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Bakgrunn prosjekt:
Fylkestinget har i des. 2018 politisk vedtatt at Godalen vgs skal være en
av de skolene som skal utvides for å fange opp forventet elevvekst f.o.m
2023. Godalen vgs ligger sentralt i Stavanger og nær der økningen av
elever vil komme. Godalen vgs har et sterkt yrkesfaglig miljø og for å
sikre og styrke dette er det naturlig med en utvidelse her.
Fylkesrådmannen har foretatt en vurdering av hvilke tiltak som det er
mest behov for, for å fange opp elevveksten. Det ble vedtatt at 180 flere
elever plasseres på Godalen vgs.
Omfang prosjekt:
Det legges til rette for en utbygging der
dagens verkstedsfløy (D) rehabiliteres og
hvor anlegget utvides med to nybygg (E
verksteder og F gymsal). Fellesarealene skal
tilpasses økt elevtall og dagens behov.
Inngang, kantine, elevtjenester, bibliotek og
uteområdet skal forbedres og delvis fornyes.
Etter utbygging bør skoleanlegget framstå
som et funksjonelt, arealeffektivt og
framtidsrettet skoleanlegg.

Besøksadresse
RFK

T 51516840
E Edeltraud.Munding@rogfk.no

Status prosjekt:
Fylkestinget har godkjent Rom- og funksjonsprogrammet høst 2019. Vi er
nå i forprosjektfasen. Forprosjektet skal sendes til pol. behandling høst
2020. Videre er det planlagt at Asplan Viak, ansvarlig arkitekt skal sende
rammesøknaden etter sommerferie. I forbindelse med rammesøknad skal
det gjøres mindre endringer på eksisterende reguleringsplan. Disse vil
beskrives nærmere i nabovarselet som sendes ut før sommeren, og
naboer vil da få anledning til å komme med merknader til endringene.
Byggearbeidene med nybyggene er planlagt i 2021/2022 og
rehabiliteringen av verkstedene er planlagt 2022/2023.
Vi skal fortløpende legge ut informasjon rundt prosjektet på Godalens
nettsider. https://www.godalen.vgs.no
Rogaland fylkeskommune og Godalen vgs ønsker å få til et så godt
naboforhold som mulig og vi skal gjøre vårt ytterste for å skape gode
relasjoner til nærmiljøet. Vi vil så langt som mulig ta hensyn på nabolaget
og sørge for at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt også for beboere i
nærmiljøet.
Med vennlig hilsen
Heidi Klaveness, Bygg- og eiendomssjef Rogaland fylkeskommune
Øyvind Sørhus, Rektor Godalen vgs
Edeltraud Munding, Prosjektleder Rogaland fylkeskommune

Vedlegg
Utkast landskapsplan og utkast situasjonsplan
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