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Innholdsfortegnelse Introduksjon

Stavanger kommune er i gang med planlegging og 
prosjektering av barnehage, dagaktivitetssenter og 
avlastningsboliger på Mosvangen. Kommunen har et mål 
om å lage bygg og uteområder som bidrar til gode og 
sunne hverdagsliv for de som skal fylle byggene med liv 
og aktivitet. Men også for andre mennesker som ferdes i 
området, slik at ulike mennesker kan få større muligheter til å 
bli inkludert i hverandres hverdag.

I denne forbindelse er det gjennomført en digital 
undersøkelse for å kartlegge dagens bruk, opplevelse, 
ønsker og behov som grunnlag for utviklingen av 
Mosvangen.

Dette dokumentet er en oppsamling av resultatene fra den 
digitale undersøkelsen. Undersøkelsen og oppsamlingen 
er gjennomført av LÉVA Urban Design på oppdrag for 
Stavanger kommune. 
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I forbindelse med utviklingen av Mosvangen, har det vært 
viktig å få en bedre forståelse for stedet gjennom kartlegging 
av eksisterende situasjon og ved utvidet innsiktsarbeid 
gjennom medvirkning. For å sikre en bred og åpen prosess 
der flest mulig som bor i nærområdet skulle få mulighet til 
å gi innspill ble en digital undersøkelse valgt som metode. 
Undersøkelsen ble brukt for å kartlegge dagens bruk og 
opplevelse av området, samt ønsker og behov for stedet. 

I forkant av undersøkelsen ble det utarbeidet en 
distribusjonsliste over borettslag, velforeninger, lag og 
organisasjoner og facebookgrupper. Dette for å prøve å nå 
ut til flest mulig som bor i nærområdet eller har tilknytning 
til prosjektområdet. Det ble også delt ut flyers, og hengt opp 
plakater på steder i nærområdet. 

Selve undersøkelsen var tilgjengelig fra starten av juli til 
midten av september. 

R= antall respondenter
n=antall besvarelser

Plakat som ble hengt opp i nærområdet

Metode og framgangsmåte
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229 Respondenter

50% av respondentene 
bor med barn, og kan til dels 
kunne representere deres 
behov

85% bor i nærområdet. 
13% lokalkjente / fra Rogaland
2% På besøk

41% bor i Hillevåg
27% bor på Madla
14% bor på Våland/
          Eiganes

34%

66%

Det er en ujevn
kjønnsbalanse i 
datasettett.

Mange av 
respondentene 
bor i nærområdet 
og kjenner nok til 
området godt. 

R=229 R=229

R=222
82% av 
respondentene 
bor i de nærmeste 
bydelene til 
prosjektområdet

0-15 16-19

1%0% 0%

19%
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27%

18%
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20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+

18%

*Aldersfordeling 
i Stavanger 
kommune,
2. kv. 2022

  6%

14%
15%

14%
13%

10%

7%

4%

SSB

Om respondentene

Undersøkelsen har i hovedsak nådd 
ut til de som bor i nærområdet eller 
er lokalkjente. Aldersgruppene 30-
39 og 40-49 står sammen for over 
50% av den totale deltakelsen. 50% 
av respondentene bor sammen 
med barn, og vil til dels også kunne 
representere deres behov. 
Barn og unge er ikke representert, og 
eldre er svakt representert.
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I dette spørsmålet skulle man markere på kart steder eller tilbud man liker spesielt godt, og gjerne kommentere hvorfor.  
Oppsamling av likerklikk viser at det ligger noen tydelige målpunkter rundt vannet. De ulike stedene har tilbud, naturopplevelser 
og-/ eller mangfoldig dyreliv som gjør det attraktivt. Generelt er det mange som liker turområdet rundt vannet enten det 
er for trening, tur, rekreasjon og opphold. Noen av likerklikkene er samlet rundt tilbud som ligger der, slik som natursenteret, 
kunstmuseet og Gamlingen, mens andre punkter er på grunn av naturlige møteplasser / oppholdssteder eller grunnet den 
visuelle opplevelsen av stedet.

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Stavanger kunstmuseum
- Spise- og serveringstilbud
- Fin møteplass / kafé
- Kulturtilbudet: utstillinger

Mostun natursenter 
- Gratis tilbud og 
aktiviteter
- Barnevennlig
- Kafe og treffpunkt

Det ligger noen tydelige positive målpunkter langs Mosvatnet

Sletten
- Treningsapparater
- Nyte natur, sitte ned

Andedammen
- Rikt fugleliv
- Fin trasé/sti 
- Mating av fugler

Kulvert
- Kobling mellom to
rekreasjonsområder
- Avslapping
-Blomster

Ny og gammel lekeplass
- Gammel lekeplass: 
for de minste, 
nærhet til fugleliv
- Ny lekeplass: positivt 

Gamlingen 
- Utendørsbasseng
- Treningsfasiliteter
- Kafé

R=146
n= 328
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Negative punkter rundt Mosvatnet er rettet mot enkelte opplevelser og vedlikehold, ikke mot tilbud

Bokkaskogen
- Mørkt og dårlig sikt
- Rotter
- Skittent/gjørmete

Brygge
- Nedslitt
- Lite
- Rotter

Campingen / 
Gamlingen
- Kaldt vann
- Få fellesaktiviteter
for campere og beboere
- Rotter

Prosjektområdet
- Gammelt / slitt
- Dårlig vedlikehold
- Mangel på grøntområder

Sletten
- Skummelt å være alene
- Åpent, lite utnyttet

I dette spørsmålet skulle man markere på kart steder eller tilbud man ikke liker, og gjerne kommentere hvorfor. 
Det kommer ikke like tydelige og gjentakende punkter fram på negative opplevelser rundt Mosvatnet. Helt generelt ser man at 
steder rundt Mosvatnet som oppleves mørkt, skittent eller slitt/dårlig vedlikeholdt er negativt for turopplevelsen. Overordnet ser 
man at det er mye færre ikke-liker klikk enn liker klikk.  

÷÷

R=51
n= 71
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Få steder oppleves som utrygge rundt Mosvatnet
Det ble stilt spørsmål om det er noen steder som oppleves utrygge.  
Det er få steder som er markert som at de oppleves utrygge rundt Mosvatnet. Av de punktene rundt vannet som oppleves som 
utrygge så nevnes det steder hvor man opplever at det er lite sikt, når det er lite folk eller grunnet dårlig belysning/mørkt. Ellers er 
det trafikksituasjonen ved Brustadbua som kommer mer tydelig fram som et utrygt sted. 

© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

Likte s teder ,  ikke likt e s t eder  og ut rygge s teder
Liker  eller  liker  ikke

Null
Liker
Liker  ikke
Utrygt

Tilknytning
Null
B or  i næ rområdet
Lokalkjent  / f ra R ogal. .
Tur is t / på bes øk

Alder
Null
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79

Kjønn
Null
Annet  / øns ker  ikke å . .
Kvinne
M ann

Liker  eller  liker  ikke
Utrygt! Trafikken ved Brustadbua 

Parkeringsplassen oppleves 
kaotisk og trafikkløsningen 
oppleves som farlig for alle 
trafikantgrupper. 

R=25
n= 34



8

Hva skiller dette området fra andre rekreasjonsområder i Stavanger?

Sentralt, tilgjengelig og nært

Tett på natur og dyreliv - biologisk mangfold Aktiviteter, tilbud og opplevelser langs hele ruten

Tur, trening og rekreasjon for alle!

-Mange innganger til rekreasjonsområdet. 
- Nærhet til bolig, sentrum og resten av byen. 
- Oppleves både tilgjengelig og nært - kan tyde på at de som ikke 
bor i umiddelbar nærhet opplever stedet tilgjengelig.

- Mange bruker Mosvatnet som rekreasjonsområde 
grunnet nærhet og påkoblingen til naturen. 
- Den unike følelsen av natur i byen. 
- Rikt fugle- og dyreliv. 
- Ro og stillhet.

- Flere påpeker servering-, kultur-, og aktivitetstilbudene langs 
Mosvatnet, slik som Gamlingen (kafé, svømming, trening), 
kunstmuseet (kafé og utstillinger), lekeplassene, Mostun 
natursenter og de ulike opplevelsene av dyrelivet rundt vannet.
-Tur skiller seg ut som den viktigste aktiviteten i seg selv.  

- Passelig turlengde for ”alle” 
- både eldre og barnefamilier beskriver det som en god lengde 
for tur. 

1 km

2 km

3 km

Dette var et åpent spørsmål hvor svarene er samlet opp og kategorisert. Under beskrives de mest fremtredene tematikkene som 
gikk igjen i kommentarene. På neste side vises et utdrag av kommentarene.

R=92
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1 km

2 km

3 km

Hva skiller dette området fra andre rekreasjonsområder i Stavanger?

Sentralt, tilgjengelig og nært

Tett på natur og dyreliv - biologisk mangfold Aktiviteter, tilbud og opplevelser langs hele ruten

Tur, trening og rekreasjon for alle!

Sentralt for alle og turister! 
Passer fint for folk i alle 

aldre på grunn av den korte 
distansen rundt
- Kvinne 20-29

 Sentrumsnært, frodig 
naturområde som er 

skjermet for trafikk. Fine 
aktivitetsmuligheter for alle 

aldre!
- Mann, 30-39

 Kultur, kafé i naturskjønne 
omgivelser, møteplass for 

joggere, treningsentuasister, 
og de som liker korte turer. 
Ender. Tilgjengelig for alle.

- Kvinne, 30-39

 Det har mange tilbud i 
umiddelbar nærhet, idrettshall, 
svømmehall, turområde, cafe 

mm. Rikt fugleliv, en grønn lunge 
i et ellers tett bebygget område, 

«grønn» vei til sentrum
- Kvinne, 50-59

Flott natur
- Mann, 40-49

 Det er mye å finne på når du 
tar søndagsturen
- Kvinne, 40-49

 Nydelige gamle trær, velholdt 
sti/vei, yrende fugleliv

- Kvinne, 60-69

Skog, stier, frisk luft , fred
- Kvinne, 60-69

 Svært mye brukt. Ligger 
sentralt. Passelig lang tur 

rundt mosvannet som 
kveldstur for mange

- Kvinne, 40-49

 Det er et fint og lett 
tilgjengelig turområde. Kort 
avstand til sentrum, men 
allikevel rolig og skjermet 

boligområde.
- Kvinne 30-39

Nært der jeg bor. Fin tursti, 
perfekt å jogge for de 
som ikke liker å jogge i 
oppoverbakker. Vakkert 

område, liker også de små 
plakettene som forteller om 

flora og fauna i området.
- Kvinne 30-39
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Bruk av området

Området blir brukt like mye hverdag som helg

Tur

Trening

Rekreasjon og opphold

Møte venner

Lek

Bevegelse til og fra fritidsaktiviteter

Bevegelse til og fra jobb/skole

Annet

Helg   Hverdag

Ettermiddag

Kveld

Formiddag

Morgen

114

79

51

43

37

36

30

4

Ingen store forskjeller på topp tre i de ulike 
aldersgruppene. De under 30 har å møte venner på 
3.plass, og aldersgruppen 30-39 har lek på 3.plass. 

Området blir mest brukt 
på ettermiddagen, men 
mange bruker det også på 
kveld og formiddag. Kan 
også ha sammenheng med 
aldersgruppen som har svart 
på undersøkelsen.

83 81

82

56

47

25

Hvordan bruker du området rundt Mosvangen og Mosvatnet i dag? Når bruker du området?
Respondentene bruker området både hverdag og helg, men mest på ettermiddagen og kvelden. 
De fleste bruker området i stor grad til tur eller trening.

R=119
n=394

R=98
n=210

R=84
n=164
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Bevegelse

Mange beveger seg i nærhet 
til prosjektområdet, men det 
er få som går gjennom stedet. 
Mange bruker undergangen 
ved Brustadbua og ved 
Gamlingen, samt kulverten 
ved Vålandsskogen, inngang / 
utgang til Mosvatnet. 

Registreringen viser generelt høy 
bevegelse langs hele vannet. 
Noen strekk er mer, eller mindre 
brukt. Det kommer også fram 
at det er bevegelse i- og rundt 
prosjektområdet, men i mye mindre 
grad. Det er tydelig at mange bruker 
undergangen ved Brustadbua og 
ved Gamlingen, samt kulverten ved 
Vålandsskogen, som innganger inn 
til Mosvatnet.

I dette spørsmålet ble respondentene bedt om å registrere de viktigste rutene de bruker, på kart.

R=91
n=157
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Offentlig toalett

Grillplass

Flere benker

Kafe

Utespill (Sjakk, etc.)

Kiosk

Møtesteder utendørs

Aktivitetsløype

Utetrening

Blomsterhage og innsektshotell

Vannspeil/fontene

Markedsplass

Fritidsaktiviteter (ikke idrett)

Sansehage

Selskapslokale

Kulturaktiviteter

Dyrkningsarealer

Møtesteder innendørs

Fellesverksted

Kunst og kulturtilbud

55

52
51

46

34

33

30
29

27
25

24

21

21

20

14

13

13

13

7

3

Er det noen tilbud eller funksjoner du savner i området?

Topp tre er mer enkle 
fasiliteter men som mangler 
rundt Mosvannet i dag.

16-29: 
1. Kafé og grillplass (11 stemmer)
3. Flere benker (9 stemmer)
4. Offentlig toalett (8 stemmer)
5. Utespill (sjakk / ping-pong) 
(7 stemmer)

30-49: 
1. Flere benker (35 stemmer)
2. Offentlig toalett og grillplass 
(34 stemmer)
4. Kafé (29 stemmer)
5. Kiosk (24 stemmer)

50-69: 
1. Offentlig toalett (13 stemmer)
2. Kiosk og grillplass (7 stemmer)
4. Kafé og flere benker (6 stemmer)

Offentlig toalett, grillplass og flere benker er det som er mest savnet av tilbud eller funksjoner. 
Det er tydelig at man ikke ønsker noe som overtar opplevelsen av tur og rekreajson langs 
Mosvatnet, men mer funksjoner som kan styrke opplevelsen med flere oppholdssoner (benker), 
møteplasser (grillplass, kafe) og nødvendige funksjoner (toalett). I de åpne kommentarene ble 
det også nevnt flere uorganiserte aktiviteter. 

R=108
n=531
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Innspill til prosjektet 
- Har du noen gode idéer du vil dele med oss, eller noe du tror er særlig viktig å ta hensyn til?

Natur og 
naturopplevelser

Oppholdssoner og 
møteplasser utendørs

Vedlikehold og 
oppgradering av 

eksisterende aktiviteter, 
og tilføye nye

Lek og aktiviteter for 
barn og møtesteder for 

ungdom

Skape en destinasjon og 
møteplass på tvers av 

generasjoner

Dette var et åpent spørsmål hvor respondentene kunne beskrive og gi sine innspill til prosjektet. Innspillene er samlet opp og 
kategorisert. Under vises de fem mest fremtrededende temaene som gikk igjen i innspillene, og på de neste sidene vises et 
utdrag av innspillene som er kommet inn under hvert tema. 

POP-UPPPPPOP UPPPPPOP-UPPOP UPPOP UPPOP-UPPOP-UPPOP-UPPOP-UPPOP UPPOP UPPOP UPPOP UPPOP-UPPOP-UPPOPO UPUPPOPOP-UP-U

R=54



14

Natur og 
naturopplevelser

Naturkvalitetene rundt Mosvatnet verdsettes av mange 
av respondentene, og flere ønsker at man skal bevare og 
styrke de kvalitetene som er knyttet til naturen og at man 
tar vare på dyrelivet i og rundt Mosvatnet. Det er kommet 
flere innspill på at man gjerne ønsker flere opplevelser 
i samvær med naturen og det biologiske mangfoldet, 
her kom det blant annet innspill på dyrkningsområder, 
plantekurs, botanisk hage / frukthage, biepark, åpen 

gård og fugletitting.

Ikke bygge for mye. La det 
være igjen natur og åpne 
steder med gress og trær 
og blomster som ikke er 
plantet av mennesker, 

men som er der fritt (ikke i 
blomsterkasser typ)

Viktig å ta hensyn til 
eksisterende verdier og 

biologisk mangfold.

Barnehagen vil nok like ting 
som har fokus på natur og 
livet der, som f.eks insekter

Ta hensyn til siste rest av 
naturlig vegetasjon. La naturen 

få utfolde seg i større grad. 
Fjern en del kunstig parkareal 

og installasjoner. Slik sett 
bedres område med tanke 

på natur og folkehelse. Det er 
naturen rundt Mosvatnet som 
gjør friområdet attraktivt, dette 
må for all del ikke bygges ned 

i større grad, men styrkes.

Mest av alt kunne jeg ønske 
meg en urban hage / et 

dyrkningsområde. Dette kunne 
også bli en fin syssel både for 

barnehage, avlastningsboliger pg 
dagaktivitetssenteret - det er mye 
terapeutisk i dyrkning (og dessuten 

viktig kunnskap!).
I tillegg har jeg en drøm om en 
biepark - et område tilrettelagt 

for bier med beplantning og ulike 
habitat. Dette tror jeg kunne vært 

moro å fått til her et sted!
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Oppholdssoner og 
møteplasser utendørs

Det er kommet mange innspill på ønsker om flere sitte- 
og oppholdsmuligheter rundt Mosvatnet, med bord og 
benker, et sted for å grille og hvor man kan ta med seg 
medbrakt mat og nyte naturen. Flere kommenterer at 
det er viktig at oppholdsstedene er godt klimatilpasset 

og har god nok belysning.

Bedre lysforhold og flere 
benker.

mer benker og sitteområder 
med grillområde

Gatelys/bedre belysning på 
kveldstid og i vinterhalvåretLegge til rette for skjermede 

oppholdsarealer som 
kan brukes ved dårlig 
vær (ettersom det er 

vestlandsklima i Stavanger 
og få steder å være når 

været ikke er helt på topp)

Et sted å sitte ute skjermet 
for regn og vind, gjerne 

med mulighet for bål/grill. 
(Klassesamlinger)Et sted å ha picnik
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Lek og aktiviteter for barn og 
møtesteder for ungdom

Flere av innspillene er spesielt rettet mot hvordan området 
kan tilrettelegges bedre for barn. Dette kan komme av 
at det var en høy andel barnefamilier som besvarte 
undersøkelsen. Av innspillene rettet mot barn ble det 
spesielt nevnt ønske om lekeplasser, men det kom også 
inn innspill om klatretårn, hinderløype, aktivitetssteder og 
skatepark. Det er ogå kommet kommentarer på behov 

for møtesteder for ungdom. 

Klatretårn for barn og 
hinderløype. Grillplass med 

tak. Noe som fenger 
ungdommer. Tjensvoll /

saksemarka har lite/ingen 
tilbud eller samlingsplass 

for ungdom.

Lekeplass
Aktivitetspark for barn

Bydelshus for barn og 
ungdom Stokka/Eiganes, 

det finnes ikke nå noe 
sted. Kan kombineres med 

selskapslokale som kan 
leies av voksne.

Sanserom for barn med 
særskilte behov (autisme, 
ADHD), beroligende sted.

Barna mine ønsker seg 
litt mer lekeplasser! Men 
vi vet det er en på vei for 
store barn. En oppgradert 
barnehage på Mostun-
området ville supplert 

fint etter en runde rundt 
Mosvannet!

Barna mine ønsker seg 
litt mer lekeplasser! Men 
vi vet det er en på vei for 
store barn. En oppgradert 
barnehage på Mostun-
området ville supplert 

fint etter en runde rundt 
Mosvannet!
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Vedlikehold og oppgradering av 
eksisterende aktivitetsområder 

og tilføye nye
Aktivitetsområdene rundt Mosvatnet er verdsatt. Men 
det er kommet innspill på at det trengs vedlikehold/
oppgradering på eksisterende aktivitetsområder, 
her nevnes volleyballbanen og basketbanen ved 
Bokkaskogen og treningsapparatene på Sletten. Videre 
er det kommet flere innspill på ønsker om utvidet 
tilbud og nye aktiviteter rundt vannet; som tuftepark, 
tennisbane, skatepark, idrettsbaner, trøbåter/kanoer, 
asfalt for rulleski, diskogolfbane, bordtennisbord og 

hundepark.

Det hadde vært gøy med 
utleie av trøbåter/kanoer, 

som f.eks byparken i 
Hamburg.

Diskgolfbane rundt 
Mosvannet

Tennis, volleyball og 
innebandy bane i 

nærheten av Mosvannet
Snøkanon ved kald vinter 
uten snø ved akebakken 

ved campingen.

Bedre aktivitetsområder for 
barn, ungdom og voksne. 
Skatepark, volleyball og 
basketbanen er veldig 
dårlig vedlikeholdt. En 

forbedring av disse hadde 
tilført mye verdi.

Attraktive trenings-
innstallasjoner, de vi 

allerede har, ser så triste 
og kjedelige ut (selv om de 
helt sikkert gjør nytten!) og 
appellerer ikke til andre enn 
de som har helt spesifikke 
mål for treningen. Ja til å 

friste flere til å benytte seg 
av gratis trening i frisk luft!

Tuftepark
Lekeplass
Badeplass

Det bør komme en skikkelig 
tennisbane i området.
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Skape en destinasjon og møteplass 
på tvers av generasjoner

Flere av innspillene viser til et ønske om at dette området 
bør bli en hverdagsdestinasjon og møteplass på tvers 
av generasjoner. Det er kommet innspill om ønske om 
en kafé utover en ordinær kafe, som kan være attraktiv 
for flere aldersgrupper. Her er kommet forslag til blant 
annet bokkafé, eller en sykkelkafé med verksted. Det 
er kommet forslag til andre former for møteplass slik 
som en scene til mindre konserter/danseforestillinger, 
eller arrangementer som for eksempel julemarked om 

vinteren og iskiosk om sommeren.

POP-UPPPPPOP UPPPPPOP-UPPOP UPPOP UPPOP-UPPOP-UPPOP-UPPOP-UPPOP UPPOP UPPOP UPPOP UPPOP-UPPOP-UPPOPO UPUPPOPOP-UP-U

Jeg tror det vil være veldig 
fint å få til en kafe og sted 
å oppholde seg innendørs, 
som har åpent lørdager og 

søndager :)

Jeg tror det vil være veldig 
fint å få til en kafe og sted 
å oppholde seg innendørs, 
som har åpent lørdager og 

søndager :)

En sykkelkafe? Verksted og 
kafe i samme bygg?

Utescene hvor det kan 
være konserter iblant/ 

dansing.

Neste generasjon

at alle aldre skal ha nytte 
av stedet.

Hva med en bok-kafe, der 
det selges god kaffe og 
bakverk, og litt sunnere 

ting, og man kan lese og 
spille spill. Og sette igjen og 

hente bøker.

En ordentlig kafé som er 
uavhengig fra Gamlingen 
sin som har ganske korte 
åpningstider, savner også 

offentlig toalett
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