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Plan 2674. Detaljregulering for fv. 510 Diagonalen, kollektivtrasé
Ullandhaug-Jåttå. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid.
Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune skal i samarbeid med Stavanger kommune
lage reguleringsplan for kollektivtrasé på strekningen Ullandhaug-Jåttå. Vi ber med dette om
innspill til planarbeidet.
Beskrivelse av prosjektet
Det skal bygges nytt sjukehus på Ullandhaug (Stavanger universitetssjukehus, SUS), ved
Universitetet i Stavanger (UiS). Med videre utbygging av universitetsområdet vil det bli en
betydelig vekst i antall personturer. Det er derfor behov for å legge bedre til rette for
kollektivreiser og for gang- og sykkeltrafikk. Kollektivtraséen er et rekkefølgekrav i
reguleringsplanen for universitetsområdet, og må være etablert innen sjukehusets første
byggetrinn tas i bruk i 2023. Det planlegges også løsning for sykkel og gange på den
samme strekningen.
Strekningen hvor kollektivtraséen planlegges er omtrent to kilometer lang, fra fv. 510
Diagonalen/fv. 44 Boganesvegen/Jåttåvågveien («Karusellen») og vestover langs fv. 395
Madlavegen. Det vises til oversiktskart. Anlegget skal bidra til at en økt andel turer gjøres
med buss, sykkel og gange, og dermed bidra til å oppnå nullvekst i persontransport med bil.
Aktuelt regelverk
Dette varselet blir sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som detaljregulering etter § 12-3 i plan- og bygningsloven. Det
vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det er utarbeidet et
planprogram som redegjør for formålet med planarbeidet, om plan-prosessen og
medvirkning, og behovet for utredninger, jamfør plan- og bygningsloven § 4-1.
Planprogrammet og relevant informasjon er tilgjengelig på
www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv510diagonalen.
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Framdrift og frist for innspill
Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss? Vi ber om at du sender
disse innen 06.07.18 til Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger, eller på e-post til
firmapost-vest@vegvesen.no. Merk sendingen din med plannummer og plannavn. Vi ber
grunneiere om å informere de som eventuelt har rettskrav.
Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av
forslagsstiller, og vil være del av det samlede planmaterialet som sendes til Stavanger
kommune for videre behandling.
For reguleringsfasen er det en målsetting å ha ferdig utarbeidet planforslag i løpet av januar
2019. Saken vil deretter bli behandlet i Stavanger kommune. Det blir anledning til å uttale
seg under høring og offentlig ettersyn av planforslaget, etter at det er førstegangsbehandlet
i kommunalstyret for byutvikling. Dette skjer trolig våren 2019. Videre behandling etter
høring og offentlig ettersyn skjer i kommunalstyret for byutvikling og i bystyret. Vårt mål er
å ha en vedtatt reguleringsplan i løpet av 2019.
Ta gjerne kontakt
Har du spørsmål om planarbeidet? Kontakt gjerne Kjetil Medhus på e-post
kjetil.medhus@vegvesen.no eller telefon 482 07 856.
Med hilsen
Irene Hegre
Seksjonsleder Plan og forvaltning
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