer av kreative lekeplasser i perioden 2023-2026 godkjennes og 
legges til grunn i idrett og utemiljø sine årsprogram.

Der er satt av 4,25 millioner kr. til opparbeidelse av Kreativ lekeplass på Vålandshaugen i 
godkjent revidert handlingsplan 2022 for Idrett og utemiljø. 

Området det skal gjøres inngrep i er på ca. 1.250 m2 på Vålandshaugen i areal regulert til 
lek, beliggende sør for Vålandshaugen barnehage. Det skal samtidig ses på muligheten til å 
miljøsanere nedlagt trampolinepark i Vålandsskogen, rehabilitere eksisterende lekeutstyr 
(svingstang) og ruste opp og drenere eksisterende grusbane i Vålandsskogen.

Fakta
Kreative lekeplasser
Målet for programområdet er å utvikle lekeplasser som spesielle attraksjoner for alle, med 
attraktiv lek for barn og gode møteplasser. De utvalgte lokasjonene bør ha kvaliteter som 
samlingspunkt og møteplass både for lokalbefolkningen og tilreisende. Lekeplassene bør ha 
god kollektiv forbindelse, trygge gangforbindelser gjerne tilknyttet grøntstruktur, ly for vær 
og vind, samt nærhet til offentlig toalett og serveringsmuligheter.

Disposisjonsplan for Mosvannsparken
Det er utarbeidet en disposisjonsplan for Mosvannsparken i 2012 som foreslår utvikling av 
lekeplass i Vålandsskogen og nærmiljøanlegg i nærheten av Vålandstårnet. 
«Nærmiljøanlegg i nærheten av tårnet og lekeplass i skogen, mest for eldre barn. 
Bøkeskogen bevares.»
Opparbeidelsen av lekeplassen vil ikke kunne skje i Vålandsskogen av hensyn til natur og 
dyreliv. Det er ingen egnet plassering for nærmiljøanlegg ved Vålandtårnet. Vi har igjennom 
analyser og registreringer sett på egnethet på planområde som er avsatt til lek i 
reguleringsplan. Arealet har restriksjoner i forhold til nettstasjon og høyspentkabler i 
grunnen og er ikke stort nok til aktivitetsanlegg som omfattes av et nærmiljøanlegg.

Om lekeplass og aktivitetspark
Lekeplassen utformes med hovedbrukergruppe barn 4-12 år, barnefamilier og besøkende i 
parken. Det er lagt opp til en todeling av området. En del er satt av til aktivitetspark for de 
eldste barna, med egnet aktivitet og møteplass. Den andre delen skal være tilrettelagt som 
en lekeplass for de yngre barna.
Følgende utredninger må avklares før detaljprosjektet kan gjennomføres: 
- Utlysning av parallelloppdrag for utforming av lekeutstyr 
- Miljøteknisk grunnundersøkelse

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/File/Details/3365185.PDF?fileName=Park%20og%20vei%20%C3%85rsprogram%202022-2025%20Programomr%C3%A5de%20Kreative%20lekeplasser%20%E2%80%93%20Forslag%20til%20prosjekter%20og%20lokalisering%20av%20nye%20lekeplasser&fileSize=684268
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Brukermedvirkning 
Det har vært avholdt brukermedvirkning med bl.a. nærliggende barnehager og skoler.
Det ble i den forbindelse meldt inn at tilbudet til store barn og ungdom er mangelfullt på 
Våland. Våland bydel er en tett bydel med en mosaikk av bebyggelse og hager. Det er få 
ledig arealer til lek og aktivitet. 

Videre prosess
Innspill fra medvirkningen bearbeides og innarbeides i kriteriene for utlysning av 
konkurransen for lekeplassutstyret. Tre leverandører velges ut for parallellkonkurranse og 
løsningsforslagene vurderes ut fra de satte kriteriene. Eiganes og Våland 
kommunedelsutvalg, brukerrepresentanter og Sparebankstiftelsen SR-bank inviteres til å 
være med å bestemme hvilket av de tre forslagene som skal realiseres.

Stavanger kommune ved idrett og utemiljø ivaretar prosjektutviklingen herunder 
prosjektering av grunnarbeid, utlysning av konkurranse for lekeplassutstyr og 
byggeplassoppfølging.

Vurdering
Planområde
Foreslått planområde er regulert til lek og har derfor ingen interessekonflikter. Planområdet 
egner seg for lek og andre mindre plasskrevende aktiviteter. Det står en nettstasjon på 
området. Høyspentkabler i grunnen krever en sikkerhetssone på 6 meters bredde og deler 
planområdet i to soner.

Beskrivelse av løsning i forprosjektet 
Lekeplassen skal være en attraksjon, som tilbyr noe mer enn en vanlig lekeplass. Tiltakene 
for opparbeidelse skal ta hensyn til både det historiske miljøet, naturkvaliteten i området, 
men også stedets karakter. Form og farge på lekeutstyr skal harmonisere med 
omgivelsene. 
I tilknytning til lekeplassen foreslås det etablering av møteplass under tak med benker og 
bord. Den etablerte snarveien gjennom planområdet beholdes, slik at naturlige 
gangmønstre ivaretas.

Konsept for kreativ lekeplass
Minibyen lekeplass er en vandring i lokalhistorisk arkitektur. Husene skal være en 
representasjon av landemerker i Stavanger i miniatyr. Det er en lek med størrelser, der 
byen er formet på barnas premisser. Lek skal foregå inni husene og mellom husene. 
Mellom husene kan det være hengebroer, krypetunneler, balanselek, klatrenett etc. Inne i 
bygningene finner man taustiger opp til en utvendig rutsjebane eller en svevende tunnel 
over til neste hus. De populære trampolinene i Vålandsskogen tas inn som del av prosjektet 
og skal få komme tilbake på et bedre egnet sted. Et av husene kan være utformet som en 
møteplass under tak for alle aldre, med sittemuligheter og langbord. 

Dampbakeriet aktivitetsanlegg er den delen av planområdet som skal være tilrettelagt for 
de større barna mellom 6-12 år, med et tilbud om mer utfordrende lek og møteplass. Det 
kan være elementer av hinderløype, trampolinepark, bordtennisbord eller pannabane (liten 
bane med lave gjerder og små mål, som egner seg til intensivt spill av fotball og 
landhockey).

Rehabilitering av eksisterende lek.
Den andre delen av prosjektet er rehabilitering av eksisterende lek i Vålandsskogen. Dette 
gjelder miljøsanering av trampolinepark, rehabilitering av ball- og klatrevegg på 
eksisterende grusbane samt oppgradering rundt svingstengene. 
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Trampolinepark
Det skal ses på løsning for sanering av nedlagt trampolinepark i skogen på en bærekraftig 
måte. 

Grusbane
Det forslås å rehabilitere grusbanen med ny drenering, topplag og egnet belysning samt 
sette opp ny ballvegg. 

Svingstang
Som det eneste eksisterende leketilbudet i Vålandsparken trenger svingstangen i skogen 
påfyll av fallunderlag. Det settes en kant rundt arealet, slik at massene holdes på plass. 

Lek- og aktivitetstilbud
Medvirkningsprosessen avdekket behov for et tilbud til de største barna samt et 
samlingspunkt for barnefamilier med variert leketilbud. Det er et felles ønske om en 
møteplass under tak.

Aktivitetspark
Plassering av en aktivitetspark med ballbinge, skate- og treningspark ble foreslått som et 
innbyggerinitiativ plassert i Vålandskogen. Dette initiativet lå til grunn for den politiske 
bestillingen. I arbeidet med forprosjektet er det avdekket konflikt med regulert formål. 
Skogen og parken er regulert til park og foreslått planområde for kreativ lekeplass er 
regulert til lek.

Reguleringsplan 2614 Detaljregulering Vålandstårnet:
“For å fremme rekreasjon og opplevelse tillates tiltak og anlegg som er tilpasset natur og 
landskap. Alle tiltak i planområdet skal gis en best mulig landskapstilpasning.”

Det er avklart at en aktivitetspark med anlegg for idrettsaktiviteter og baner ikke er mulig å 
gjennomføre iht. gjeldende bestemmelser. Det frarådes å bygge ned bynær natur. 
Ballbinger og skateanlegg skaper mye støy og krever støyvurdering og eventuell 
støyskjerming mot bebyggelse.

Foreslått planområde er regulert til lek. Det egner seg ikke til ballbaner, da det ikke er stort 
nok areal og utforming er båndlagt av høyspentkabel i grunnen. 

Vi foreslår derfor at det legges til rette for aktiviteter som pannabane, bordtennisbord og 
klatrevegg, trampoliner og møteplass for de største barna og ungdom innenfor foreslått 
planområde som er regulert til lek. I tillegg foreslås at det opprettes et prosjekt som kan 
lokalisere alternative plasseringer av nærmiljøanlegg på Våland.

Aktivitetspark som nærmiljøanlegg vil kreve omregulering av parkareal samt utarbeidelse av 
egen mulighetsstudie, der det ses på en egnet lokasjon på Våland. 

Klima og miljø
Lek, aktivitet og møteplass er god folkehelse. Både den fysiske og den mentale folkehelse.
Integrert håndtering av overvann vil minske presset på dagens infrastruktur.
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Forprosjektet er bygget på FNs bærekraftsmål: 
 11.7 Trygg og inkluderende tilgang til grøntområder og offentlig rom 
 12.5 Redusere avfallsmengden gjennom materialgjenvinning og ombruk
 14.1 Hindre marin forsøpling 
 15.5 Iverksette omfattende tiltak mot habitat ødeleggelse og tap av biologisk 

mangfold

Økonomi
Prosjektet har en kostnadsramme på 4,25 millioner inkl. mva. og gave fra 
Sparebankstiftelsen SR-Bank på 500 000 kr. Se estimat i vedlagt forprosjektrapport. Av 
erfaring ser vi at de kreative lekeplassene krever hele beløpet til opparbeidelse til 
lekeformål. 

Det er derfor behov for å avsette midler til opprusting av grusbane under et annet 
programområde i investeringsprogrammet. Det foreslås programområde «Løkker, baner, 
skatebaner og nærmiljøanlegg» i 2023. 

Opprusting av grusbane estimeres til ca. 1 000 000 kr inkl. mva. for grunnarbeider, 
drenering og belysning. 

Sanering av trampoliner estimeres til ca. 250 000 kr inkl. mva. Dette er inkludert oppfølging 
av arborist og ekstern SHA-koordinator.

Nytt fallunderlag under svingstengene estimeres til 80 000 kr.

Fremdrift
Rehabilitering av grusbane og påfyll av fallunderlag til svingstang kan gjennomføres som 
separat prosjekt uavhengig av lekeplassen og kan iverksettes i begynnelsen av 2023. 

Kreativ lekeplass og aktivitetsanlegg er planlagt prosjektert med utlysning av konkurranse 
om lekeutstyr våren 2023, og bygging høst 2023/vinter 2024.

Kartlegging av aktivitetstilbud for store barn og ungdom på Våland med etterfølgende 
utarbeidelse av forprosjekt for aktivitetspar planlegges utført i 2024.
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Konklusjon
Vålandsskogen og Vålandshaugen er en unik destinasjon i Stavanger. Kreativ lekeplass og 
aktivitetspark er attraksjoner for barn i alle aldre.
Tiltaket tar utgangspunkt i gitte føringer mtp. reguleringsplaner samt overordnet mål og 
føringer i kommunalplanens arealdel.

Forprosjektet er utformet for å gi en spennende lekeplass som lar seg innlemme på en 
naturlig måte på Vålandshaugen. Temaet for lekeplassen tar utgangspunkt i stedets 
karakter og historie.
Med enkle tiltak vil en rehabilitering av grusbanen, svingstenger og trampolineparken gi 
merverdi og -bruk av området. Samtidig bevarer skogen sitt naturmangfold og levende 
fremtoning.

Bestillingen på aktivitetspark kan ikke realiseres innenfor gjeldende reguleringsformål og 
omregulering frarådes faglig av hensyn til natur og miljø. På bakgrunn av dette foreslås et 
eget prosjekt hvor det sees på alternative plasseringer av en aktivitetspark på Våland. 

Leidulf Skjørestad Kurt Idland
direktør kommunalsjef

Anette Normann
      saksbehandler

Vedlegg:
INNSPILL FRA FAU VÅLAND SKOLE - BEHOV OG ØNSKER FOR BARN OG UNGE PÅ VÅLANDSHAUGEN
Innspill til plassering og utforming av ny lekeplass på Vålandshaugen fra FAU Vålandshaugen og Våland barnehage

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Innledning

Mål for programpakke: ”Kreative lekeplasser”
I tråd med vedtak i sak 164/21 Programområde Kreative lekeplasser - Forslag til prosjekter og lokalisering a nye lekeplasser, skal det nå 
prosjekteres og bygges en kreativ lekeplass ved Vålandshaugen. Målet er å utvikle lekeplasser som skal være spesielle attraksjoner. Derfor må 
de utvalgte stedene for lekeplassene ha kvaliteter som samlingspunkt og møteplass både for lokalbefolkning og tilreisende.

FNs bærekraftsmål
I dette prosjektet vil vi jobbe for FNs bærekraftsmål:

3 God helse og livskvalitet
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

11.7
Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, 
inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom

12.5
Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

14.1
Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert 
marin forsøpling og utslipp av næringssalter

15.5 
Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 
2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut

Stavanger kommune skal etablere en kreativ lekeplass og aktivitetspark på Vålandshaugen. Lekeplassen har blitt forankret i UMU 24.11.21, med 
saksnummer 164/21. 

Målsetning



Forutsetninger og føringer
Reguleringsplan

Reguleringsplan Våland 14 plan id 1387 vedtatt 
i bystyret 17.10.1994

§ 7 Friområder.
Mindre anlegg i tilknytning til bruk av områdene for lek kan tillates.

§ 8 Vegetasjon.
Verdifulle trær og karakteristisk vegetasjon skal søkes bevart. De skal 
vises på situasjonskart ved plassering av ny bebyggelse og 
opparbeiding av friområder og andre anlegg. Vegetasjon som er 
inntegnet på plankartet skal bevares. Graving nærmere større trær enn 
3 m må ikke forekomme.



Reguleringsplan Detaljregulering Vålandstårnet plan id 
2614 vedtatt i bystyret 12.12.2016

§ 5 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
Forplassen ved hovedinngangen
Det skal anlegges en ny forplass foran hovedinngangen mot øst. 
Her tillates utstillingsobjekter og vanninstallasjoner, som skal være 
en del av utstillingen til det nye museet. Det skal anlegges 20 
sykkelparkeringsplasser for ansatte og besøkende, på forplassen.
Det skal tilrettelegges for snumulighet for lastebil på forplassen.
Forplassen skal ha dekke av støpt betong med innslag av naturstein.

§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur pbl § 12-5, 2. ledd nr. 
2)
Gang-/sykkelvei
Det tillates kun nød- og nyttekjøring, samt adkomst til HC-
parkeringsplassene på veien gjennom Vålandsskogen. Se også 
bestemmelse § 8.
Parkeringsplasser
Det skal anlegges en parkeringslomme for to gjestehandicap-
parkeringsplasser langs Vålandsveien slik plankartet viser. 
Parkeringsplassene skal skjermes av terreng og beplantning, slik at 
bilene ikke virker visuelt forstyrrende i omgivelsene.

§ 7 Grønnstruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)
Friområde
Friområdene skal skjøttes for å opprettholde dagens preg som 
edelløvskog. For å fremme rekreasjon og opplevelse tillates tiltak og 
anlegg som er tilpasset natur og landskap.
Alle tiltak i planområdet skal gis en best mulig landskapstilpasning. 
Planer for tiltak i friområdet skal godkjennes av kommunen.

§ 8 Hensynssoner (pbl § 12-6) 
Vei med stabbesteiner og lindetrær
Veien skal bevares i sin nåværende bredde, med eksisterende 
stabbesteiner og med rekken av formklipte lindetrær. Manglede 
stabbesteiner skal erstattes. Trærne i rekken skal ikke felles før de 
utgjør en sikkerhetsrisiko. Når det blir nødvendig å felle trær i denne 
rekken, skal de erstattes med tilsvarende (lind eller annet tre som kan 
formes på samme måte).

Forutsetninger og føringer
Reguleringsplan



70 m

200 m

300 m

Forutsetninger og føringer
Avstandskrav grøntstruktur og lek

Innerste sirkel er 70 meters maks avstand fra hjemmet til Nærmøteplass 
kommuneplanens arealdel.

Midterste sirkel 200 m er maks avstand fra hjemmet til Nabolagspark 
kommuneplanens arealdel.

Ytterste sirkel 300 m er maks avstand fra hjemmet til nærmeste grønnstruktur i 
Grønn plan.

Kommuneplanens arealdel har vært på offentlig høring høsten 2022 og ventes 
endelig vedtatt i 2023.  Den reviderte kommuneplanen legges til grunn som 
planføring for lekestrategien.



MÅL FOR DISPOSISJONSPLAN
• Parken skal utvikles til å bli mer attraktiv for opphold og gi mulighet for enda 

flere gode natur-, kultur- og aktivitetsopplevelser.

• Det grønne og frodige skal være en overordnet kvalitet i hele parkområdet.

• Parken skal ha et rikt biologisk mangfold og spesielt skal fuglelivet bli en enda 
større del av parkens opplevelsesverdi.

• Tilrettelegging for mennesker og fugleliv skal skje side om side og hensynet til 
biologisk mangfold og naturverdier skal balanseres med brukernes behov.

• Parken skal bli tilrettelagt for alle aldergrupper og fremstå som et 
eksempelområde for en universelt utformet park.

• Kunst skal være et av opplevelseselementene i parken.

Mosvannsparken - disposisjonsplan 24.01.12

1

Mosvannsparken
Vern og rekreasjon - Disposisjonsplan 

KOMMUNALSTYRET FOR MILJØ OG UTBYGGING: VEDTATT 17.04.12, SAK: 65/12, ARKIVSAK: 10/1971

FREMTIDIG UTVIKLING
MÅL
• Det grønne og frodige skal være en overordnet kvalitet i hele parken.

• Parken skal gi et variert spekter av opplevelse og rekreasjonsmuligheter for 
alle aldersgrupper. Natur, kultur, aktivitet og samvær ser viktige temaer i 
denne sammenheng.

• Biologisk mangfold, og spesielt fuglelivet, skal bli en større del av parken 
opplevelsesverdi.

Disposisjonsplanen for Mosvannet omfatter også Vålandskogen. Arealene 
sees i sammenheng da de regnes som del av en sammenhengende 
grønstruktur.

Forutsetninger og føringer
Mosvannsparken
Vern og rekreasjon - disposisjonsplan



UTDRAG FRA DISPOSISJONSPLAN OM VÅLANDSKOGEN OG
 VÅLANDSTÅRNET 
Det er ikke gjort registrering som gjør området spesielt viktige område for fugler 
eller planter. Her finnes imidlertid lerkespore, kristtorn og ramsløk som har 
lokal verdi. Bøkeskogen har lite mangfold, men har stor verdi fordi det finnes få 
forekomster av denne naturtypen i regionen. Flere av turveiene opp til tårnet er for 
bratte til at de er universelt tilgjengelige. 

FREMTIDIG UTVIKLING
MÅL
Området skal videreutvikles som et kultivert parkområde med hovedfokus på 
allsidig rekreasjon, aktivitet og opplevelse. Nåværende karakter med bøkeskog og 
kultivert park rundt tårnet beholdes.
Vålandstårnet utvikles som et naturlig mål for turen og om mulig skal 
tilgjengeligheten til Vålandstårnet forbedres.

TILTAK
Gode sitteplasser ved Vålandstårnet og evt muligheter for kafé og lignende.
Godt synlig turvei fra Mosvannet til Vålandstårnet med benker ved utsiktspunkt 
og hvor det ellers er naturlig å ta pauser. Karakter styrkes, og området gjøres mer 
tilgjengelig. Nærmiljøanlegg i nærheten av tårnet og lekeplass i skogen, mest for 
eldre barn. Bøkeskogen bevares.

KONKLUSJON
Disposisjonsplanen legger opp til videreføring av parken og skogen som den er i dag, 
men etablere sitteplasser og tilrettelegge UU der det er mulig. Disposisjonsplanen 
beskriver en lekeplass for eldre barn inne i skogen og et nærmiljøanlegg ved 
Vålandstårnet. Ut i fra analysene under, kan det være en god løsning å slå disse 
sammen til en lekeplass med aktivitetsanlegg ved Vålandstårnet.

Forutsetninger og føringer
Mosvannsparken
Vern og rekreasjon - disposisjonsplan



REGISTRERING 
OG ANALYSER



Registreringer og analyser beskriver funksjoner, terreng, ganglinjer, historikk, romlig karakter og stedets karakter. Dette gir grunnlag for konseptutviklingen 
av lekeplassen. Rød (hvit) linje viser foreslått plassering av lekeplass.

Terreng

Planen viser terrengforskjell hvor den hvite og brunrøde fargen er det høyeste 
punktet. Landskapet består av en høyde hvor plassering av lekeplass ligger i et 
skrående terreng øst for Vålandstårnet. Innenfor foreslått planområde heller 
terrenget slakt mot øst. Terrenget fremstår relativt ukomplisert å bygge på, men noen 
terrengtilpassninger må påregnes.
Kart: Høydedata.no

Vålandstårnet

Vannbas-
sengene

Vålandshaugen 
barnehage

BMX-bane

Grusbane 
med ballvegg 
og klatregrep

Gressbane

Speilkunst

Funksjoner

Planen viser oversikt over de mest sentrale funksjonene i området. Aktivitetene som 
er tilgjengelige er mest rettet mot ballspill og sport. Grus og gressbanen trenger 
en opprustning for å gi gode spilleflater. Det er en svingstang i skogen, ellers er det 
ingen lekefunksjoner i parken. Ved å få inn flere lekefunksjoner vil parken bli en mer 
attraktiv park for barnefamilier og ungdom. Det kan også gjøre parken mer attraktiv 
som en del av turen til og rundt Mosvannet, i tråd med disposisjonsplan.

Temakart

Svingstang

Grillplass

Nedlagt 
trampolinepark

Område benyttet til Mablisfestival

Planområdet

Planområdet

Registrering og analyser



Belysning

Planen viser hvilke veier som er belyst, markert med grønne prikker. Kartet viser at 
det er lyspunkter i utkantene av planområdet, samt pullert belysning i snarveien og 
trappen opp til tårnet. Det er i dag belysning av fasade på Vålandstårnet. Det vil være 
behov for noe belysning på lekeplassen, for å gjøre den mer tilgjengelig på vinterhalvåret. 
Det har i medvirkningen kommet flere ønsker om belysning av lekeplassen. Dette tas med 
videre i prosjekteringen.

Kart: gatelys.lyse.no

Vålandstårnet

Vålandshaugen 
barnehage

Planområdet

Ganglinjer, adkomster og parkering

Planområdet

De svarte linjene er hovedganglinjer, mens de grå prikkene er mindre stier og 
snarveier. Gule sirkler viser adkomster til Vålandsparken.
 
Det er ingen parkeringsplass i nærheten av planområdet. Det er mulighet for 
gateparkering. Det vil ikke bli tilrettelagt for ytterligere parkering i området. 
Tilreisende må benytte seg av kollektivtrafikk eller parkere i gatene rundt. 

Tråkkstiens trasé bør inngå som en del av løsningsforslaget.

Registrering og analyser



Avrenning

Planen viser teoretisk vannavrenning fra Vålandshaugen. Vålandshaugen er en kolle. 
Planområdet ligger tett opp mot toppen av kollen. Det er ikke tegn til at det er store 
mengder vann som renner inn på planområdet, annet enn fra planområdet selv. 
Kart: kommunekart.com

Det er ingen utfordringer knyttet til vann og avløpsrør i grunnen på planområdet. Ved 
behov for vanntilkobling kan dette kobles på i adkomstvei opp til 
Vålandstårnet. Det er ikke planer for utbedring av vann og avløpsnett de 
kommende årene.

Vann og avløpsnett

Planområdet
Planområdet

Registrering og analyser



Nettstasjon og el-nett

I ytterkanten av området står det en nettstasjon som Lyse Lnett fester til tomten. Ut 
i fra nettstasjonen går det høyspentkabler. Dette gir en sikkerhetssone på 1 meter 
rundt nettstasjon og 3 m på hver side av høyspentkabel, totalt 6 m. Disse har en 
sikkerhetssone som vil dele området i to. Dette kan brukes inn i designet for å skape 
en åpen møteplass.

Det er noe usikkerhet knyttet til hvorvidt nettstasjonen må oppgraderes innen de 
nærmeste 10 år. Dette sjekkes opp med Lyse Lnett.

Forurensing

Vålandshaugen ligger under aktsomhetssone for forurensing. Det vil bli iverksatt 
miljøtekniske undersøkelser i aktsomhetssonen.

Planområdet
Planområdet

Registrering og analyser
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Natur og biologisk mangfold

Rødlistete arter
Sårbare arter:
Fiskemåke
Gråmåke
Nær truete arter
Gråspurv
Stær
Lind

Fremmedarter
Høy risiko:
Platanlønn
Bulkemispel

Planområdet

kart: artsdatabanken.no

Registrering og analyser

Bøkeskogen ble plantet av kommunen og skolebarn tidlig på 1900-tallet, for 
at det skulle bli «skjønt og vakkert» i skråningen opp mot Vålandshaugen. Det 
finnes også andre trær, store bartrær som er plantet, og sørover mot Bekkefaret 
en lavere blandingsskog på mer steinete jord, med bjørk, furu, rogn og selje. 
Trærne i friområdet ved Mosvatnet er viktig leveområde for flere arter av 
flaggermus. 

Store, gamle bytrær renser lufta, skjermer mot støy og tar opp mye vann. I byen 
er hvert tre og lille skog ekstra viktig. Disse blir leveområder for dyr og insekter, 
slik at disse kan leve i byen sammen med oss. Vålandsskogen en bøkeskog 
med innslag av mange andre treslag. Trærne blir gjerne over 30 meter høye og 
opptil 400 år gamle. Bøketrær danner et tett kronetak som slipper lite lys ned til 
skogbunnen. Derfor er det lite som vokser der, gjerne bare noen vårplanter som 
blomstrer før bøkeløvet lager et tett tak.

Grønne områder er viktige for at dyr, fugler og insekter kan leve i byen. 
De er også viktige for oss mennesker. Vi trenger nærnatur som kan gi oss 
gode opplevelser og god helse. Taket over “Motorveien” knytter sammen 
Vålandsskogen og Mosvannsparken. Det betyr at både folk, dyr og insekter 
lettere kan bevege seg mellom grøntområdene.

Vålandsskogen skal alltid være en flott skog med høye trekroner. Kommunen 
planter derfor nye trær når gamle og syke trær dør. Den nye skogen som er 
plantet nederst mot motorveien består av bøk, men også andre treslag. Vi 
planter arter som tilpasser seg godt klimaendringene og ikke blir så lett syke.

Vålandsskogen er infisert av plantesykdommen Phytophthora. Sykdommen gir 
svarte flekker på trærne. Trærne blir syke og vil over tid dø. Sykdommen spres 
med fuktig jord, vann og infiserte plantedeler.

I skogen lar vi noen døde trær bli liggende. Død ved har stor betydning for 
artsmangfoldet i skogen, blant annet for moser, sopp , lav, insekter og fugler.

- tekst hentet fra informasjonsplakat i Vålandsskogen

Skogen har stor landskapsøkologisk verdi som byskog, og er del av et større 
naturområde midt i byen sammen med Mosvatnet. Det er ikke anbefalt å 
etablere aktivitet inne i skogen eller som vil påvirke de gamle trærne.



Arboristuttalelse:

Vålandskogen er en flott og meget verdifull bøkeskog fra 1900- tallet. Skogen 
har igjennom årene blitt svekket og sterkt redusert på grunn av utbygging. 
Flere hundre trær i Vålandskogen har blitt fjernet i løpet av de siste 10 årene og 
årsaken har som oftest vært på grunnlag av utbygging.  

Utbyggingen har resultert i kraftig nedgang av biodiversiteten og redusert 
levetid til de eksisterende trærne. Samtidig resulterer det i store kostnader for 
pleie og vedlikehold av skadede trær i ettertid. 
Det blir bygget mange lekeplasser i Stavanger, men flere barn savner å leke i 
naturen: Klatre i trær, grave litt i jorden, lage sølekaker og veier for å lede vann.  
Lekeplasser er lett tilgjengelige rundt om i Stavanger, men de blir sjeldent brukt.  
Min bekymring er at naturen må vike for der barna skal leke.

Vi har dessverre ikke mye skog i bykjernen og jeg mener vi bør gjøre det beste vi 
kan for å bevare det vi har igjen av skog i Stavanger.   
Utbygging av ny lekeplass i skogen vil resultere i direkte skader på rotsystem 
og indirekte påvirkninger grunnet endring av vannbalanse, markslitasje og 
jordkomprimering. Alle forstyrrelser som medfører reduksjon av jordvolum, 
eller kompresjon av jordmasser i rotsonen vil føre til en forringelse av 
vekstforholdene.   

Det er sterkt anbefalt at det ikke bygges en lekeplass i Vålandskogen. Lekeplass 
bør plasseres på foreslått planområde, sør for Vålandhaugen barnehage. 

- Arborist Espen Løland Strohmeier

Registrering og analyser
Natur og biologisk mangfold
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Våland skole

Vålandshaugen 
barnehage

Tretoppen 
kreative 
lekeplass

BMX-
bane

Våland barnehage

Bokkaskogen 
barnehage

Hannadahlsplass

Svalbardsplass

Marcus Thranes gt

Jonas Dahls 
plass

Rektor Steens plass

Vålandsgata

Ag-Kiellandsgate

St. Svithuns 
plass

Rogalandsparken

Arm. Hansens 
veg

Planområde

Aktivitetsanalyse

Lek og aktivitet for eldre barn 6-12 år

Generell lekeplass 4-10 år

Lek for de minste 0-3 år

Mosvannet

Stavanger 
universitets 
sykehus

Lysedammen 
aktivitet

Kommunale lekeplasser
Det er mange lekeplasser som treffer aldersgruppen 4-10 år. Mange av lekeplassene 
er i dårlig tilstand og klare for opprusting. Det kommer frem i 
aktivitetsanalyse og medvirkning at det er noe mangelfullt tilbud for de aller minste 
og de største barna.

Vi ser at et tilbud til en større brukergruppe som kan samles på samme sted kan være 
et behov i bydelen.

Det er lite områder tilrettelagt for lek på Vålandshaugen. I tillegg til den nedlagte 
trampolineparken er det kun en svingstang og en ødelagt 
klatrevegg på hele haugen. Det vil derfor være hensiktsmessig å legge til rette for 
mer lek i parken.

Det er en gressbane, en grusbane og en BMX-bane i parken. Gress- og grusbanen 
blir ikke brukt mye, som kan skyldes overvannsproblematikk som utskylling av masser 
og ugjevne overflater. BMX-banen ser ut til å være i god stand. 

Bokkaskogen 
nærmiljøanlegg

Registrering og analyser



Stedets karakter - Vålandsskogen

Trampolinene i skogen 
er fyllt igjen på grunn av 
driftsutfordringer. Speilkunsten 
i tilknytning til trampolinene er 
delvis ødelagt.

Ballvegg er nedslitt og det er 
mange hull i klatreveggen på 
baksiden. Området er mørkt og 
oppleves utrygt og uhyggelig. 
Området bærer preg av 
overvannsproblemer.

Vålandsskogen er et stort flott 
skogsområde med frodige trær. 
En av få byskoger i Stavanger 
kommune. Vålandskogen er for 
ensartet til å ha stor biologisk 
verdi. 
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Grusbanen er lite brukt til 
ballspill og har problemer med 
overvannsom skyller ut masser 
under store nedbørsmengder.

4

5

5
6

6

Kroketten - 
Gressbane med fotballmål, 
ballvegg og benkebord. 
Området blir lite brukt til 
ballspill.

BMX-bane er i grei stand og blir 
brukt gjevnlig.

Stedets karakter - Vålandsskogen
Registrering og analyser



Stedets karakter - Planområdet

Nyere trapp fra Vålandstårnet til Jørgen Moes gate

Gresslette med trafostasjon

Området regulert til lek

Området hvor lekeplassen er planlagt plassert, har et grønt og åpent uttrykk med 
historie og karakter. Utsikten til Vålandstårnet og stedets historie gir en spesiell 
atmosfære i området. 

Planområdet er ensartet med store gressarealer og lite annen vegetasjon. Det gir 
lav biologisk mangfold. 

På planområdet står det et lønnetre som det eneste elementet som skjermer mot 
naboer.

Registrering og analyser

Området sett fra sør og mot Vålandstårnet

Utsikt mot fjord og fjell, sett i retning øst



Stedets karakter - Omgivelser

Vålandstårnet er et karakteristisk landemerke for området. Det er god 
utsikt til tårnet fra planområdet

Vålandshaugen barnehage er nærmeste nabo og har lekefunksjoner for 
de minste barna.

Arkitekturen på Våland

Trær

Festival

Historie

Park
Utsikt

Tårn

Vannbasseng

Trehus

Stedet er et møtepunkt for barnehage, skole og turgåere. 
Området tiltrekker seg mye folk på grunn av sin beliggenhet 
med god utsikt over byen og grønne lunge, samt videre 
parkdrag til Mosvannet.

Våland bydel er preget av mosaikk av trehusbebyggelse med 
frodige hager, smale gater og bratte bakker. 

Planområdet ligger inntil Vålandsskogen og Vålandstårnet, 
som er et grønt og parkpreget område. Det er klipte plener og 
kollede trær. 

Lekeplassen bør tilpasses og spille på lag med områdets 
karakteristiske trekk.

Registrering og analyser



Romlighet og barrierer

Planområdet er åpent og har et slakt hellende terreng mot øst. Terrengmuren i vest 
som fungerer som en barriere mot Vålandstårnet. 

Mot nord ligger Vålandshaugen barnehage. Den er gjerdet inn og har en port inn mot 
planområdet. 

I nord er det også en trapp som knytter Vålandstårnet mot planområdet og Jørgen 
Moes gate. Mot Jørgen Moes gate finner vi et buskfelt og et lønnetre. 

Området oppleves som åpent og henvender seg mot øst.

Landskapet er åpent og slakt hellende mot øst. Det er gode muligheter for 
universell utforming og bruke eksisterende terrengforskjell i vest til terrengsklier.

Tegnforklaring:
Flettverksgjerde er en halvtransparent barriere, med 
utsikten over lekeområdet til barnehagen.

Barriere, steingard og terreng, nettstasjon som 
begrenser utsyn og bevegelighet.

Rom med barrierer, oppleves mer lukket, men noe 
åpent ut mot sør.

Rom som oppleves veldig åpent og værutsatt. 
Henvender seg mot himmelen og mot  øst.

Retning rommet henvender seg

Registrering og analyser



Historikk
Varder og tårn på Vålandshaugen
På 1700-tallet var toppen av Vålandshaugen markert 
med en steinvarde. Under krigen med England i årene 
1807-1814 ble varden erstattet med et utkikkstårn. På 
avstand minnet tårnet om en skorsteinspipe og gikk 
under navnet Vålandspibå.

Jens Zetlitz Kielland, far til dikteren Alexander L. 
Kielland arvet i 1863 Vålandshaugen. Han erstattet den 
forfalne Vålandspibå med en sirkelrund rødmalt varde 
med følgende formaning i hvite bokstaver: ”Beskadige 
mig ikke”.

Vannbasseng og staselig bygg
Legging av de første vannledningene i Stavanger 
startet i 1865 med Mosvannet som vannkilde. For å 
forbedre trykkforholdene for den høyereliggende 
bebyggelsen ble høydebassenget på Vålandshaugen  
(84moh) tatt i bruk i 1894. Bassenget hadde to kamre 
som hver rommet 1600 kubikkmeter vann. I 1930 tok 
Stokkavannet, med høydebasseng på Tjensvoll, over 
som kilde til byens vannforsyning.

I tilknytning til bassenget på Vålandshaugen ble det 
oppført en bygning med bolig for oppsynsmann, som 
også sto for enkel bevertning av besøkende. Den 
staselige bygningen ble innviet i 1895, og liknet på 
en borg. Den var bygd i pseudo-gotisk stil inspirert av 
tårnet på Sankt Hanshaugen i Kristiania.

Tårnets flate tak var dårlig egnet for byens våte klima. 
etter lang tid med lekkasjer og fuktproblemer ble 
byggningen i 1917 påbygd med en etasje med 
pyramidetak. Bygningen har siden stått uforandret.

Storslått utsikt
Stavanger kommune ønsket å skape et attraktivt 
område for rekreasjon for byens voksende befolkning. 
Under kriseårene på 1880-tallet med stor 
arbeidsledighet ble det for Brennevinssamlagets 
regning ryddet i kratt og villniss rundt Mosvannet. 
Samtidig ble bøketrær plantet mellom Eiganesveien 
og Madlaveien og videre opp mot Vålandshaugen.

Utsikten ble i Stavanger Aftenblad fra 1894 beskrevet 
som: “Et panorama sørover Gandsfjorden, og dens 
omgivelser, over Ryfylkefjorden med alle dens øyer og 
høyder, nordover Byfjorden og alle de nes, som stikker 
fram der, foruten selve byen og dens nærmeste 
fladestrekninger av England, minnende om Skåne, 
Skjælland og Minnesotas prærier - så skjønt!”

Nytt liv i Vålandshaugen
I 2015 gjennomførte Stavanger kommune en 
totalrenovering av Vålandstårnet. Etter den ofisielle 
gjenåpningen 5. januar 2016 er tårnet åpent for 
publikum med  søndagskafe.

Fra informasjonsskilt på Vålandstårnet.

Historiske foto: https://www.erlingjensen.net/valandstarnet/

Vålandstårnet er registrert i Sefrak og i 
kommunedelsplanen for kulturminner, men det er 
ingen vern utover det. I kontakt med byantikvar er det 
ingen restriksjoner overfor planlagt område. 

Historien til området og bydelen har en spennende 
karakter, som man kan spille på i konseptet av 
lekeplassen. 

Registrering og analyser



På grunnlag av analyser, reguleringsplaner og anbefaling av arborist har vi valgt å 
legge ny lekeplass for Vålandshaugen til området sør for Vålandshaugen barnehage. 
At området er regulert til lek gir det planmessig forankring. Området ligger i 
tilknytning til eksisterende barnehage. Området har ingen verdier som vil bli påvirket 
av tiltaket. 

I disposisjonsplan for Mosvannet er det foreslått kreativ lekeplass i skogen. Dette går 
vi bort i fra, ut i fra faglig anbefling fra arborist. Skogen er lite egnet til denne type lek. 
Skogen bør bevares som byskog uten slitasjen og belastningen det er med økt 
aktivitet og den stressfaktoren gravearbeid og økt jordtrykket det gir med etablering 
av en lekeplass.

Aktivitetspark
Aktivitetestilbudene som etterspørres i medvirkningsprosessen er plasskrevende og 
i konflikt med gjeldende reguleringsplan. Planområdet som er forslått i forprosjektet 
er regulert til lek og har ikke plass til forslått ballbinger, tuftepark eller skateramp. Å 
legge et slikt anlegg andre steder i Vålandsparken vil kreve en omregulering.

Reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan 2614 Detaljregulering 
Vålandstårnet: “For å fremme rekreasjon og opplevelse tillates tiltak og anlegg som er 
tilpasset natur og landskap. Alle tiltak i planområdet skal gis en best mulig 
landskapstilpasning.”

En aktivitetspark med anlegg for idrettsaktiviteter og baner vil være vanskelig å 
gjennomføre uten større landskapsinngrep og vurderes til å ikke kunne løses 
innenfor reguleringsplanens bestemmelser. Det er ikke ønskelig å bygge ned natur i 
bykjernen med urbant anlegg. 

Andre nærliggende aktivitetsanlegg
Et treningsanlegg som foreslått, er nylig åpnet i umiddelbar nærhet til 
Vålandsskogen, Lysedammen aktivitet. Det er fra foreslått planområde 650 m gange 
langs veien, og enda kortere over skogsbunnen.

Bokkaskogen aktivitetsanlegg har i dag skateområde, tennisbane og 
sandvolleyballbane. Revidert forslag til utforming av Bokkaskogens aktivitetstilbud 
er lagt på høring og skal politsike behandles innen nær fremtid. Dette anlegget kan 
tilfredstille mange av nevnte behov på Våland. Anlegget ligger ca 750 m fra planlagt 
planområde.

Planområde 
lekeplass

Alternativt planområde 
for aktivitetspark

Planområde 
lekeplass

Bokkaskogen ak-
tivitetsanlegg

Lysedammen 
aktivitet

Registrering og analyser
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Oppsummering av registreringer og analyser
Det er mange hensyn som må ivaretas i detaljprosjekteringsfasen for at prosjektet 
kan lykkes. Her er en oppsummering av kvaliteter og utfordringer på planområdet.

STEDEGNE KVALITETER
+ Sterk stedsidentitet
+ Særegen historie knyttet til Vålandstårnet
+ Frodige grønne omgivelser i Vålandsparken
+ Kjent lokalitet - ”alle” vet hvor Vålandstårnet er
+ Naboskap til aktivteter i tårnet, lokal kafé og barnehagen i nærområdet kan bidra til 
å skape engasjement for prosjektet.
+ Rygg som gjør at rommet hendvender seg mot øst og utsikt mot fjell. 
Terrengforskjellen som mellom nivåene kan brukes aktivt i utformingen av 
lekeplassen.
+ Snarvei gjennom området.
+ Områdets romlige todeling
+ Lønnetre som danner romlighet og naturmangfold i nordlige del.

STEDEGNE UTFORDRINGER
- Høyspentkabler i grunnen deler planområdet i to. 
- Sikkerhetssoner vil båndlegge med tanke på møblering en del areal fra nettstasjon
- Nettstasjon har en meters fri sone .
- Utbygging vil bygge ned viktig bynatur.
- Få sittemuligheter med bord i Vålandsskogen.
- Det er mistanke om forurenset grunn, som kan være en fordyrende faktor.

Sikkerhetssone høyspent
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Vålandstårnets karakter
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VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE - ansattgruppe
• Aldersgruppe 2 år og oppover – det er lite 

lekeplasser for små barn (1-3 år) i dette området. 
Dette er en aldersgruppe som ofte mangler tilbud 
på lekeplasser 

       (spesielt barnehagens uteområde).
• Ønsker gjerne et halvtak eller et sted hvor en får 

ly fra været. Mulighet for å spise lunsj ute med en 
barnegruppe uansett vær.

• Vi bruker aktivt skogen og nærområdet til tur og 
«undervisning».

• Vi ønsker lekeplass med kort avstand, både for 
store og små. Har forstått av lekeplassen skal 
bygges på gressplenen utenfor barnehagen, det 
passer bra for oss.

Funksjoner som ønskes på lekeplassen:
• Sosiale funksjoner
• Innbyr til rollelek
• Små «hus» eller et «hus»
• Klatring
• Hinderløype
• Kryping
• Sklie som også små barn i 1-3 års alders-
       gruppen kan benytte.

MEDVIRKNING
VÅLAND- OG VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE - 
FAU 
Dette er et sammendrag av innspillet fra FAU i 
Vålandsbarnehagene. Hele innspillet ligger vedlagt. 

Våland og Vålandshaugen barnehage FAU har sett på 
hele Vålandsskogen/parken som planområde.

• Ballspill - universelt utformet balløkke for fotball 
og basket på fast dekke. Helst i området regulert 
til lek sør for Vålandshaugen barnehage. Eventuelt 
rehabilitere eksisterende gressbane og montere 
belysning.

• Aktivitetspark med lekeapparater og elementer 
til balanse, hinderløype, parkour eller tuftepark/
treningspark ved siden av gressbane. Skate- og 
sparkesykkelramp i samme område.

• Gapahuk/halvtak med belysning - innvendig 
klatregrep

• Slengdisse fra trærne
• Taubane

VÅLAND SKOLE - Elevråd
Det er rettet forespørsel til elevråd på Våland skole om 
medvirkning, uten å få tilbakemelding. 

VÅLAND SKOLE - FAU
Dette er et sammendrag av innspillet fra FAU Våland 
skole. Hele innspillet ligger vedlagt.

Våland skole FAU har sett på hele Vålandsskogen/
parken som planområde.

• Det vi brenner for er at vi skal få et bedre tilbud til 
også de eldre barna på Våland. Ergo ikke kun en 
“klassisk” lekeplass til små barn, men at man også 
har et fokus på å sikre at eldre barn ikke må ut av 
bydelen for å få dekket sine behov. Vi oppfatter at 
mange foreldre vil kjenne på en økt trygghet for 
ungene sine om de har godt aktivitetstilbud i egen 
bydel.

• FAU ønsker ikke å ta i bruk deler av skogen for å 
lage lekeplass. 

• Bruk av naturlige materialer og materialer av god 
kvalitet.

• Skogens særegenhet som tema.
• God belysning for å øke trygghet og 

tilgjengglighet.
• Parken mangler et område med ly for vind og vær 

som man kan utfør aktivteteter og lek under tak.
• Universelt utformet multibane for fotball, basket 

med mer.
• Åpent grindbygg på gressbanen med plass for 

benker, bordtennis, buldervegg og skateramp 
under tak.

• Bydelen mangeler et tilbud for skateboard og 
sparkesykler - feks miniramp eller flowtrack.

• Hinderløype, balanse, parkour eller Tuftepark.
• Gapahuk med klatretak og belysning på 

eksisterende grillplass.
• Slengdisser og husker fra store trær.
• Taubane



BOKKASKOGEN BARNEHAGE - FAU
Dette er et sammendrag av innspillet fra FAU 
Bokkaskogen barnehage. Hele innspillet ligger vedlagt.

Dagens situasjon:
• I dag blir bakken ned mot grusbanen brukt som 

akebakke. 
• Grusbanen bør oppgraderes.
• Grillplassen og BMX-banen blir brukt.
• Ønsker gapahuk over grillplassen.

Fremtidig situasjon
Tiltak for å føle seg komfortabel og trygg: 
• God belysning
• bossdunker
• stier vedlikeholdes, slik at det er lett å komme seg 

frem

Hva er viktig for at du vil benytte parken på fritiden: 
• samlingssted
• pinikbord
• gøyale apparater
• søppeldunk

Eksempler på steder i Stavanger som du liker å være: 
Ajaxparken og Hermetikklekeplassen

Hvilke aktiviteter ønsker du at nye aktivitetssoner skal 
tilby: 
• bærbusker 
• gjemmesteder
• vannlek
• natur (ikke hypermoderne)
• trampoliner
• klatring (dra seg opp i tau)
• invitere til dynamisk lek, som små hytter
• gøyal sklie som i Bjergsted
• hinderløype
• interaktiv lekeplass på dynamo

Hvilken type beskyttelse for vær savner du?
Gapahuk, skogen gir ly.

Hvilke typemøteplass er det mangel på?
Grillpanne

INGVILD MELAND, ELLEN WALDELAND, RAGNE 
RØDSTØL OG MARI SOLLAND - initiativtakergruppe 
for Aktive barn på Våland.
Møte ble avholdt med Ingvild Meland.

Store barn og ungdom trenger et aktivitetstilbud som 
er rettet mot dem. Våland som bydel har ingen gode 
ballflater eller aktivtetstilbud.
Skateramp, multibane, tuftepark er nevnt som 
behov for bydelen. Behovet er ikke lekeplass, men 
nærmiljøanlegg med ball- og aktivitetsflater.

MABLIS
Det er avholdt befaring med Bjørnar Mæland, 
produksjonsjef i Mablis. 
Mablis bruker grusbanen til konsertarena. De ønsker 
bedre drenering av grusbanen og sideareal. De har 
store overvannproblemer i overgang gressbakke og 
grusbane.
Tak over grillplass og strømtilkobling i til konsertarena.

MEDVIRKNING
OPPSUMMERING MEDVIRKNNING
Vi ser det er et todelt behov for aktivitet og 
møteplasser på Våland. Et for eldre barn og ungdom 
(6-15 år) og et for barnefamiler. Det er enighet om at 
det er behov for møteplass med tak.

De konkrete ønskene vil bli vurdert videre i 
detaljprosjekteringen.
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Konsept

Konsept for lekeplass:
Minibyen lekeplass er en vandring i lokalhistorisk arkitektur. Husene skal 
være representasjon av landemerker i Stavanger i miniatyr. Det er en lek 
med størrelser, der byen er formet på barnas premisser. Lek skal foregå inni 
husene og mellom husene. På bakkeplan kan husene være formet som en 
labyrint, mellom husene kan det være hengebroer, krypetunneler, balanselek, 
klatrenett etc. Inne i bygningene finner man taustiger opp til en utvendig 
rutsjebane eller en svevende tunnel over til neste hus. 

Mål for tiltak
Lekeplassen skal være en attraksjon, som tilbyr noe mer enn en vanlig 
lekeplass. Tiltakene for opparbeidelse skal ta hensyn til både det historiske 
miljøet, naturkvaliteten i området, men også stedets karakter. Form og farge 
på lekeutstyr skal harmonisere med omgivelsene. Lekeplassen skal være et 
møtested for barn og unge i forskjellige aldre. 

Krakabøla lekeplass, Oslo 
Bilde: bymiljøetaten Oslo kommune.

INSPIRASJONSBILDER

Lilleputthammer, Øyer kommune 
Bilde: @lilleputthammer2636 på Facebook

De populære trampolinene i Vålandsskogen skal få komme tilbake på et 
bedre egnet sted. Et av husene kan være utformet som en møteplass under 
tak for alle aldre, med sittemuligheter i langbord under tak.
Lekeplassen skal gi utfordringer for de aller minste så vel som de største 
barna.

Konsept for aktivitetsanlegg: 
”Dampbakeriet” sikter til Vaaland dampbakeri som en del av ”Minibyen”. 
Den ene delen av planområdet skal være tilrettelagt for de større barna. De 
mellom 6-12 år skal ha et område med mer utfordrene lek og en møteplass. 
Det kan være parkour, trampolinepark, bordtennis, buldrevegg, pannabane. 

Skjoldstølen lekeplass, Bergen
Bilde: https://janshageservice.no/index.php/lekeplass-2021



Universell utforming
Det skal innlemmes et eller flere sanseinntrykk på bakkenivå. Løsningen kan være 
noe spennende man ser på, et spill, lyd eller lys. Husene skal ha innganger som er 
dimensjonert for å kunne kjøre rullestol inn og delta i deler av hinderløypen mellom 
husene. Ikke alle aktiviteter kan være tilgjengelige for rullestol, da dette ikke gir 
utfordringer nok til andre deler av barnegruppen.

Møteplass
Møteplassen skal gi mulighet for eksempelvis en skolegruppe, barnehageavdeling 
eller et bursdagsselskap, kan sitte ned samlet med matpakken sin ved bord. 
Møteplassen utformes og tilrettelegges med benker og bord som er universelt 
utformet. Bordene tilpasses barnevogner og rullestolbrukere. Møteplassen skal være 
under tak.

Vannlek
Det sees på mulighet for å etablere et vannlekeelement på lekeplassen som viser til 
historien om vannbassengene. Vannleken kan ta utgangspunkt i regnvann eller tilført 
vann. Videre prosjektering vil vurdere det. Dette skal være et lekeelement som er en 
aktiv møteplass og inviterer til samlek.

INSPIRASJONSBILDER

Krakabøla lekeplass, Oslo 
Bilde: bymiljøetaten Oslo kommune.

Castle playground, København. 
Bilde: Monstrum.dk

The Crooked Houses, København. 
Bilde: Monstrum.dk

Beskrivelse av tiltak
Utforming
Formgivningen av lekeplassen skal spille på lag med omgivelsene, og det historiske 
miljøet lekeplassen ligger i. Lekeplassen skal ha fokus på god estetikk. Formgivningen 
skal gjenspeile konseptet til lekeplassen. 

Farger og materialer
Fargepaletten til lekeutstyret skal ses i sammenheng med fargene i omgivelsene. 
Fargebruken skal være harmonisk. Det skal benyttes farger inspirert av den 
tilgrensende naturen og bebyggelsen. Materialbruken på lekeutstyr skal spille på lag 
med konseptet og omgivelsene og gi lekeplassen ”det lille ekstra”. 

Refleksjon
Et eller flere elementer skal inneholde kreativ løsning for refleksjon, gjenskinn eller 
speileffekt. Dette for å gi lekeplassen noen unike kvaliteter.

Konsept
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Belysning
Belysningstiltak i prosjektet vil være belysning av gangveiene og noe 
belysning inne i husene. Belysningen inne i husene bør være styrt med 
sensorer slik at lyset ikke står på når det ikke er noen på lekeplassen. 
Lekeplassen skal vekke brukernes ulike sanser. For eksempel ved bruk av lys i 
forskjellige farger som ved additiv fargeblanding. 

Vegetasjon
Vegetasjon skal brukes for å skape rom og for å skape ly for vær og vind. 
Vegetasjonen skal være en forlengelse av parken, men også tilføre spennende 
elementer for lekeplassen. Vegetasjonen skal bidra til økt biomangfold. Robust 
vegetasjon med blomstring gjennom hele året vil tilrekke seg innsekter. Bærbusker 
vil gi meropplevelse for barna.

OMRÅDEINNDELING

Konsept



3 God helse og livskvalitet
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
Å legge til rette for lek og aktivitet fremmer livskvalitet og helse. 

11.7
Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, 
inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.
Lekeplassen skal sørge for tilgjengelighet for alle, tilpasset belysning som gir trygghet. Lekeplassen i seg selv er tiltak 
som er tiltenkt barn.

12.5
Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk
Lekeplassen skal legge opp til ombruk av materialer som er på kommunens lager.

14.1
Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, 
inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter
Avfallshåndtering under byggeperiode og når anlegget er ferdig skal hinde marin forsøpling. Det skal være redusert 
bruk av gummidekke. Kun til fremkommelighet for rullestol.

15.5 
Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold 
og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut
Foreslått planområde har lite biologisk mangfold. Å velge et slikt planområde vil ikke gå på bekostning av habitat for 
sårbare arter.

Hvordan følger lekeplassen opp FNs bærekraftsmål?
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Økonomi

Kalkyleforarbeider og drift:
Kreative lekeplass             4 250 000 kr
Gave fra Sparebankstiftelsen SR-bank       500 000 kr
Totalt inkl MVA         4 750 000 kr

Prosjektering og byggeledelse -      300 000 kr
Grunnundersøkelser  -       100 000 kr
Rigg og drift    -       150 000 kr
Uforutsette kostnader (15%) -                 600 000 kr
SHA-koordinator   -         80 000 kr
Sum til opparbeidelse  =              3 520 000 kr

Det er avsatt 4 250 000kr inkl mva. i budsjettet for kreativ lekeplass på Vålandshaugen i programområdet. Lekeplassen har i tillegg mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen 
SR-bank på 500 000kr der prioriterte områder var idrett, kultur, oppvekstmiljø og FOR ALLE!. 

Følgende kostnadskalkyler gjelder for planlegging og opparbeidelse med utstyr, grunnarbeider, overflater og vegetasjon av kreativ lekeplass er estimert under.



FREMDRIFT



Arbeidsflyt og fremdrift

MEDVIRKNING
UTARBEIDE 
KONKURRANSE-
GRUNNLAG 
TIL LEKEPLASSUTSTYR

FORPROSJEKT
UTLYSE 
PROSJEKTET TIL 
ENTREPRENØR

PROSJEKT 
SAMMENSTILLES

BYGGEPERIODE

HØST 2022 VÅR 2023 HØST 2023

KONKURRANSE 
AV LEKEPLASSUTSTYR

DETALJPROSJEKT
BESKRIVELSE OG 
LANDSKAPSPLAN

Skjemaet nedenfor viser planlagt arbeidsprosess for gjennomføring av prosjektet.

SOMMER 2023

Prosessen videre
Innspill fra medvirkningen bearbeides. Materialet skal innarbeides i kriteriene for utlysning av konkurransen for lekeplassutstyret. Konkurransen lyses ut som en 
åpen konkurranse for prekvalifikasjon, hvor tre leverandører velges ut. Disse utarbeider hvert sitt forslag som kommunen vil vurdere ut fra de satte kriteriene. 
Kommunedelsutvalget på Eiganes og Våland, Sparebankstiftelsen SR-bank og deltakere i medvirkningen inviteres til å være med å bestemme hvilket av de tre forslagene 
som skal realiseres. 
Etter valg av lekeutstyrsleverandør og kontraktinngåelse, utarbeides detaljtegninger for lekeplassutstyr og landskap. Prosjektet sammenstilles og lyses ut til entreprenør for 
realisering.

Fremdrift





Saksprotokoll 
Politisk sekretariat 

Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger 
Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 
Telefon: 51507131. Faks: 51507044 
E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no 
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr. NO 964 965 226 

SAKSBEHANDLER ARKIVSAK ARKIVNR. DATO 

Anette Normann Johnsen 22/36530 dato 

Utvalg: Utvalg for miljø og utbygging 
Møtedato: 14.12.2022 
Sak: 167/22 

Kreativ lekeplass på Vålandshaugen - Forprosjekt 
Resultat: På sakslisten 
Arkivsak: 22/36530 

Utvalg for miljø og utbygging har behandlet saken i møte 14.12.2022 sak 167/22 

Møtebehandling 

Ingebjørg Folgerø (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, FrP, MDG og V: 

1. Restene etter trampolinene og speilkunsten i skogen ryddes vekk. 
2. Utvalget understreker at denne lekeplassen må tilrettelegges for de større barna (de små 

kan bruke barnehagelekeområdet vegg-i-vegg). 

Lars Peter Endresen (FP) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

«Det legges til rette for et klatreanlegg i Vålandskogen hvor trærne brukes som fundament. 
Anlegget er beregnet på store barn og legges nært andre anlegg i prosjektet.» 

Votering 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
H, FrP, MDG og V’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
FP’s oversendelsesforslag oversendes kommunedirektøren 

Utvalg for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: 

1. Forprosjekt for kreativ lekeplass på Vålandshaugen godkjennes med forelagt 
fremdriftsplan og prosjektkostnad på 4,25 millioner kroner inkl. mva fra årsprogram 2022. 

2. Utvalgt planområde, sør for Vålandshaugen barnehage, godkjennes. 
3. Det settes av midler fra investeringsprogramområdet «Løkker, baner, skatebaner og 

nærmiljøanlegg» til å rehabilitere grusbanen i Vålandsparken i 2023. 
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4. Det settes av midler til kartlegging av aktivitetstilbud for store barn og ungdom på Våland 
med etterfølgende utarbeidelse av forprosjekt for aktivitetspark. 

5. Restene etter trampolinene og speilkunsten i skogen ryddes vekk. 
6. Utvalget understreker at denne lekeplassen må tilrettelegges for de større barna (de små 

kan bruke barnehagelekeområdet vegg-i-vegg). 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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