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 Byutviklingsstrategien 

2.1 Hva vil vi med byutviklingsstrategien? 
Byutvikling forbindes gjerne med arealmessige valg og disponeringer. Arealmessige valg er et 
grunnleggende element i byutviklingen, men byutviklingen må også forstås som et av flere redskaper 
for å nå kommunens mål for den ønskede samfunnsutviklingen. For å lykkes med 
byutviklingsstrategien kreves derfor en innsats innenfor hele kommunens organisasjon og foretak. 

 
De viktigste målsettingene ved denne revideringen av byutviklingsstrategien er: 

1. Legge rammer for en byutvikling som reduserer våre totale klimagassutslipp 
2. Styrke Stavanger som en attraktiv by for barnefamilier 

 
Den viktigste faktoren for å redusere klimagassutslippene er en samordnet areal- og 
transportstrategi som har som mål å redusere det samlede transportbehovet innenfor kommunen. Å 
utvikle en by med lavere transportbehov har den positive sideeffekten at dette også bygger opp om 
innsatsen om å styrke Stavangers attraktivitet. Med dette utgangspunktet defineres målsettingen for 
Stavangers byutvikling: 

 

«Stavangers byutvikling skal legge grunnlaget for et 
kortreist hverdagsliv. Dette vil vi oppnå ved å 
forsterke urbane kvaliteter og sikre vekst innenfor det 
sentrale Stavanger. Byutviklingen skal bygge opp 
under Stavangers unike særpreg og bidra til en 
bærekraftig by med et langsiktig utviklingspotensial. 
 

 
2.1.1 Byutvikling er først og fremst et spørsmål om å skape steder 
Vi har i mange år planlagt for at byen skal bygges tettere. Mange er skeptisk til å bo innenfor en tett 
by og opplever at dette bryter med våre innarbeidede boligidealer. Samtidig er det viktig å få fram at 
det gode bylivet er avhengig av mennesker og alle de aktiviteter som skapes der det er mange 
mennesker. En tettere by gir større nærhet mellom mennesker og aktiviteter. Dette gir igjen grobunn 
for et økt mangfold av tjenester og tilbud og attraksjoner. For å få til synergieffekten i en slik utvikling 
er det viktig at tettheten og størrelsen av befolkningen er stor nok. 



5 
 

 

 

2.1.2 Litt om byenes opprinnelse og noen utgangspunkter for byutviklingen 
Byen som fenomen har en historie som strekker seg mer enn ti tusen år tilbake i tid. Bylivet har 
drevet fram samfunnsutviklingen og lagt grunnlaget for samfunnslivet, som vi kjenner det. Vi kan 
vanskelig tenke oss utviklingen av handel, produktivitet, kultur, vitenskap, politikk, demokrati og 
rettssamfunn, uten tilstedeværelsen av bysamfunnene. Menneskene har i gjennom hele fremveksten 
av sivilisasjonen sett seg tjent med å søke sammen. Mennesket har innsett at det oppnår mer i 
gjennom fellesskapet enn utenfor.  

Norge møtte for alvor den moderne tiden i tiårene etter den andre verdenskrigen. I fra 1960-tallet 
begynte privatbilen for alvor å bli allemannseie. Dette ga helt nye muligheter for vår daglige 
rekkevidde. Ganske raskt satte bilen agendaen for byutviklingen og hadde en betydelig innvirkning på 
byenes strukturer og utbredelse.  

Byggefeltene i byenes utkanter så dagens lys. Vi kunne flytte inn i moderne hus i rolige og grønne 
omgivelser, og allikevel nyte godt av at arbeidsplasser, handel og bykjernen var tilgjengelig en kjapp 
biltur unna. Etter hvert dukket kjøpesentrene opp i byens periferi, nærmere de nye boligområdene. 
Den bilbaserte hverdagen satte krav til romslige parkeringsanlegg langs våre daglige kjøreruter og 
besøksmål. Fjern var tanken om at vi ikke skulle kunne bruke bilen for å kunne gjennomføre de 
daglige gjøremålene. Bilen er en vesentlig årsak til bebyggelsesstrukturen, slik vi i dag ser den i 
Stavanger og i byregionen. 

Figur 1. Breivikparken. Foto: Stavanger kommune. 



6 
 

Utover 2000-tallet har IT-utviklingen og utbredelsen av internett gitt oss nye muligheter som påvirker 
vår adferd og våre valg i hverdagen. Muligheten for hjemmekontor via pc-en, møter på skype og 
handel via netthandel er eksempler på nye teknologier som gir oss opplevelsen av større handlefrihet 
og fleksibilitet. 

Dette leder til spørsmålet om vi trenger byen, slik som vi kjenner den? Hvordan bør dette påvirke 
byutviklingen og hvordan vi bør organisere byen for å håndtere framtidig vekst på en mest mulig 
meningsfull måte? 

Vil mulighetene som de nye teknologiene gir oss, kunne bidra til å forsterke byspredningseffekten 
som vi har sett som følge av privatbilismen? Eller bør vi ta lærdom av effekten som bilismen har hatt 
på byutviklingen og heller se på hvilket mulighetsrom vi har for å skape en attraktiv og allsidig storby, 
hvor mennesker treffes? 

 

2.1.3 Et blikk på dagens Stavanger 
Sentrum 
Stavanger sentrum har en særskilt betydning, som 
det regionale tyngdepunktet og som 
fylkeshovedstad. Dette understrekes også gjennom 
flere viktige handelsetableringer de siste årene, 
med etableringer som Zara, KOS, Starbucks, 
Ostehuset i Norges bank, og flere ambisiøse 
restauranter. Videre har vi alle de viktige 
kulturinstitusjonene som ligger i og rundt sentrum, 
festivaler, m.v. Alt dette har bidratt til å styrke 
Stavanger sentrums regionale nedslagsfelt. Like fullt 
viser undersøkelser at om lag 80 % av 
handelsomsettingen i Stavanger sentrum gjøres av 
innbyggere som bor mindre enn 5 km fra sentrum. 
Dette er sammenfallende med bildet vi ser ved 
bydelssentrene: over halvparten av omsettingen 
utgjøres av innbyggere som bor mindre enn 3 km 
fra senteret. På bakgrunn av disse undersøkelsen 
kan vi fastslå at Stavanger sentrums rolle som 
bydelssenter for nærliggende områder er en 
vesentlig faktor for omsettingen i sentrum. En økning av befolkningen i sentrum og i de sentrale 
byområdene antas å ville gi grunnlaget for økt vekst og mangfold av service og tjenester i sentrum. 
Dette vil kunne gi en forsterkende effekt også for sentrums samlede attraktivitet og rolle som det 
regionale tyngdepunktet. 

Bydelssentrene 
Stavanger har fem lokalsentre som er gitt status som bydelssenter. Det vil si at de har en særlig 
funksjon i å betjene de enkelte bydelene med de daglige behov for tjenester og service. Plasseringen 
er fordelt i en avstand på 2-5 km fra Stavanger sentrum og skal bidra til å redusere transportbehovet 
for de daglige gjøremålene og utfylle sentrum. Slik sett bygger bydelssentrene opp rundt prinsippet 

Figur 2. Ostehuset Øst. Foto: Stavanger kommune. 
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om ti-minuttersbyen. Bydelssentrene er Tastasenteret, Madla amfi, Hundvågskrossen, Kilden og 
Jåttåvågen.  

For Tastasenteret og Madla amfi er det i praksis lite tilgjengelig areal for å oppnå en sterk 
urbanisering rundt disse sentrene. I Hundvågskrossen og rundt Kilden ligger det noe bedre til rette 
for å skape stedsdannelser rundt sentrene, med et visst fortettingspotensiale og muligheter for å 
skape allsidige aktiviteter i nærmiljøet. Senteret i Jåttåvågen inngår som del av kommunedelplanen 
for Jåttåvågen og er en mer integrert del av en helhetlig områdeutvikling med urbant tilsnitt. 

I tillegg til bydelssentrene er det flere lokalsentre i kommunen. I tillegg til å fylle lokale behov har 
noen av sentrene et nedslagsfelt utover de enkelte bydelene. Dette gjelder blant annet flere av 
butikkene på Mariero. Tvedtsenteret på Forus har ikke status som bydels- eller lokalsenter. Senterets 
rolle er uavklart i det etablerte handelshierarkiet, slik det er definert i regionalplan for Jæren. Ut i fra 
profilen på butikkene henvender disse seg i stor grad mot et mer regionalt nedslagsfelt. 

Bybåndet 
Bybåndet framstår samlet sett som mest robust og det sikreste kortet for byutvikling, av flere 
grunner (vi ser her bybåndet under ett fra Stavanger stasjon og til Sandnes sentrum): 

• Bussveien som etableres og potensialet for egnede utbyggingsområder tett på denne. 
• Jærbanen som en ytterligere styrking av det kollektive tilbudet. 
• Jærbanen gir god regional kobling mellom bybåndet og det øvrige Jæren. 
• Bybåndet knytter sammen de to største sentrumene i regionen. 
• Knytter sammen de største arbeidsplasskonsentrasjonene i regionen. 

Figur 3. Lervigtunet. Foto: Stavanger kommune. 
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• Inkluderer to bydelsentra. 
• Binder sammen de største områdene for handel. 
• Stor boligkonsentrasjon både i Stavanger og Sandnesdelen av bybåndet bygger best opp 

under boligbehov sett opp mot arbeidsplasskonsentrasjonen i Forusområdet. 

 

2.1.4 Hva er urbane kvaliteter? 
En urban utvikling er ikke synonymt med at vi skal bli flere mennesker innenfor kommunen og bo 
tettere. En urban utvikling er også et uttrykk for hvordan vi strukturer byen og hvilket innhold vi gir 
den. Bygging utenfor de sentrale byområdene bidrar i liten grad til å bygge opp under og styrke 
urbaniteten i det sentrale Stavanger.  

Styrking og økt vekst innenfor de sentrale byområdene vil være det som i størst grad tilfører byen 
urbane kvaliteter og karakterer. 

 Vi vet at tetthet og mangfold blant mennesker er et grunnleggende utgangspunkt for å skape 
urbanitet. Reisevaneundersøkelser viset at det meste av handel i vår byregion skjer innenfor en 
radius av 3-5 km fra den enkeltes bosted. Dette gjelder for sentrene så vel som for Stavanger 
sentrum. Dette viser at vi har en sterk tilbøyelighet til å gjøre de daglige innkjøpene innenfor våre 
nærmiljøer. Ønsker vi å styrke Stavanger sentrum er den første forutsetningen som må på plass å øke 
antallet beboere innenfor de bynære områdene. Økt nærhandel i sentrum vil være et viktig bidrag i å 
styrke sentrum. Det igjen styrke sentrums regionale rolle og attraktivitet ved at det tilbys et større 
mangfold og tilbud av tjenester og aktiviteter. Flere mennesker i de sentrumsnære områdene vil 
styrke prinsippet om et kortreist hverdagsliv. 

 

«En god og attraktiv byutvikling forutsetter at de 
enkelte områder har både tetthet og tilstrekkelig 
mengde mennesker og mangfold. 
 

 

2.1.5 Vi vil hindre byspredning 
Byspredning brukes som et uttrykk for en uønsket og ukontrollert vekst av den bymessige 
bebyggelsen. Typisk situasjon er at områder i byens utkanter vokser spredt og med lite koordinert 
bebyggelsesmønster, på bekostning av fortetting i de sentrale bystrøkene. Dette fører igjen til en 
uttynning av kommunens samlede tetthet og økt geografisk spredning av bebyggelsen. 

Regionforstørring brukes gjerne som en beskrivelse av en ønsket og planlagt utvikling som har til 
hensikt å oppnå en større og sterkere region, med økt produktivitet og slagkraft.  

I mange tilfeller vil en positiv innsats for en regionforstørring kunne lede til en utilsiktet byspredning. 
Særlig viktig er det å se på ulike sider ved utviklingen av nye samferdselsprosjekter i regionen. 
Prosjektene antas å lede til en forstørring av arbeids- og boligmarkedet i regionen. Dette vil kunne 
lede til en betydelig økt pendlerhyppighet, særlig i retning inn mot Nord-Jæren og byregionen. 
Arbeidet med en regionforstørring kan ha en positiv effekt for et styrket næringsliv og høyere 
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produktivitet. Samtidig er det viktig å unngå at effekten av regionforstørringen svekker innsatsen for 
en mer samordnet og transporteffektiv byutviklingsstrategi for byregionen på Nord-Jæren. 

 

2.1.6  Regionale bysystemer på Nord-Jæren 
I perioden fra 1960-tallet og fram til i dag har 
det være en sterk byutvikling innenfor 
byområdet på Nord-Jæren. Det er i dag en mer 
eller mindre sammenhengende bebyggelse 
innenfor store deler av storbyområdet. 
Området utgjør i praksis et felles bolig- og 
arbeidsmarked. De opprinnelige 
sentrumsområdene danner fortsatt viktige 
bymessige tyngdepunkter, men disse utfordres 
av nye områder for arbeidsplasser og handel, 
slik som Forusområdet og andre 
næringsområder i regionen. I tillegg har det i 
perioden vært en utstrakt spredt boligbygging 
utenfor de sentrale byområdene. Denne 
utviklingen har først og fremst latt seg 
gjennomføre på bakgrunn av privatbilismen. 
Den sterke og langvarig veksten i byregionen 
har resultert i utstrakt byspredning og en stor 
økning av det samlede transportbehovet. 

 
Figur 4. Fordeling av innbyggere i byregionen per 2018. 

  
 

I praksis har denne veksten ført til et byområde som i dag har en mindre urban karakter og tetthet, 
sammenliknet med byområdene for femti år siden. 

Bybåndet, fra Sandnes sentrum og til Stavanger sentrum, utgjør et uomtvistelig tyngdepunkt i 
byregionen. Området har de beste forutsetningene for å snu den regionale utviklingen fra 
byspredning til en utvikling med sterkere innsats for urbane kvaliteter og tettheter. 

Området har den største gjennomsnittlige bebyggelsestettheten innenfor byregionen. 55 % av 
byregionens innbyggere bor innenfor eller tett inntil bybåndet. Ved etableringen av dobbeltsporet 
for tog og bygging av bussveien ligger de største investeringene i kollektiv transportstruktur i 
Bybåndet. Dette i seg selv er et sterkt argument for at hovedtyngden av den fremtidige veksten 
legges til Bybåndet. Analyser viser at å styrke urbaniseringen av de opprinnelige byområdene i 
Sandnes og Stavanger er det som gir den største transportreduserende virkning, sammenliknet med 
andre potensielle utviklingsområder i byregionen. 

Innenfor Bybåndet er det flere betydelige byomformingsområder lokalisert. En satsing på utvikling av 
disse områdene vil bidra til flere måloppnåelser: 

• Utnytte de gode kollektive kollektivsystemene i området. 
• Gode måloppnåelser med hensyn på å oppnå nullvekstmålet i personbilbasert transport. 
• Viktig supplerende kapasitet som bygger opp under innsatsen for å styrke de sentrale 

byområdene. 
• Områder med høy grad av egnethet og gjennomførbarhet for utvikling. 
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• Bidra til fortetting som knytter de mest befolkningstette områdene i byregionen bedre i 
sammen. 

• Styrke måloppnåelsen om et kortreist hverdagsliv, ved satsingen på områder som har stor 
grad av funksjonsblanding, med nærhet mellom boliger og arbeidsplasser. 

  

2.1.7 Robust byutvikling som er lite sårbar for variasjoner i veksten 
Den lange sterke veksten vi har hatt i lengre perioder har avtatt i de seneste årene. Prognoser for 
veksten i årene framover viser en mer usikker vekstrate. Vi må innrette oss etter mer usikre 
vekstscenarier og planlegge på en måte som gjør oss mindre sårbare for variasjoner i veksttakten. 

Generelt kan vi si at en gradvis utvikling og fortetting i og rundt etablerte byområder er mindre 
sårbare for variasjoner i veksten. Etablering av nye byområder er avhengig av en jevn og høy vekst 
over et lengre tidsrom, for å få til en fullverdig stedsutvikling og sikre grunnlaget for et tilstrekkelig 
mangfold av tjenester og tilbud.  

 

2.1.8 Kollektivsystemets rolle i utviklingen 
Bussveien er planlagt for en lengde på 50 km, hvorav 25 km ligger innenfor Stavanger kommune. 

Med influensområder på 500 meter til hver side av bussveien utgjør influenssonen rundt bussveien i 
byregionen et areal på totalt 50 km2. Dette er et svært stort areal å utvikle og krever at det tas 
samordnede grep i regionen for å få til en best mulig styring av utvikling og prioritering av områdene. 

Bussveien er en grunnleggende premiss for den videre byutviklingen. Områder med høy utnyttelse, 
mangfold, og urbane kvaliteter skal bygges rundt og langs bussveien. Dette setter også høye krav til 
utførelse og integrering av bussveien i de enkelte delområdene. Krav til integrering og kvalitetskrav 
til den kollektive infrastrukturen og stoppesteder må tilpasses den enkelte situasjonen. 

Bussveien gir føringer for hvor fortetting skal/kan skje. Samtidig må det tas hensyn til at bussveien 
også kan bidra til byspredning og at det ikke er likegyldig hvor det bygges og i hvilken rekkefølge 
dette skjer i. 

Jernbanen har en vesentlig rolle i det regionale kollektive transportsystemet, som utfyller bussveien 
og det øvrige kollektive transporttilbudet. Togtilbudet knytter byregionen tettere i sammen og er et 
viktig bidrag i å utvide bolig- og arbeidsmarkedet i området. Jernbanen har særlig betydning for 
utviklingen av områdene innenfor bybåndet. 

 

2.1.9 Byutvikling som støtter opp under næringslivet 
Stavangers byutviklingsstrategi skal også bidra til å styrke næringslivet og gjøre byen mest mulig 
attraktiv for at byen tiltrekker seg ønsket arbeidskraft. Kommunen jobber med næringsutvikling flere 
på ulike måter: 

I kommuneplanens samfunnsdel for det nye Stavanger er det gitt flere mål og strategier som skal 
bidra til å styrke den regionale næringsutviklingen. Kommuneplanens arealdel skal bidra til å sikre og 
styrke byens næringsområder. Den kommunale planleggingen skal også bidra til at rammene for 
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næringsområdene endres og utvikles i takt med nye behov og i tråd med samfunnsutviklingen for 
øvrig. Den interkommunale kommunedelplanen for Forus legger langsiktige rammer for utviklingen 
av næringsområdene på Forus. For de sjørettede næringsområdene på Buøy har det vært viktig for 
kommunen å sikre at disse opprettholdes som en viktig langsiktig ressurs for regionen. I planforslaget 
er det lagt inn en hensynssone omforming for arealer i randsonen av næringsområdet på Buøy. Dette 
skal bidra til et større mangfold og fleksibilitet for næringsområdet, og vil kunne bidra til å skape en 
bedre overgang til den øvrige bebyggelsen på Hundvåg.  

Strategisk næringsplan for Stavangerregionen 2018-2025 legger viktige rammer for utviklingen av det 
regionale næringslivet. 

 

 

 

 

Figur 5. Lervigtunet. Foto: Kaj Lea. 
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2.2 Stavangers nye byutviklingsstrategi 
 

2.2.1 Et kortreist hverdagsliv skal skape et attraktivt byliv 
Stavangers byutviklingsstrategi skal legge til rette for et kortreist hverdagsliv. Privatbilen har i flere 
tiår vært en avgjørende faktor i hvordan vi har innrettet byen vår. Politiske føringer på nasjonalt og 
lokalt nivå, sammen med nullvekstvisjonen og byvekstavtalen skal legge rammene for en mer 
attraktiv og mindre bilbasert fremtid i bysamfunnet. 

I arbeidet med en ny byutviklingsstrategi for Stavanger vektlegges det kortreiste hverdagslivet. I dette 
ligger å kunne nå de daglige gjøremålene innenfor gang- og sykkelavstander fra bolig, eller med korte 
avstander til holdeplasser i byens kollektive transportsystem. Men et kortreist hverdagsliv dreier seg 
ikke bare om utviklingen av en by med et redusert transportbehov. Like viktig er at det kortreiste 
hverdagslivet er en forutsetning for å styrke byens urbane kvaliteter og attraksjoner og bidrar til 
utviklingen av en mangfoldig by med menneskeliv og allsidige aktiviteter. Som del av dette er det viktig 
at det i alle utviklingsområdene legges til rette for gode boliger for alle, i trygge bomiljø, som blant 
annet er viktig for å tiltrekke seg barnefamilier. Kortreist hverdagsliv er en videreføring av andre kjente 
strategier og begreper for en mer sentralisert byutvikling, som er kjent som under navn som 10-
minuttersbyen, knutepunktsutvikling, med flere. 

Det kortreiste hverdagslivet er også en forutsetning for å lykkes med å redusere byens samlede 
transportbehov. Det er transportsektoren som per i dag er lokalsamfunnets største bidrag til utslipp av 
klimagassutslipp, med en andel på om lag to tredjedeler av de lokale utslippene. For å nå kommunens 
ambisiøse målsettinger om å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030, er dette ikke mulig 
uten en vesentlig reduksjon av kommunens samlede transportbehov. 

 

«Størst reduksjon av transportbehovet får vi i 
områder som kombinerer effekten av både 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Nullvekst i personbiltransport er en forutsetning for statlig finansiering av byvekstavtalen. Selv om en 
stadig større andel av bilparken blir elektrisk, vil det være behov for å redusere biltrafikken. Dette fordi 
vi ikke har arealer til å bygge tilstrekkelig veikapasitet til å sikre god flyt i trafikken, og fordi en fortsatt 
satsing på bilbasert transport vil føre til en mindre kompakt by og en uønsket byspredning. Bilene 
opptar i tillegg viktige arealer i de urbane områdene, som bedre kan brukes til andre byformål 

For å lykkes med målsettingene kreves en større grad av prioritering av hvilken rekkefølge byen bygges 
ut i. Det å prioritere de sentrale byområdene og bybåndet anses å være viktige tiltak for å få til dette. 

For å oppnå en by som er i tråd med prinsippet om et kortreist hverdagsliv, forutsettes en 
byutviklingsstrategi som gir tydelige rammer for hvordan den framtidige byveksten skal skje. Gjennom 
de senere årenes satsing på kollektive transporttilbud og krav til kollektiv tilgjengelighet, ser vi at dette 
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har en positiv virkning på hvordan byen utvikles. Størst positiv uttelling oppnås i områder som best 
mulig kan kombinere bruk av både kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

 

2.2.2 Mål for byutviklingen 
Stavangers byutvikling skal legge grunnlaget for et kortreist hverdagsliv. Dette vil vi oppnå ved å 
forsterke urbane kvaliteter og sikre vekst innenfor det sentrale Stavanger. Byutviklingen skal bygge 
opp under Stavangers unike særpreg og bidra til en bærekraftig by med et langsiktig 
utviklingspotensial. 

 

2.2.3 Sterkere prioritering i rekkefølgen i utviklingen av byen 
I gjeldende byutviklingsstrategi er prinsippet om kollektiv tilgjengelighet lagt til grunn som et 
grunnleggende prinsipp. Bussveitrasèen og hovedkollektivrutene definerer byutviklingsakser som 
tillater høye urbane utnyttelsesgrader. 

I politiske bestillinger til planarbeidet er det satt forsterkede krav til at den nye byutviklingsstrategien 
skal innrettes mot en tydeligere prioritering av hvilken rekkefølge byen skal utvikles i. 
Hovedhensikten er å redusere det samlede transportbehovet innenfor kommunen, og å styrke 
attraktiviteten og mangfoldet innenfor de sentrale byområdene. 

Areal- og transportanalyser viser at en prioritering av utbygginger innenfor Stavanger kommune 
generelt sett er gunstig med hensyn på å oppnå transportreduksjon for byregionen, sett under ett. 
Innenfor kommunens grenser viser analysene at størst transportreduksjon oppnås ved å prioritere 
utbygginger i denne rekkefølgen: 

1) Sentrum av Stavanger og de sentrale byområdene rundt sentrum gir den aller høyeste 
måloppnåelsen om transportreduksjon. 

2) Lokalisering innenfor Bybåndet gir også gode måloppnåelser, men noe lavere måloppnåelse 
enn for de mest sentrale byområdene.  

3) Lokalisering i andre deler av kommunen gir lavere måloppnåelse enn for sentrale byområder 
og Bybåndet. 
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Figur 6: bilførerandel etter bosted 

  

2.2.4 Nærmere om virkningen av en samordnet areal- og transportstrategi 
Det er gjort mye forskning på nasjonalt nivå, om hvilken virkning fortetting har for å redusere det 
samlede transportbehovet. Transportteknisk institutt, TØI, er Norges viktigste fagmiljø innenfor 
temaet. Instituttet har levert en rekke rapporter som har lagt viktige premisser for hvordan vi tenker 
by- og stedsutvikling i Norge i dag og ligger også til grunn for prioriteringer som gjøres for Stavangers 
byutviklingsstrategi. 

Jo større en by eller et tettsted er, desto større grunnlag blir det for en høyere tetthet av 
arbeidsplasser og tjenestetilbud. Dette forsterker igjen grunnlaget for en by som muliggjør korte 
reiser. Nøkkelfaktor her er at dette gir høy tilgjengelighet til daglige tjenester og arbeidsplasser til 
fots, på sykkel eller med kollektiv. I tillegg gir dette også bedre grunnlag for å bygge opp under et 
konkurransedyktig kollektivtilbud. I mindre tettsteder øker sannsynligheten for lengre reiser til de 
mer sentrale delene av by- og tettstedet, grunnet større attraktivitet i et større arbeidsmarked. 

Mindre tettsteder, med lavere tilbud av arbeidsplasser og tjenester får, generelt sett, høyere 
reisebehov uavhengig av tetthet. Forskning og beregningsmodeller viser at høy arbeidsplasstetthet 
og botetthet har størst betydning for å oppnå lavere bilførerandeler. Dernest kommer avstand fra 
sentrum, sammenhengen her er imidlertid lavere enn for tetthet. 

Gang og sykkel krever høy nærhet til tilbudet. Tilbøyeligheten til å gå og sykle avtar relativt raskt 
etter avstand. Dette finner vi først og fremst i de sentrumsnære områder av Stavanger. Det sentrale 
Stavanger har regionens klart høyeste tetthet av arbeidsplasser og service-arbeidsplasser. I tillegg er 
Stavanger sentrum et markant tyngdepunkt for byens befolkning. I sum gir dette de beste 
forutsetningene for å skape en lav bilavhengighet i det daglige reisebehovet. Illustrasjonen nedenfor 
gir grunnlaget for vekting av prioriteringer av utbyggingsrekkefølgen innenfor Stavanger.  
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Tilgjengelighet (sykkel og gange) til arbeidsplasser og servicetilbud for ulike områder på Nord-Jæren: 

 
 
Figur 7: Arbeidsplasser i gang- og sykkelavstand 
 

 
 
Figur 8: Servicearbeidsplasser i gang- og sykkelavstand 

  
Kollektivtilgjengelighet til arbeidsplasser / servicearbeidsplasser på Nord-Jæren: 

 
 

 
 

Figur 9: Kollektiv tilgjengelighet til arbeidsplasser Figur 10: Kollektiv tilgjengelighet til servicearbeidsplasser 
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Tilgjengelighet for bosatte: 

Tilgjengelighet for bosatte har tilsvarende betydning, som tilgjengelighet til arbeidsplasser og 
servicetilbud. Det er kombinasjonen av disse to som skaper grunnlag for gang, sykkel og 
kollektivreiser. Høy konsentrasjon av bosatte gir markedsgrunnlag for kollektivtransport og også 
servicefunksjoner/arbeidsplasser. 

Alt i alt er dette som skaper byen med høytilgjengelighet for bosatte og næringsliv. 

 
Figur 11: Antall bosatte i gang- og sykkelavstand 

 
Figur 12: Tilgjengelighet til servicearbeidsplasser 
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2.2.5 En mer differensiert by som er satt sammen av bydeler med ulike 
tettheter, karakterer og grad av urbanitet 

En viktig målsetting i Stavangers byutviklingsstrategi er å gjøre Stavanger mer attraktiv for 
barnefamilier. Dette henger tett sammen med å utvikle en by som generelt oppleves som en 
attraktiv by for alle, med et mangfold av service, tjenester og et godt utvalg av boligtyper. Å sikre 
gode og trygge bo- og oppvekstmiljø er et vesentlig bidrag for å styrke byens samlede attraktivitet. 

Urbane kvaliteter brukes i denne sammenhengen som et uttrykk for det mangfoldet av kvaliteter, 
tilbud og muligheter som vi forventer å finne i urbane områder over en viss størrelse og med en viss 
tetthet. Det vektlegges særlig de urbane kvaliteter som kan knyttes til de etablerte og 
sammenhengende urbane områdene i Stavanger.  

Områder med høy grad av urbanitet 
De sentrale deler av Stavanger er en sterk bærer av byens identitet, historie, kultur og særpreg. Disse 
områdene har fortsatt stor betydning som arena for de fleste store begivenhetene som skjer i byen i 
gjennom året, i tillegg til alle de daglige gjøremålene som skjer her. I gjennom arbeidet med 
kommunedelplanen for sentrum og andre større planer i de bynære områdene bygges det videre på 
de fortrinn og kvaliteter som ligger i det sentrale Stavanger. Rammene for et kortreist hverdagsliv 
ligger derfor vel til rette i det sentrale Stavanger.  

 

Figur 13. Vågen. Foto: Kaj Lea. 
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Områder med sammensatt og varierende grad av urbanitet 
Bybåndet kjennetegnes av en mer sammensatt og variert urbanitet, med store ulikheter i tettheter, 
skala og bebyggelsesstrukturer og funksjoner. Innenfor Bybåndet er det flere viktige 
omformingsområder som er velegnet for urbanisering og fortetting. Områdene som ligger nærmest 
sentrum, som Paradis, Hillevåg og Våland ligger godt til rette for en tett kobling opp mot det sentrale 
Stavanger og vil bidra til å kunne bygge opp under styrkingen av sentrumsområdene i Stavanger. 
Lenger sør i Bybåndet vil det være en større veksling mellom småhusområder og 
omformingsområder. De fleste omformingsområdene i Bybåndet er knyttet til et lokalsenter eller 
bydelssenter og tilbyr viktige service- og tjenestetilbud for nærområdene. Bybåndet har samlet sett 
en god framtidig kapasitet for utvikling og har et stort potensial for å utvikle en flerfunksjonell by 
med en betydelig økning i antall boliger og arbeidsplasser. Det gode tilbudet av kollektivtransport, 
med bussvei og dobbeltsporet, bidrar til en svært god og effektiv tilknytning til kommunesentrene, til 
byregionen og til den øvrige regionen på Jæren. 

Områder med middels grad av urbanitet: 
Områdene som ligger langs vestaksen av bussveien, langs fv. 509, er preget av en vekslende, og 
gjennomgående lavere grad av urbanitet enn i Bybåndet. Områdene har gjennomgående lave eller 
moderate utnyttelser, og det er i mindre grad områder med funksjonsblanding. Det er overvekt av 
boliger og et relativt lavt antall arbeidsplasser. Selv etter utbyggingen av nye områder, som Madla 
Revheim og Nore Sunde, vil vestaksen fortsatt kjennetegnes av boligbebyggelse og en moderat grad 
av urbanitet. Bydels- og lokalsentrene vil bidra til nødvendig nærservice for boligområdene langs 
vestaksen. Bussveien vil sikre god tilgjengelighet til resten av byregionen, sammen med X-rutenettet. 

Områder med lav til middels grad av urbanitet: 
Områder som Stokka, Tasta og øyene. Preges av småhusbebyggelse med enkelte større 
utbyggingsområder som Tastarustå, Atlanteren og Husabøryggen, samt enkelte mindre 
utbyggingsområder. I tillegg er det viktige næringsområder i Dusavika og på Buøy. I øvrige områder 
er bydelene langt på vei ferdig utbygget. Nærservice betjenes via bydelssentrene på Tasta og i 
Hundvågskrossen. Generelt vurdert er det lite potensial til å styrke urbaniteten i disse områdene 
innenfor planperioden. Den kollektive tilgjengeligheten i områdene er overveiende god. 

 

Figur 14. Stavanger Øst. Foto: Alec J. Breunesse. 
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2.2.6 Hovedgrepene i byutviklingsstrategien 
Som redskaper i byutviklingsstrategien innføres to nye begreper, bysoner og 
gjennomføringsområder. Begrepene overlapper til dels og erstatter begreper som brukes i dagens 
strategi. De to nye begrepene har ulike funksjoner i byutviklingsstrategien, men skal til sammen bidra 
til å: 

• Differensiere byen i områder med ulike karakterer og grader av urbanitet. 
• Legge rammer for prioritering av utbyggingsrekkefølge av byen som sikrer best mulige 

måloppnåelser. 
• Adressere områder som har stor grad av egnethet for fortetting og byutvikling 
• Legge grunnlaget for at områder med høy arealutnyttelse i planen knyttes til områder hvor 

det vurderes å være en høy grad av gjennomførbarhet og egnethet. 
• Legge til rette for høye utnyttelser i de områdene som har høyest grad av gjennomført og 

egnethet for urbanisering. 
• Ha en byutviklingsstrategi som best mulig støtter opp den regionale utviklingsstrategien. 
• Legge til rette for en byutvikling som sikrer en høy langsiktig utbyggingskapasitet i 

kommunen. 
• Forenkle begrepsbruken og gjøre strategien mer operasjonell. 

 

2.2.6.1 Bysoner 
Bysonene definerer en overordnet forståelse 
og strukturering av byen. Sonene representer 
byområder med ulike karakter og ulike 
forutsetninger for urbanitet. Sonene peker 
på hvilke deler av byen som bør ha den 
høyeste graden av urbanitet. 
Differensieringen av byen i bysonene er et 
redskap som skal definere en langsiktig 
horisont for byens struktur og utvikling, 
utover planperioden og uavhengig av 
varierende vekst i regionen. Byen deles inn i 
fire karakterulike bysoner: 

Bysone A - den sentrale byen 
Bysone B – den primære byutviklingsaksen 
Bysone C – den sekundære byutviklingsaksen 
Bysone D – den ytre byen 
 

  

Figur 15. Bysonene. 
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Figur 16 - 1km utsnitt fra bysone A (målestokk er 1:6000) 

 

Figur 17 - 1km utsnitt fra bysone B (målestokk er 1:6000) 

 

Figur 18 - 1km utsnitt fra bysone C (målestokk er 1:6000) 

 

Figur 19 - 1km utsnitt fra Bysone D (målestokk er 1:6000) 

 

 

  «Bysonene gir rammeverket for en mer differensiert 
by, og definerer kvaliteter og egenskaper vi ønsker for 
den langsiktige byutviklingen. 
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Bysone A – den sentrale byen 
Avgrensning: Sirkel med 2km radius rundt Stavanger 
stasjon. Øyene inngår ikke i bysonen. 
Måloppnåelser: styrking av sentrum og byens identitet; 
høy urban attraktivitet; stor reduksjon av 
transportbehovet; fortetting. 
Karakteristikk: Urbant. Urbane sammenhenger. Historie- 
og identitetsbærende områder. 
Funksjon: Funksjonelt mangfold; kommunens 
tyngdepunkt; regionhovedstad. 
Prioritet: Høy 
Tettheter: inntil 300% BRA 
Planlagt boligkapasitet pr aug.2019: 3900 boliger 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 20. Bysone A. 

 
Figur 21. Illustrasjonen viser verneområdet for trehusbyen og sirkel for 
Bysone A. 

Bysonen omfatter det meste av 
trehusbyen og det historiske Stavanger. 
Det meste av byens historie, kultur og 
identitet er å finne innenfor bysonen den 
sentrale byen. I tillegg til sentrum er hele 
Storhaugområdet, Våland, Kampen, 
Vestre platå og det meste av Eiganes 
inkludert i sonen. Området er regionens 
mest urbane og høyt utnyttede områder 
og med størst utvalg av service, tjenester, 
samt kulturelle og sosiale tilbud.  
Området oppfattes som gjennomgående 
homogent og urbant. Den sentrale byen 
er det fremste området for et kortreist 
hverdagsliv, hvor det er lett å bevege seg 
som gående og syklende, eller kollektivt. 
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Bysone B – den primære byutviklingsaksen 

Avgrensning: 500m fra fv44 mot vest, Gandsfjorden mot 
øst, Sandes mot sør. 
Måloppnåelse: Styrker den byregionale sammenhengen, 
supplerer de sentrale byområdene, gir betydelig 
reduksjon av transportbehovet; mange egnede områder 
for fortetting; bidrar til god utnyttelse av investeringer i 
samferdsel. 
Karakteristikk: Sammensatt urbant og boligområder. 
Varierende skalaer. Fjordnærhet. 
Funksjon: Varierte formål; supplere sentrumsområdene. 
Prioritet: Middels til høy 
Tettheter: 240 / 300% BRA 
Planlagt boligkapasitet pr aug.2019: 8500 boliger 
 
 
 

 
Figur 22. Bysone B. 

 
Figur 23. Fra festivalen Vinterlys i Hillevåg. Foto: Kaj Lea. 

 
 
 
 

Bybåndet har en lang historie som en viktig 
forlengelse av det sentrale Stavanger. 
Sonen preges av sammensatt bebyggelse, 
med blanding av industri, handel og boliger. 
De nordlige delene har en sterkere urban 
karakter og identitet, og oppfattes som en 
utvidet del av det sentrale Stavanger. 
Lengre sør i bysonen har boligbebyggelsen 
mer preg av «forstadsbebyggelse», med 
store frittliggende eneboliger på tomter 
med mye grønt og utsikt mot fjord og fjell 
fra åssidene parallelt med Gandsfjorden. 
Omformingsområdene er relativt flate, og 
har en skala og beliggenhet som gjør de 
særlig egnet for høy urban tetthet. 
Områdene drar også positiv nytte av å 
kunne knytte seg til etablerte sosiale 
strukturer i den etablerte boligbebyggelsen 
som finnes fordelt i hele sonen. Samtidig vil 
nye bebyggelser i omformingsområdene 
berike eksisterende bomiljø med økt 
mangfold og tilbud. 
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Bysone C – den sekundære byutviklingsaksen 
Avgrensning: 500m til hver side av bussveien, fra 
Tjensvoll til Kvernavik. 
Måloppnåelse: sikre at kommunen har god langsiktig 
utbyggingskapasitet; har det mest allsidige 
boligtilbudet; middels red. av transp.behov; bygger 
opp under bussveien. 
Karakteristikk: Boligområder; grønt; 
rekreasjonsområder. 
Funksjon: Mest bolig og nærservice. Noe næring. 
Prioritet: Middels 
Tettheter: 180% / 240% BRA 
Planlagt boligkapasitet pr aug.2019: 5500 boliger 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 24. Bysone C. 

 

Bysone C, vestaksen, er knyttet til bussveien i 
fv.509, i fra Tjensvollskrysset og vestover til 
Kvernavik. Med unntak av Forumområdet og 
områdene nært opp til Tjensvollkrysset preges 
sonen av boliger i feltutbygginger. I den 
vestlige delen er det lite urbane 
sammenhenger og det er mest boliger. 
Næringsområder er lokalisert på Revheim. 
Bysonen karakteriseres også ved LNF-områder 
og grønn- og friområder. 
Områdene er vakre og attraktive som 
boligområder. Sonen er viktig for den samlede 
langsiktige kapasiteten for boliger i Stavanger. 

 
  

Figur 25. Revheim. Foto: Stavanger kommune. 
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Bysone D – den ytre byen 
Avgrensning: Alle deler av kommunen som ikke 
inngår i bysone A, B eller C. 
Karakteristikk: store boliger; lav tetthet; grønt; 
landbruk; 
Måloppnåelse: sikre at kommunen har god langsiktig 
utbyggingskapasitet; har det mest allsidige 
boligtilbudet; middels red. av transp.behov; bygger 
opp under bussveien. 
Funksjon: boligområder, friområder, LNF 
Prioritet: Lav 
Tettheter: 150% BRA 
Planlagt boligkapasitet pr aug.2019: 2600 boliger 
 
 
 
 
 
  

 

Sonen innbefatter alle områder som ligger 
utenfor de sentrale byområdene og 
byutviklingsaksene. Store deler av sonen 
utgjøres av det ubebygde Stavanger, med 
viktige LNF- og rekreasjonsområder. Men det er 
også viktige bolig- og forstadsområder, som 
Tasta, Madlamark og øyene. Det meste av de 
bygde områdene i Stavanger har 
gjennomgående god kollektiv tilgjengelighet, 
med god frekvens i de fleste områdene. 
Områden betjenes ikke direkte av 
bussveisystemet. Noe feltutbygging og mindre 
grad av ifylling kan skje i sonen. 

Figur 26. Bysone D. 

Figur 27. Stokkavatnet. Foto: Stavanger kommune. 
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Figur 28. Bysonene. 
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2.2.6.2 Gjennomføringsområder 
Gjennomføringsområdene definerer kommunens strategiske utbyggingsområder og inngår som et 
sentralt redskap i kommunens prioritering av utbyggingsrekkefølgen innenfor byen. 

«Gjennomføringsområdene er det viktigste 
redskapet i prioritering av rekkefølgen av 
byutviklingen. 
 

Gjennomføringsområdene er områder som har kapasitet, egnethet og gjennomførbarhet for 
byutvikling. Gjennomføringsområdene erstatter områder som i gjeldende plan vises som områder 
med høy utnyttelse. De omfatter områder som vi kjenner som byomformingsområder innenfor den 
bygde byen og som hovedutbyggingsområder i ubebygde områder. Til sammen utgjør disse 
områdene de vesentligste områdene for byutvikling, både innenfor kort og lang tidshorisont. Det 
legges til grunn at noe 
fortetting og vekst også kan 
skje utenom 
gjennomføringsområdene, som 
fortetting innenfor den bygde 
byen eller som mindre 
utbyggingsprosjekter. Det stilles 
ikke krav til at 
gjennomføringsområdene 
utbygges samlet, men det bør 
være en samlet plan, 
fortrinnsvis områderegulering, 
som tar stilling til en helhetlig 
utvikling innenfor området, og 
sikrer en god sammenheng med 
tilliggende områder. Planen bør 
også ta stilling til rekkefølgen av 
utbygginger innenfor det 
enkelte gjennomføringsområde 
med hensyn på å ivareta 
overordnede måloppnåelser i 
byutviklingen.  

Figur 29. Gjennomføringsområdene. Forkortelser er referanser til det enkelte område, og representerer 
ikke en prioritering. Det vises til figur 28 for prioriteringsrekkefølgen. 



27 
 

 
Figur 30. Gjennomføringsområdene (markert rødt). 
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Gjennomføringsområdene 

 Området Areal (dekar) 

 

Prioritering av 
rekkefølgen av 
byutviklingen 

GF-01 Kommunedelplan for sentrum 1770 1 

GF-02 Paradis og indre Hillevåg m/ 
Sus Våland 

400 1 

GF-03 Hillevåg 620 1 

GF-04 Mariero 370 1 

GF-05 Jåttåvågen + Jåttå Nord 1050 1 

GF-06 Det østlige Forus 950 1 

GF-07 IKDP Forus 1670 - 

GF-08 Universitetsområdet 1040 - 

GF-09 Madla Revheim 780 2 

GF-10 Revheim 75 3 

GF-11 Nore Sunde og BO1 160 3 

GF-12 Atlanteren og Husabøryggen 350 3 

 

Tabell 1: gjennomføringsområdene 

Områder som er planlagt i nyere tid 
For mange av de store og viktige gjennomføringsområdene har det vært gjennomført store 
planprosesser de senere årene, med til dels høye utnyttelser og med urbane formål. For disse 
områdene er bruken og utnyttelsen langt på veg satt. Dette gjelder områder som Jåttå Nord, 
Jåttåvågen, Universitetsområdet, Madla Revheim, Nore Sunde og utbyggingsområdene på Atlanteren 
og Husabøryggen på Hundvåg. 
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Områder med høyt potensiale for byutvikling og 
gjennomføring 
Fotografiene illustrerer at det i de fleste 
gjennomføringsområdene er en skala og 
bebyggelsesmønster som gjør områdene svært 
egnet for byutvikling. I de sentrale 
byområdene, særlig i 
gjennomføringsområdene GF-01, 02 og til dels 
03, må det tas særlige hensyn til stedlige 
karakterer, bebyggelsesmønstre og 
kulturminnevern. Samtidig er det viktig å 
styrke de urbane sammenhenger innenfor 
disse sentrale byområdene. Dette krever en 
god sammenheng mellom mange utbyggere og 
ulike lokale utbyggingsområder. 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Områder med nylig vedtatte planer. 

Figur 32. Utsnitt fra hvert av gjennomføringsområdene (utsnittene er cirka 500x500m). 
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Områder med svært begrenset byutviklings- og gjennomføringspotensiale 
Store deler av det bebygde Stavanger er oppført med småhusbebyggelse. Dette er velfungerende og 
gode bo- og oppvekstmiljøer. Det er lite rom for en storskala byutvikling i disse områdene, av flere 
grunner: 

• Terrengforhold 
• Bebyggelsesmønster 
• Småskala veinett 
• Pris for ervervelse 
• Privat eierskap til de fleste eiendommene 
• Forventet stor lokale motstand mot store strukturelle endringer i området 
• Kulturvernhensyn i flere av områdene 

 

Figur 33. Etablerte byområder med lavt potensiale for omforming og fortetting. 

 

2.2.7 Prioritering av utbyggingsrekkefølge 
I gjeldende plan er det satt en målsetting om at 70 % av bebyggelsen skal skje innenfor den bygde 
byen. I denne planen økes dette til at 80 % av utbyggingen skal skje innenfor den bygde byen. Dette 
skal forstås som at 80 %-andelen skal gjennomføres innenfor Bysone A og B. Den sentrale byen og 
bysone B er satt til å ha den høyeste prioriteringen av utbygginger i planperioden. Alle 
gjennomføringsområder innenfor disse to bysonene er gitt prioritet 1. 

Innenfor pågående og vedtatte planer innenfor bysone A og B, vil det være tilstrekkelig kapasitet for 
å dekke 80% prosent av kommunens samlede utbyggingsbehov for boliger i planperioden. Det er 
videre planlagt betydelig kapasitet for kontorbygg som vil legge til rette for mange nye arbeidsplasser 
i området. I de to bysonene er det også et godt handelstilbud, som foruten sentrum også har en god 
fordeling av bydels- og lokalsentre. Den samlede kapasiteten i bysonene gir grunnlaget for en god 
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variasjon av formål og bygger opp under prinsippet om et kortreist hverdagsliv. Bysonene vil også ha 
regionens beste kollektive transporttilbud, med bussvei med høy frekvens og med Jærbanen som 
effektivt knytter området opp til den øvrige byregionen. 

Ved at hele bysone B er satt som prioritet 1, sikrer dette god kapasitet og fleksibilitet for utbygginger, 
og legger samtidig til rette for flere parallelle utbygginger. Dette vil gi grunnlag for en konkurranse 
mellom ulike utbyggingsaktører om å etablere varierte boliger som oppleves som attraktive og til 
konkurransedyktige priser.  

For bysone C og D er det målsetting om at 20 % av den forventede utbyggingen skal skje i løpet av 
planperioden. Om det oppstår perioder med høykonjunktur i løpet av planperioden vil 
gjennomføringsområdene innenfor bysone C og D ha svært god kapasitet for å dekke 
utbyggingsbehovet, inntil 20 % av den samlede byggingen i Stavanger. Utbyggingsområdet på Madla 
Revheim er satt til prioritet 2 og er gitt høyere prioritet enn øvrige gjennomføringsområder innenfor 
bysone C og D. 

For gjennomføringsområdene for IKDP Forus og for Universitetsområdet vil disse ha en generelt høy 
prioritet, men utviklingen her vil være mer spesialisert, sett opp mot planenes formål. Det vil ikke 
skje generell byutvikling i noen av disse to områdene. Når det gjelder lokalisering av nye 
arbeidsplasser er det et overordnet mål at disse i større grad skal spres over større del av byen. Både 
innenfor bysone A og bysone B er det på gang flere planer som legger til rette for 
kontorarbeidsplasser. Dette skal bidra til å understøtte målsettingen om det kortreiste hverdagslivet. 

 

 

 

2.2.8 Tillatte utnyttelser i bysoner og i gjennomføringsområdene 
Det settes generelle maksimale utnyttelsesgrader for hver av bysonene, gradert med hensyn på 
differensiering av urbanitet, karakter og identitet i de ulike bysonene. For de enkelte 
gjennomføringsområdene settes høyere utnyttelser enn for den generelle utnyttelsen i de enkelte 

Figur 35. Fordeling av boligbygging fram mot 2034. Figur 34. Prioritert utbyggingsrekkefølge. 
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bysonene. Hensikter er å i større grad styre større deler av utbyggingene mot 
gjennomføringsområdene. 

 

  Boligformål, 
minimum og 
maksimum tillatte 
utnyttelser i 
%BRA 

Andre formål, 
minimum og 
maksimum tillatte 
utnyttelser i 
%BRA 

Generelle utnyttelser innenfor bysonene: 

BS-A Bysone A – den sentrale byen 75-150 120-240 
BS-B Bysone B – primær byutviklingsakse 75-150 90-180 
BS-C Bysone C – sekundær 

byutviklingsakse 
60-120 75-150 

BS-D Bysone D – den ytre byen 40-75 60-120 
    
Høyere utnyttelser innenfor gjennomføringsområdene: 
 Innenfor bysone A:   
GF-01 KDP sentrum Iht. KDP sentrum 200-400 
GF-02 Paradis og indre Hillevåg 90-180 150-300 
    
 Innenfor bysone B:   

GF-03 Hillevåg 90-180 150-300 
GF-04 Mariero 75-150 150-300 
GF-05 Jåttåvågen og Jåttå Nord 75-150 150-300 
GF-06 Østlige Forus 75-150 150-300 
    
 Innenfor bysone C:   
GF-09 Madla Revheim 75-150 120-240 
GF-10 Revheim 75-150 90-180 
GF-11 Nore Sunde og BO1 75-150 90-180 
    
 Innenfor bysone D:   
GF-07 IKDP Forus Iht. IKDP Forus Iht. IKDP Forus 
GF-08 Universitetsområdet 0 150-300 
GF-12 Atlanteren og Husabøryggen 60-120 75-150 

 

Tabell 2: Utnyttelsesgrad Bolig og andre formål.  
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                                                    Figur 36. Maksimalt tillatte utnyttelser. 

 

2.2.9 De viktigste endringene i byutviklingsstrategien 
Byutviklingsaksene 
Omfanget av byutviklingsakser reduseres til de som defineres av bussveiens trasèer, med 
influensområde på 500 meter til hver side av trasèen. Avgrensningen av byutviklingsaksen i bybåndet 
justeres noe for den østlige avgrensningen. I stedet for 500 meter fra fv.44, settes den østlige 
avgrensningen av aksen identisk med kystlinjen. Hovedrunnen er å oppnå en mer naturlig 
avgrensning, som ikke etterlater små og flekkevise områder mot fjorden. 

For øvrige hovedkollektivtrasèer tas disse ut som byutviklingsakser. Begrepet byutviklingsakser 
forbeholdes områder hvor det legges til rette en mer strukturell byutvikling med høye tettheter og 
urbane karakterer. Det er også et ledd i å differensiere byen i ulike bysoner, som representer ulik 
grad av tetthet, urbanitet og karakter. 

 
Parkeringskrav 
Parkeringsnormen endres for både næring og for boliger. For næring reduseres parkeringsdekning for 
alle soner. For boliger endres normen fra en felles norm for hele kommunen til å knyttes til sonene. 
Det skilles ikke lenger mellom individuell parkering og parkering i felles anlegg. Avgrensning av 
parkeringssonene er endret for å samsvare mer med bysonene, med enkelte unntak. 
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Områder med ekstra høy utnyttelse 
Lokaliseringen er flere steder endret, for å få en tydeligere sammenheng mellom områder som 
avsettes for høy utnyttelse og områdenes egnethet og gjennomførbarhet for byutvikling. Områder 
for høy utnyttelse er nå knyttet til gjennomføringsområdene. Det er også lagt inn en større 
nyansering av maksimalt tillatte utnyttelser, for å samsvare med differensiering av bystrukturen, i 
tråd med prinsippene for bysonene. 

Utvikling rundt sentrene 
For mange av lokal- og bydelssentrene er det reelt sett begrenset potensiale for en mer offensiv 
byutvikling. Potensialet for byutvikling ses derfor i større grad opp mot gjennomføringsområdene, 
hvor utviklingen i og rundt lokalsentrene ses i sammenheng med utviklingen for 
gjennomføringsområdet. 

Utvikling rundt togstoppene 
Togstoppene langs jærbanen innenfor kommunen ligger i svært ulike situasjoner. Egnetheten for 
byutvikling i direkte forbindelse med togstoppene er derfor svært variabelt. For de fleste stoppene er 
det andre områdemessige forhold som må vektes betydning i vurdering av potensialet for utvikling. 
Det er naturlig at togstoppets betydning inngår som ledd i denne vurderingen, men bør ikke alene gi 
grunnlag for en slik utvikling. 

Høyhusstrategi 
Dagens kommuneplan åpner opp for vurdering av høyhus på 16 ulike lokaliseringer, spredt på ulike 
steder i kommunen. I tråd med prinsippene som legges ved innføringen av bysoner, med større grad 
av differensiering av urbanitet, karakter og tettheter, er det mer naturlig å se lokaliseringer av 
høyhus mer i tråd med dette. 

Fordeling av utbygging 70 % / 30 % 
I alle årene på 2000-tallet har mer enn 80% av nye utbygginger skjedd innenfor den bygde byen. Vi 
har altså lenge overoppfylt målsettingen om minimum 70% av utbyggingen innenfor den bygde byen. 
Som ledd i å underbygge differensieringen i bysonene, endres fordelingen av byutvikling til å være 
80% innenfor den bygde byen. Dette forstås som innenfor bysone A og bysone B. De resterende 20% 
kan bygges innenfor bysone C og D, men med større prioritering av sone C. 

 

Figur 37. Kjelvene. Foto: Urban sjøfront. 
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2.2.10 Virkemidler for gjennomføring av strategien 
Å lykkes med å styre prioriteringen av utbyggingsrekkefølgen i Stavanger er avhengig av flere 
faktorer, både interne og eksterne.  

Virkemidler som kommunen rår over 
Kommunen rår over flere virkemidler som bidrar til å støtte opp under byutviklingsstrategien, blant 
disse: 

• Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel 
• Mål og strategier i gjennom kommuneplanens samfunnsdel 
• Styring av utbygging av offentlig infrastruktur 
• Styring av utbygging av offentlig service og tjenester 
• Delaktighet i enkelte utbyggingsprosjekter 
• Informasjon og veiledning ut til publikum, utbyggere, mv. 
• Prioritere rekkefølge av behandling av offentlige planer 

Kommunen følger opp strategiske tiltak i gjennom: 

• kommunens ulike tjenesteområder. 
• HØP, handels- og økonomiplanen. 
• LDIA – den langsiktige drifts- og investeringsanalysen. 
• Kommunens foretak (KF). 

 

 
Figur 38. Stavanger kommunes eiendommer (blå skravur) og gjennomføringsområdene. 
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Viktige faktorer for utbyggingsmønsteret, og som kommunen har begrenset innvirkning på: 
Blant de viktigste eksterne faktorene er utbyggere, tomteeiere, pris og markedets etterspørsel. 
Andre eksterne faktorer er statlige og regionale direktiver, retningslinjer og planer. Dette er faktorer 
som kommunen har begrenset innflytelse på, men som innvirker på hvor og hvordan byen bygges ut. 
Forhold av betydning er også reguleringsplaner som er vedtatt i nyere tid, hvor rammer for 
utviklingen av disse er fastsatt. 

Hvordan kan kommunen forsterke styringen av byutviklingsstrategien? 
Kommunen er eier av de fleste eiendommene for veier, parker, plasser, idrettsområder og områder 
for offentlig tjenesteyting. Men kommunen har i liten grad eierskap til strategiske eiendommer som 
ligger innenfor de mest aktuelle utbyggingsområdene. Derfor er kommunen også i liten grad en 
strategisk utbygger i byutviklingsområdene. Et større kommunalt eierskap i strategiske eiendommer 
for byutviklingen ville gitt kommunen større styring av premissene for utviklingen i aktuelle 
utviklingsområder. Dette ville blant annet gitt kommunen et større spillerom til å investere i 
incentiver for å modne og skape interesse for utbygging i aktuelle områder. 

 

 
Figur 39. Virkemidler i byutviklingsstrategien. 

2.2.11 Utbyggingskapasitet i Stavanger 
I gjennom ulike undersøkelser og analyser er det gjort anslag over kapasiteten for boliger i Stavanger 
for planperioden. Analysene viser at det er planlagt for eller under planlegging, om lag 24000 boliger 
i Stavanger. Mange av disse er ferdig regulert i gjennom detaljreguleringer. Andre er områderegulert, 
eller er under planlegging for dette. En del av boligene er foreløpig kun på kommuneplannivå og 
enkelte er avhengig av andre større byutviklingsprosjekter for å komme i gang. Dette gjelder blant 
annet området ved Stavanger stasjon og de østlige sentrumsområdene.  
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I planperioden er det vel 13000 boliger som er sikret gjennom enten områderegulering eller 
detaljregulering, 17000 om vi forutsetter at Forus østplanen blir vedtatt innen rimelig tid. I tillegg 
kommer en andel av boliger i form av ifylling og andre mindre prosjekter hvor det ikke er krav om ny 
plan. Samlet sett kan det legges til grunn at det er en god kapasitet til å ta i mot forventet vekst i 
planperioden, fram mot 2034, sett i lys av det mest sannsynlige vekstscenariet fram mot 2034, som 
tilsier et boligbehov på 11-12000 nye boliger. 

 
 Samlet 

kapasitet fram 
mot 2034 

Boliger iht. 
Kommuneplan 

Boliger iht. 
område- 
regulering 

Boliger iht. 
Detaljplan 

Boliger iht. 
Ifylling og 
prosjekter 

 Antall boliger Antall boliger Antall boliger Antall boliger Antall boliger 
Bysone A 3900 1000  2300 600 
Bysone B 8570 4000 1200 3000 370 
Bysone C 5570  4000 1000 570 
Bysone D 2630   1650 980 
SUM: 20670 5000 6000 7150 2440 

 

Tabell 3: utbyggingskapasitet Stavanger.  

I tillegg kommer planer for cirka 2750 studentboliger på Ullandhaug og i Ugleveien. Disse regnes ikke 
med i det ordinære boligregnskapet, da de er forbeholdt studenter og ikke inngår som del av det 
ordinære boligmarkedet i Stavanger. Samtidig vil bygging av studentboliger ha en positiv effekt for 
det øvrige markedet, fordi det frigir kapasitet til det ordinære boligmarkedet. 
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 Arealendringer i kommuneplanen 

3.1 Arealendringer på bakgrunn av eksterne innspill: 
Matrise med oversikt over alle forslagene som er kommet inn, ved oppstartsvarselet om 
planarbeidet. 

Oversikt, arealinnspill som er kommet fra eksterne forslagsstillere: 

ID Beskrivelse Gårds-/bruksnr Forslagsstiller Arealinnspill Behandling 
02 Buøy, 

omforming 
51/1028 Aros arkitekter 

KAP arkitekter 
Endring fra næring 
til bolig, mv. 

Medtatt i 
planforslag 

08 Dykjelssletta 
49 

14/43 Breidablikk invest Endre til 
boligformål 

Avvist 

09 Kjerneområde 
Revheim 

Et større område Øyvind Revheim  Avvist 

10 Gamle 
Madlaveien 1 

58/799 Stav arkitekter Endre til 
boligformål 

Medtatt i 
planforslag 

11 Eiendommer 
på Hundvåg 

7/17,20 Arkitekt Arne 
Hoffmann 

Endring til bolig, 
mm. 

Avvist 

12 Eiendommer 
på Boganeset 

16/184,211 Aalgaard bygg Endring til bolig Avvist 

17 Eiendommer 
ved E39, Tasta 

31/2,3,9 Glenn Finnestad Endre fra LNF til 
næring 

Følges opp 
senere 

24 Eiendommer 
på Revheim 

38/14,28,141 Grunneiere Endre fra LNF til 
boligformål 

Avvist 

26 Madlastø 38/142,149,1487, 
3110 

Aros arkitekter Endre fra LNF til 
boligformål 

Avvist 

27 Krossbergveien 40/10,261,268, 535 Aros arkitekter Endre fra LNF til 
boligformål 

Avvist 

28 Eiendom på 
Madlatua 

38/144 Thomas Skavland Endre til 
boligformål 

Avvist 

32 Eiendom på 
Revheim 

40/129 Ivar Isdal Endre til 
boligformål 

Avvist 

33 Eiendom på 
Hundvåg 

4/721 Bjarne Lunde Endre fra friområde 
til grønnstruktur 

Medtatt i 
planforslag 

 

Tabell 4: Oversikt, arealinnspill som er kommet fra eksterne forslagsstillere: 

  



39 
 

Oversikt, andre arealinnspill som er tatt inn i planforslaget: 

Beskrivelse Gårds-/bruksnr: Arealinnspill Behandling 

SuS-eiendommer, 
Våland 

22/28,58,61,208, 
282,309, 56/1580, 
57/35, 55,481,1017-1, 
1017-2,1017-3, 
1540,1543,1584, 
1617,1617-1, 1617-
2,1617-3, 1550-03, 

Åpne opp for 
byomforming av 
sykehusområdet på 
Våland når SuS flytter 
til Ullandhaug (etter 
2.byggetrinn), eller ved 
nye økonomiske 
forutsetninger for 
utbygging av sykehuset 

Det er lagt inn egen 
hensynssone, H820, 
for omforming i 
området. Dette 
åpner opp for at det 
kan igangsettes 
områderegulering 
når tiden er klar for 
det. 

Gimle gård 39/14,31,32,34, 
35,62,63,63-1, 
80,145,316,807, 936 

Sikre området som 
landbruk og 
kulturlandskap i 
sammenheng med 
friområdet ved 
Stokkavatn 

Deler av friområdet i 
tilknytning til 
gårdsdriften rundt 
Gimle gård endres til 
LNF-areal. I tillegg 
legges det langsiktig 
grense mot landbruk 
rundt gårdsarealene. 

Sjøfuglområder  Utvidelse av 
hensynssone H560, 
bevaring av naturmiljø 

Nye og utvidede 
hensynssoner er lagt 
til i plankartet. 

Næringsområde 
Dusavika 

30/3,4,5,8,11,14,19, 
20,27,28, 
31/68,55,8,15,11,17,52, 

1-31,86,85,57,181 

Endring fra 
næringsformål til LNF-
formål 

Deler av 
næringsområdet i 
Dusavika, som ligger 
i skråningen opp mot 
E39 endres til LNF-
areal. 

Bolig Smølaveien 
25 

28/1642 Endre eiendommen 
med gnr/bnr 28/1642 i 
fra formål friområde til 
boligformål 

Eiendommen endres 
til boligbebyggelse i 
kommuneplanens 
arealkart. 

 

Boligeiendom 
ved Hindal gård 

17/1675 Fjerne hensynssone 
båndlegging 

Fredningsvedtak 
foreligger. Behovet 
for hensynssone er 
derfor ikke lenger til 
stede. 
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Beskrivelse Gårds-/bruksnr: Arealinnspill Behandling 

Hensynssoner ifb 
med flyplass 

Et større område Oppdatere 
eksisterende 
hensynssoner, 

Legge inn hensynssone 
for støy, samt 
bestemmelse om støy 

Innspillene som er 
kommet i fra Avinor 
er blitt fulgt opp i 
planforslaget. 

 

Tabell 5: Oversikt, andre arealinnspill som er tatt inn i planforslaget 
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3.1.1 Eiendommer på Våland som blir ledige når Sus flytter til Ullandhaug 
 

Gnr / Bnr: 57/1617, m.fl.  

Figur 40 Byomformingsområde SUS 

Areal: Cirka 100 dekar 
Forslagsstiller: Helse Stavanger 
Arealinnspill: Byomforming av SuS 

sine eiendommer på 
Våland, etter at 
sykehuset har flyttet til 
Våland 

 

Bakgrunn 
I januar 2016 ble det gjort endelig vedtak på at nytt sykehus for Stavangerregionen skal lokaliseres på 
Ullandhaug. Planleggingen av det første byggetrinnet for det nye sykehuset er i gang, og oppstart av 
byggearbeidene på Ullandhaug vil skje i 2019. Det er vedtatt at utviklingen av sykehuset på 
Ullandhaug skal skje i flere trinn, fortrinnsvis i to eller tre trinn. Ved åpningen av første byggetrinn i 
2023 er det fastsatt at all somatisk døgnbehandling, akuttfunksjoner og nødvendig radiologi, 
laboratoriefunksjoner og støtte-/servicefunksjoner er flyttes til Ullandhaug. Når det gjelder 
dagbehandling og poliklinikk skal minimum den delen av virksomheten som er nødvendig for 
døgndrift flyttes med. Resterende del av sykehusdriften vil opprettholdes på Våland. Ved flyttingen i 
2023 vil det være relativt begrenset med arealer som frigjøres på Våland, grunnet driftsmessige 
behov for den gjenværende virksomheten av SuS på Våland. 

 I 2030 eller noe senere er det planlagt at byggetrinn to er klart for innflytting på Ullandhaug. Ved 
eventuelle endringer i forutsetningene for hvordan nye sykehusbygg kan finansieres, vil dette kunne 
åpne opp for at byggetrinn 2 kan realiseres på et tidligere tidspunkt enn 2030. Når byggetrinn 2 er 
gjennomført, vil all den somatiske virksomheten ved SuS være lokalisert samlet på Ullandhaug. 
Psykiatrisk avdeling vil da være eneste gjenværende del av SuS sin virksomhet på Våland. Det er også 
planer om at psykiatrisk avdeling skal flyttes til Ullandhaug, i et senere byggetrinn. Ved 
gjennomføringen av byggetrinn to, vil dette frigjøre det meste av arealene på Våland. Dette vil gi et 
viktig potensial for byomforming for et område på om lag 100 dekar, i det sentrale byområdet. 

Vurdering 
Sykehusets arealer på Våland er svært attraktive områder, sentral lokalisert i Stavanger, innenfor 
området av det sentrale Stavanger. Området ligger nært opp til de viktigste kollektive 
transportsystemene, med bussvei og regional togforbindelse tilgjengelig innenfor korte 
gangavstander.  Ved gjennomføringen av byggetrinn en og to for nytt sykehus vil arealene på Våland 
bli tilgjengelig for byutvikling og omforming.  

Nærområdet karakteriseres av boligbebyggelse, hovedsakelig med småhus- og rekkehusbebyggelse. I 
tillegg er det innslag av næringsbebyggelse i områdene rundt, som i Bekkefaret og i områdene ned 
mot fv.44 i Hillevåg og Paradis. 
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Lokaliseringen av arealene på Våland gjør det naturlig å se på disse i tilknytning til 
byutviklingsstrategien og den ønskede prioriteringen av utvikling innenfor de sentrale byområdene.  

Sammen med flyttingen av sykehuset forsvinner også om lag 7000 arbeidsplasser fra Våland og det 
sentrale Stavanger. Det er naturlig å se på en byomforming av sykehusområdet som ledd i å styrke 
satsingen på de sentrale byområdene, med utvikling av en mangfoldig og attraktiv by med boliger og 
med arbeidsplasser. 

Av den grunn er det viktig å starte en offentlig planprosess som tar for seg hele sykehusområdet, i 
god tid før sykehusområdet blir ledig til byomforming, slik at omforming av området kan starte kort 
tid etter at det blir frigitt. Planleggingsprosessen må ta særlig hensyn til å at området får et godt 
samspill med tilliggende områder. Blant annet må det i planen sikres gode forbindelser for gående og 
syklende i gjennom området, særlig i nord-sør retning, mellom boligbebyggelsen på Våland og 
Bekkefaret. Det må også tas hensyn til å etablere gode grønnkorridorer i gjennom området, som 
knyttes til tilstøtende korridorer. 

Konklusjon 
Det legges inn hensynssone for omforming, H820, for sykehusområdet på Våland. Sonen inkluderer 
også «teknikken»-tomten. Det legges til grunn at byomforming på Våland først kan skje etter 2030. 
Samtidig holdes det åpent for at utviklingen eventuelt kan skje på et tidligere tidspunkt, om de 
finansielle rammevilkårene for sykehusbygging blir endret. 

 

3.1.2 Buøy invest, bolig- og kontorutbygging på Buøy 
Gnr / Bnr: 51/1028 

 
Figur 41 Byomformingsområde Bangavågen 

Adresse:  
Areal: 40 dekar 
Forslagsstiller: KAP, på vegne av Buøy 

invest as 
Arealinnspill: Innføring av 

hensynssone 
omforming, H820, for 
del av næringsområde 
innerst i Bangavågen på 
Buøy. 

 

Bakgrunn 
Den vestlige delen av Buøy har siden slutten av 1800-tallet vært et sentralt område for 
verftsvirksomhet og for bygging av skip. I de senere tiårene er det bygging av offshore installasjoner 
som har preget aktiviteten på området. I Stavangers kommuneplan er det avsatt 519 dekar til 
næringsformålet på Buøy. Området anses i kommunal og regional sammenheng som et av de 
viktigste sjørettede næringsarealene i regionen. Ved byggingen av Ryfastsambandet benyttes deler 
av overskuddsmassene fra tunellarbeidet til utfyllinger av for næringsområdet på Buøy, i områdets 
nordvestre deler. Utfyllingene skal blant annet bidra til å supplere med egnede arealer for 
verftsvirksomheten, samt tilføre området bedre muligheter for å etablere gode dypvannskaier. I juli 
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2017 sendte Buøy Invest AS et forslag om arealendring for deler av næringsområdet på Buøy, med 
forslag om endring til boligformål i den sørlige delen av området. Ved behandlingen av 
planprogrammet for kommuneplanen ble arealforslaget avvist for videre vurdering av kommunen. 
Etter at dette vedtaket ble gjort, har kommunen mottatt et revidert arealforslag fra Buøy Invest AS, 
datert 20.mars 2018. Det er gjort flere endringer fra det opprinnelige forslaget som ble sendt 
kommunen. Forslaget viser en kombinasjon av boliger og næring. Forslaget viser tiltak i Bangavågen, 
nordøst for verftsområdet. På bakgrunn av det endrede forslaget fra Buøy Invest AS, ble det gitt en 
ny vurdering av forslaget i planbeskrivelsen for høringsforslaget, jf. vedtak i KBU 3.mai 2018, sak 
67/18, og vedtak i Kommunalutvalget 12.juni 2018, sak 61/18. 

Etter hovedhøringen av kommuneplanens arealdel er det, på bakgrunn av vedtakspunkt i bystyret av 
26.11.2018, vært gjennomført dialog med Buøy invest, som har lagt grunnlaget for den foreslåtte 
løsningen i det endelige planforslaget. Som følge av denne dialogen er det, i samforståelse med Buøy 
invest, lagt inn en hensynssone omforming for del av næringsområdet innerst i Bangavågen ved 
Buøy. Det forutsetts at området ikke kan endres til formål som inneholder bolig, av hensyn til 
potensiell interessekonflikt med verftsområdene på Buøy. 

Vurdering 
Det vises til kommunens vurderinger og kommentarer til det opprinnelige forslaget fra Buøy Invest 
AS, levert av Aros arkitekter, mottatt 6.juli 2017. Se vedlegg nr.09, kommunens svar til innkomne 
merknader og arealforslag. Ved vedtaket av planprogrammet for kommuneplanen ble det vedtatt at 
forslaget fra Buøy Invest AS ikke skulle vurderes i det videre arbeidet med kommuneplanen. 
Avgjørende for kommunens vurderinger var hensynet til den sjørettede næringsvirksomheten på 
Buøy. I vurderingen av det nye forslaget fra Buøy Invest AS, ser kommunen på om det er noen nye 
momenter i det nye forslaget som gir grunnlag for at kommunen skal endre sin opprinnelige 
vurdering i saken. 

Forslaget fra Buøy Invest AS viser hvordan deler av Buøy kan utvikles for å skape nye attraktive 
boligområder mot sørvest, med fin sjøbeliggenhet og med utsikt inn mot Stavanger. I forslaget blir 
det blant annet lagt til grunn at områdets tilgjengelighet kan styrkes ved etablering av en ny 
vannbuss-tjeneste, som, etter forslagsstillers mening, vil kunne forbinde området og andre 
øyområder på en effektiv måte inn mot det sentrale Stavanger. Kommunens syn er at en eventuell 
etablering av vannbuss må vurderes i sammenheng med et samlet og helhetlig kollektivtilbud, som 
del av fylkeskommunens sitt totale kollektivtilbud. Stavanger kommune kan derfor ikke ved 
vurderingen ensidig legge til grunn verdien av et vannbuss-system, uten at systemet er forankret inn 
mot fylkeskommunale samferdselsmyndigheter. 

Når det gjelder utbyggingskapasiteten i Hundvåg bydel, samlet sett, er det i gjeldende kommuneplan 
avsatt arealer for boligbygging flere andre steder i bydelen. Kapasiteten for boligbygging i bydelen 
anses som tilstrekkelig for å dekke behovet i planperioden, sett opp mot prioriteringer av 
utbyggingsrekkefølgen i den reviderte byutviklingsstrategien. 

I fra WorleyParsons har kommunen mottatt brev hvor det stilles spørsmål ved om 
støyproblematikken mellom næring og boligområder vil kunne la seg løse på en tilfredsstillende måte 
i forslaget fra Buøy Invest AS. Forslagsstiller har vist tiltak for hvordan en støybarriere mellom næring 
og bolig kan la seg løse. Fra WorleyParsons blir det trukket fram at de har erfart at klager på støy fra 
tilliggende boligbebyggelse har ført til begrensninger for verftets aktiviteter. Fra kommunens side er 
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det vanskelig, på dette plannivået, å konkludere endelig med hvorvidt de foreslåtte støytiltakene vil 
være tilstrekkelig til å sikre forskriftsmessige støyforhold for den nye boligbebyggelsen. 

Næringsområdet på Buøy anses for å være et viktig sjørettet næringsareal for Stavanger for lang tid 
framover, og området har et godt potensial for framtidige utvidelser av eksisterende virksomheter, 
og for etablering av nye næringsaktiviteter som har behov for sentrale og sjørettede beliggenheter. 
Sjødybden på Buøy er varierende. For større flytende konstruksjoner som har behov for nedsenkning 
er dybdeforholdene best i de nordre og vestlige delene av næringsområdet. For de sørlige områdene 
er sjødybden mindre, men vurderes allikevel som tilfredsstillende for de fleste typer båtanløp. 

På bakgrunn av drøftelsene med Buøy invest as er det enighet om en løsning hvor det legges inn en 
hensynssone omforming (H820) for del av næringsområdet innerst i Bangavågen ved Buøy. Det 
forutsetts at området ikke kan endres til formål som inneholder bolig, av hensyn til potensiell 
interessekonflikt med verftsområdene på Buøy. For øvrig vises det til høringsdokumentene for 
tilleggshøringen, endringer for tilleggshøring, for nærmere informasjon om bakgrunnen for å legge 
inn hensynssonen. 

Konklusjon 
Foreslått løsning, med hensynssone H820, for indre del av Bangavågen, har vært på en begrenset 
tilleggshøring. Det er ikke kommet inn noen motforestillinger til forslaget, hverken fra 
sektormyndigheter eller i fra verftet. Det er derfor lagt inn hensynssone omforming, H820, som vist 
på utsnittet i fra plankartet. Det er lagt inn egen bestemmelse knyttet til hensynssonen at 
boligformål ikke skal kunne tillates ved omforming av området. 

 

3.1.3 Essotomten ved Tjensvollskrysset 
 

Gnr / Bnr: 58/799 

 
Figur 42: Essotomten ved Tjensvollskrysset 

Adresse: Gml Madlavei 1 
Areal: 3,6 dekar 
Forslagsstiller: Stav arkitekter 
Arealinnspill: Endre til boligformål 

 
Bakgrunn 
Eiendommen har i en årrekke vært benyttet av Esso bensinstasjon. Esso har nå besluttet å avvikle 
stasjonen innen 2022. Arealet er i kommuneplanen vist som næringsbebyggelse. I reguleringsplanen 
er formålet satt som bensinstasjon. Eiendommen ligger nær opp til boligbebyggelse mot øst og mot 
nord. I vest og mot sør grenser eiendommen til hovedveianlegg og til Tjensvollskrysset. 
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Vurdering 
Beliggenheten gjør at eiendommen ikke vurderes å inngå i noen større sammenhenger med andre 
næringsvirksomheter eller arbeidsplasskonsentrasjoner i området.  Eiendommens nærhet til 
Tjensvollkrysset gir høy støybelastning for eiendommen og kan gi begrensninger i hvordan tomten 
utnyttes. Tomten har en strategisk beliggenhet som trafikalt krysningsområde for gående og 
syklende, både på lokalt og bydelsnivå. Videre avklaringer av hvordan eiendommen best kan utnyttes 
må gjøres ved mulighetsstudier i tilknytning til en videre reguleringsprosess. Statens vegvesen har, i 
sin uttale til høringen av kommuneplanen, gitt en klar fraråding av at det legges til rette for 
leiligheter på tomten. Dette av hensyn til den tunge støybelastningen i de omkringliggende 
vegområdene. 

Konklusjon 
Kommuneplanen har ikke tilstrekkelig grunnlag til å konkludere om hva som er en beste bruken av 
eiendommen, etter at Esso-stasjonen har avviklet virksomheten. Det legges derfor en hensynssone 
for omforming, H820, på eiendommen. Dette åpner opp for at det kan iverksettes en 
reguleringsprosess som gjennomfører nødvendige undersøkelser og avklaringer om hva som vil være 
den beste bruken av eiendommen. Det legges som et premiss at kommunen vil ha en viktig rolle som 
premissgiver for utviklingen av tomten. Det forutsettes også en tett dialog med Statens vegvesen, på 
bakgrunn av nærheten til hovedveinettet og til Tjensvollskrysset. Det er lagt til bestemmelse til 
hensynssonen at det ikke tillates bolig på eiendommen. 

3.1.4 Bjarne Lunde, eiendom på Hundvåg 
 

Gnr / Bnr: 4/721  

 
Figur 43: Bjarne Lunde 

Adresse:  
Areal: 2,5 dekar 
Forslagsstiller: Bjarne Lunde 
Arealinnspill: Endre fra friområde til 

grønnstruktur 

 
Bakgrunn 
Bystyret behandlet den 20.04.2015 sak 64/15: Oppfølging undersøkelse arbeid med grunnerverv. 
Denne saken var en oppfølging av tidligere behandling av revisjonsrapporten: «Undersøkelse av 
arbeidet med grunnerverv(ekspropriasjon).»  

Som del av denne behandlingen vedtok bystyret følgende punkt (4 b): 

 
Kommunen utlyser offentlig en ordning med frafall av behandlingsgebyr for private 
reguleringsplaner ut 2015, en ordning som skal gjelde for tidligere grunneiere som har fått 
innløst hele eller deler av sin eiendom til friområdeformål etter 2007, og som ønsker forhold 
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vedrørende grensejusteringer vurdert på nytt. Slike private reguleringsforslag skal gis prioritet 
for behandling.  

 
Som oppfølging av dette punktet ble en slik ordning annonsert den 09.10 og 13.11. 2015. 

En av de søknadene som kom inn var fra Bjarne Ove Lunde, Lundesvingene 78. søknaden hans ble 
lagt fram for kommunalstyret for byutvikling i to omganger, sak 234/16 og 268/16. Kommunalstyrets 
siste vedtak var at den arealbruksendringen som grunneier ønsket, skulle tas som offentlig, full 
reguleringsplan.  

Administrasjonen hadde i saksframlegget skissert en enklere mulighet, der grunneier kunne spille 
dette inn som arealbruksønske til kommuneplanen. Dette har nå grunneier gjort.  

Vurdering 
Det aktuelle arealet endres fra offentlig friområde til generell grønnstruktur med hensynssone 
landskap. Dette ut fra at området skal ivaretas som et «skogholt» i det åpne kulturlandskapet. 

Virkninger: 
Kommunen vil ikke lenger ha mulighet til å kunne tilrettelegge for ferdsel gjennom området for 
allmennheten. Kommunen vil heller ikke ha mulighet til å styre skjøtselen av området for å sikre det 
landskapselementet arealet utgjør i det åpne Lundelandskapet. Hvordan arealet vil fremstå, vil 
avhenge av hvem som til enhver tid eier området. At arealet blir privat innebærer også at 
eksisterende bygg i området kan bestå så lenge de blir vedlikeholdt.  

Konklusjon 
Ut fra tidligere politiske vedtak vedrørende dette arealbruksønsket, legges endringen inn i 
kommuneplanen. Det er lagt hensynssone H550 og egen bestemmelse for å sikre at landskapet og 
trærne i området blir ivaretatt.  

 

3.1.5 Eiendommene med Gårds- og bruksnr 31/2, 3 og 9 
 

Gnr / Bnr: 31/2,3 og 9 

 
Figur 44: Finnestad 

Adresse:  
Areal: 15-20 dekar 
Forslagsstiller: Glenn Finnestad 
Arealinnspill: Endre fra LNF til 

næringsformål 
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Bakgrunn 
Området er i dag i bruk som landbruksområde. For tiden er det under planlegging veitiltak, som 
direkte berører området. Hele arealet er potensielt berørt av framtidige veianlegg, og er derfor 
båndlagt av hensynsone H710, for regulering etter plan- og bygningsloven. Båndleggingen gjelder for 
etablering av ny trasè for E39. Detaljregulering for veitrasèen er under utarbeidelse av statens 
vegvesen, men planen avventer foreløpig sluttbehandling, i påvente av avklaring av flere formelle 
forhold rundt finansiering og gjennomføring av prosjektet. Tilgrensende arealer, både innenfor 
Stavanger kommune (gnr/bnr 31/287) og enkelte arealer i Randaberg kommune vil være del av 
samme problemstilling som er reist for eiendommene gnr/bnr 31/2,3 og 9. 

Vurdering 
Båndleggingssonen gjør at det er veiprosjektet for E39 som setter rammene for bruken av det 
aktuelle området. Når endelige planer for veianlegget er vedtatt, vil det også være klart hvilke arealer 
som er disponible for annen bruk, innenfor båndleggingssonen. 

Ved vurdering av den framtidige arealbruken, bør dette også ses i sammenheng med bruken av 
eiendommen gnr/bnr 31/287, samt bruken av delområdet som ligger innenfor Randaberg kommune, 
innenfor det samme området. 

 
Konklusjon 
Endelig avklaring av den framtidige bruken og avgrensningen av området avklares etter at rammene 
for den nye E39 er fastlagt.  

 

3.2 Andre arealendringer: 
3.2.1 Avinor: oppdatering av hensynssoner for restriksjonsplan og 

byggerestriksjonskart. Nye restriksjoner i støysoner. 
 
Oppdatering av hensynssoner for restriksjonsplan og byggerestriksjonskart: 
Stavanger kommune har i gjeldende kommuneplan to hensynssoner i plankartet som er tilknyttet 
flyplassvirksomheten på Sola, som er laget på grunnlag av kart utarbeidet av Avinor. 

I gjeldende plan gjelder følgende soner for flyplassen: 

• Hensynssone H190_Høyde, høyderestriksjoner rundt rullebane 
• Hensynssone H190_BRA, byggerestriksjoner rundt flynavigasjonsanlegg 

Kartgrunnlaget fra Avinor er blitt oppdatert for begge disse hensynssonene, etter vedtaket av 
gjeldende plan. I ny kommuneplan er hensynssonene oppdatert i henhold til de nye kartgrunnlagene 
fra Avinor. Til grunn for hensynssonene gjelder følgende kartgrunnlag fra Avinor: 

• Byggerestriksjonskart ENZV-P-09, datert 27.11.2015 
• Restriksjonsplan ENZV-P-08, datert 27.11.2015 

Hensynssone for restriksjoner i støysoner: 
Etter krav fra Avinor, er kommunen bedt om å legge inn støykrav knyttet til flyplassvirksomheten i 
kommuneplanen. Dette gjelder: 
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• Opprette egen hensynssone i plankartet, basert på støykart utarbeidet av Avinor, 
Flysøysonekart 2014-2025, Stavanger lufthavn, Sola, datert 10.02.2016. 

• Legge inn bestemmelser i kommuneplanen om krav til bebyggelse som ligger innenfor gul 
støysone i kommunen. 

Plankartet og bestemmelsene er nå blitt oppdatert i henhold til Avinors krav. 
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3.2.2 Gimle gård 
 

Gnr / Bnr: 39/14, m.fl. 

 
figur 45: Gimle gård 

Adresse:  
Areal: 380 dekar 
Forslagsstiller:  
Arealinnspill: Sikre området som 

landbruks- og 
kulturlandskap, sett i 
sammenheng med 
friområdet ved 
Stokkavatnet. 

 
Bakgrunn 
Området rundt Gimle gård inngår som del av et viktig regionalt viktig område for landbruk og for 
friluftsliv. I dag er området i kommuneplanen avsatt til LNF-område og til friområde. I de delene av 
området som ligger nærmest Stokkavatnet, er det i gjeldende kommuneplan lagt inn hensynssone 
H290, andre støysoner. Hensynet bak sonen er å sikre arealet som del av kommunens stilleområder. I 
gjennom området er det lagt inn flere turveitrasèer, som er viktige for tilgjengeligheten til 
turområdene rundt Stokkavatnet. 

Ved bystyrets behandling av gjeldende kommuneplan ble det vedtatt at denne rulleringen skal 
ivareta at: Gimle gård skal sikres som landbruk og kulturlandskap i sammenheng med friområdet ved 
Stokkavatnet. 

Vurdering 
Deler av arealene hvor det er aktiv jordbruksdrift i forbindelse med Gimle gård er i kommuneplanen 
vist som friområde. Friområdet er del av større friområder langs og rundt Stokkavatnet. For å sikre 
både landbruksdriften og hensynet til rekreasjonsmulighetene i området omgjøres deler av 
friområdet, i de deler som er kjerneområdet for gårdsdriften, endres til LNF-arealer i plankartet. 
Friområdet beholdes i skogs- og randområdene ned mot Stokkavatnet. Dette gir en god overgang og 
buffersone mellom LNF og turområdene langs Stokkavatnet. 

For å ytterligere sikre gårdsområdet som et langsiktig område for landbruk, legges grense for 
langsiktig grense mot landbruk rundt i randsonen rundt LNF-området tilknyttet gården. Turveier 
igjennom jordbruksområdet skal beholdes, men en kortere foreslått forbindelse i nordlige del av 
området tas ut. Dette fordi det er en alternativ sti/vei like i nærheten, som ivaretar hensynet til 
ferdsel i gjennom området. Hensikten med å fjerne foreslått sti er at denne deler drivverdig areal på 
en lite hensiktsmessig måte. I forbindelse med det pågående arbeidet med kommunedelplan 
grønnplan er det naturlig å se på om det kan gjøres grep for å styrke sammenhengen mellom Gimle 
gård og de omkringliggende områdene. 
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Konklusjon 
Deler av friområdet i tilknytning til gårdsdriften rundt Gimle gård er endret til LNF-areal. I tillegg er 
det lagt inn langsiktig grense mot landbruk rundt gårdsarealene. Turveier beholdes, med mindre 
endringer. 

 

3.2.3 Etablere hensynsoner for sjøfuglkolonier 
 

Gnr / Bnr:  

 
Figur 46 viser holmer med utvidede 
hensynssoner 

 
Figur 47: Ny sone v 
Gauselholmene 

Adresse:  
Areal:  
Forslagsstiller:  
Arealinnspill: Utvide 

hensynssoner 
H560, rundt 
eksisterende 
soner og legge 
til nye 
områder 

 

Bakgrunn 
Stavanger kommune har tradisjonelt hatt en rik bestand av hekkende sjøfugl i skjærgården, særlig 
mye måker og terner. Fuglene hekker som regel i kolonier og flere av artene er arter oppført på 
nasjonal rødliste. For å sikre de beste hekkeplassene så vernet Stavanger kommune seks 
hekkeholmer (Tjuvholmen, Majoren, Plentingen, Skeieholmen, Svartaskjær og Ormøyholmen) for 
sjøfugl i 2006 til spesialområde naturvern. Etter ny plan- og bygningslov (2008) er disse områdene nå 
omgjort til hensynssone bevaring naturmiljø etter § 11-8 i samme lov. Formål med vernet er å sikre 
de viktigste hekkeholmene for sårbare sjøfugler og sikre det stedegne naturmangfoldet. I gjeldende 
kommuneplan har områdene følgende bestemmelser: (kap. 3.3.2, punkt 2) I og inntil områdene bør 
hensynet til naturmangfold tillegges stor vekt i all forvaltning og planlegging. Tilrettelegging for 
friluftsliv bør underordnes dokumenterte naturverninteresser. I tillegg er det innført ferdselsforbud i 
hekketiden etter friluftslovens §15. Hensynssonen begrunnes også av hensyn til marint dyre- og 
planteliv. Innenfor området er det en bestand av sukkertare, som er en rødlistet art. Videre er viktige 
gyteområder for torsk i området. Hensynssonen for vern av naturmiljø på holmene gjelder også 
hensynet til omkringliggende sjøområder, jf. bestemmelsen i kommuneplanen, selv om selve sonen i 
plankartet ikke tidligere har vært vist i sjøområdene. At det nå legges inn hensynssone også i 
omkringliggende sjøområder må derfor anses som en videreføring og tydeliggjøring av hensyn som 
har lagt inne i kommuneplanen siden 2006.  
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Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i sak 96/18, den 12. juni 2018, å opprettholde vernet 
av dagens hekkeholmer og ytterligere verne Gauselholmen (både store og litle) samt holmer og skjær 
utenfor Boganes til hensynssone bevaring av naturmiljø. Gauselholmene og holmer og skjær utenfor 
Boganes har de siste årene fått store kolonier av sjøfugl og trenger et vern tilsvarende de andre 
hekkeholmene. Ytterligere vedtok KMU i samme sak å utvide hensynssonene omkring hekkeholmene 
slik at dette omfatter det viktigste økologiske funksjonsarealet for hekkefuglen.  

I forslag til ny kommuneplan er derfor Gauselholmen (både store og litle) samt holmer og skjær 
utenfor Boganeset avsatt til hensynssone bevaring naturmiljø etter pbl § 11-8 i tillegg til de seks 
andre holmene som ble vernet i 2006. Ytterligere er hensynssonen for hvert område utvidet til å 
inkludere sjøarealer omkring holmene. 

Forholdet til farledstiltak til Stavanger havn: 
I merknader i fra Stavangerregionen Havn IKS og Kystverket gjøres det oppmerksom på planlagte 
utbedringstiltak for farleden inn til Stavanger i henhold til tiltak som er omhandlet i nasjonal 
transportplan (NTP 2018-2029). Økt antall skipsanløp og utvidelse av sesongen for cruisebåtanløp har 
bidratt til behovet for utbedring av farleden til Stavanger. Kystverket fremholder at tiltakene er 
vurdert som nødvendige for å oppnå en sikrere innseiling til Stavanger havn. Tiltakene anses som 
nødvendige for å få større marginer i navigasjonen i innseilingsområdet. Planene for tilrettelegging av 
kaiområder for cruisebåtanløp ved Bjergsted og ved Holmen gir behov for bedre snumuligheter i de 
nærliggende sjøområdene. 
  

Vurdering og konklusjon: 
De planlagte farledstiltakene vil være i konflikt med hensynssonene for naturvern som er lagt inn i 
planforslaget. Etter høringsperioden har det vært avholdt to møter mellom kommunen, 
Stavangerregionen Havn og Kystverket, med sikte på å finne en omforent løsning som ivaretar begge 
hensynene. Møtene førte ikke frem til enighet om en felles løsning. Stavanger har forpliktelser 
knyttet til å ivareta det biologiske mangfoldet, som er sterkt truet. I den nylig vedtatte klima- og 
miljøplanen er ivaretakelsen av det biologiske mangfoldet en av fire hovedtema som planen skal 
sikre. Dette knyttes også direkte til FNs 17 bærekraftsmål, hvor to av målene gjelder vern av det 
biologiske mangfoldet (vern av liv under vann og liv på land). Rådmannen har valgt å vektlegge dette 
hensynet med forslaget til opprettelse av hensynssonene. Dette reduserer mulighetene for utbedring 
av farleden, og muligens og havnens kapasitet til å ta i mot de største cruisebåtene.  Slik rådmannen 
vurderer det vil det likevel være mulig å opprettholde et betydelig antall cruiseanløp, kfr dagens 
situasjon – selv om det også vurdert ut fra dagens forhold muligens bør gjøres utbedringer. I 
situasjoner med store båter, eller værforhold som gjør manøvrering i indre farled vanskelig bør et 
mulig kompenserende tiltak være bruk av slepebåter til hjelp i navigeringen. Dette gir økte 
kostnader, men rådmannen vurderer denne kostnaden opp mot verdien av å ivareta det biologiske 
mangfoldet i Stavanger-skjærgården. I dette perspektivet vurderes dette som en akseptabel kostnad, 
som havnen og cruiseoperatørene da i enkelte tilfeller må påregne. 

På bakgrunn av Stavangers forpliktelser for å verne om det biologiske mangfoldet, og de relativt 
moderate konsekvensene for skipstrafikk – som kan kompenseres med tiltak, opprettholdes 
utvidelsen av hensynssonene i planforslaget. 
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3.2.4 Del av næringsområdet i Dusavika 
 

Gnr / Bnr: 30/3, m.fl. 

 
Figur 48: Dusavika 

Adresse:  
Areal: 83 dekar 
Forslagsstiller:  
Arealinnspill: Endring fra næringsformål 

til LNF-formål 

 

Bakgrunn 
Området ligger i den vestlige delen av næringsområdet i Dusavika i skråningen opp mot E39. I 
området er det i dag flere boliger som ligger i uregulert område. Deler av dette området er båndlagt 
med hensynssone i forbindelse med planleggingen av ny trasè for firefelts E39. Terrengformasjonen 
er markert og gjør at området tydelig skiller seg fra de delene av næringsområdet som brukes som 
dette, i de flatere delene av området. 

Vurdering 
Næringsformålet som ligger i skråningen har liten eller ingen egnethet til dette. Situasjonen har skapt 
langvarig usikkerhet for beboerne i området og det er av både menneskelige og praktiske årsaker 
viktig å få en mer permanent avklaring innenfor dette delområdet. Arealet endres derfor i 
kommuneplanen til LNF-areal, i hele skråningen i fra lokalvei ved foten av bakken og vestover til 
vegkanten av nåværende E39. Dette vil gi en avklaring for beboerne og de vil kunne bo, forvalte 
eiendommene og omsette disse som boliger, i henhold til kommuneplanens regelverk for boliger 
innenfor LNF-områder. Ved vedtatt plan for E39, vil dette kunne medføre en senere justering av 
avgrensningen av LNF-området, langs ytterkant av ny E39. 

Konklusjon 
Deler av næringsområdet i Dusavika, som ligger i skråningen opp mot E39 endres til LNF-areal. 
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3.2.5 Smølaveien 25, Gnr/Bnr 28/1642 
 

Gnr / Bnr: 28/1642 

 
Figur 49: Smølaveien 

Adresse: Smølaveien 25 
Areal: 90 dekar 
Forslagsstiller: Bjørn Mikalsen 
Arealinnspill: Endre eiendommen til 

boligformål 

 

Bakgrunn 
Eiendommen gnr/bnr 28/1642 er utbygget med boligbebyggelse. Boligen ble lovlig oppført og har 
ferdigattest. Bolig oppført i 1971, i tråd med gyldig byggetillatelse. Boligen inngår som del av et 
større boligområde. I kommuneplanen er eiendommen vist som friområde.  

Vurdering 
Sett opp mot faktisk bruk av eiendommen og at boligen er lovlig oppført i 1971, samt 
sammenhengen med den øvrige boligbebyggelsen, fremstår det ulogisk og feil at eiendommen i 
kommuneplanen er vist som friområde. Ut i fra en helhetlig vurdering vil det være riktig at 
eiendommen i kommuneplanen avspeiler de faktiske forhold og derved vises som boligbebyggelse i 
kommuneplanen. 

Konklusjon 
Eiendommen gnr/bnr 28/1642 endres til boligbebyggelse i kommuneplanens arealkart. 

 

3.2.6 Gnr/Bnr 17/1675 – Boligeiendom ved Hindal gård 
 

Gnr / Bnr: 17/1675 

 
Figur 50: Hindal gård 

Adresse: Hindalsveien 28 
Areal: 0,6 dekar 
Forslagsstiller:  
Arealinnspill: Oppdatere avgrensning av 

båndleggingssone H730, i 
tråd med riksantikvarens 
fredningsvedtak 
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Bakgrunn 
Området ved Hindal gård har i flere år vært i en fredningsprosess hos riksantikvaren. I 2017 ble det 
gjort et endelig fredningsvedtak med påfølgende godkjenning i bystyret.  

Et av spørsmålene som riksantikvaren har tatt stilling til, er avgrensningen av området som fredes. I 
gjeldende kommuneplan er det lagt inn båndleggingssone H730, båndlegging etter lov om 
kulturminner. Sonen ble etablert med hensyn på arbeidet med fredningen av området på Hindal. Det 
endelige fredningsvedtaket har nå fastsatt en avgrensning som avviker noe fra båndleggingssonen 
som er satt i gjeldende kommuneplankart. Dette gjelder for del av sonen som ligger inn på 
boligeiendommen gnr/bnr 17/1675. I fredningsvedtaket er det nå klargjort at boligeiendommen, i sin 
helhet, ikke inngår som del av fredningsområdet. 

Vurdering 
Båndleggingssonen for området er satt for å avspeile de arealene som er underlagt 
fredningsvedtaket. Hensynssonen justeres i kommuneplankartet, slik at denne korresponderer med 
utstrekningen av fredningsvedtaket som er gjort. 

Konklusjon 
Den delen av båndleggingssonen, H730, som i gjeldende kommuneplan er lagt på del av 
eiendommen gnr/bnr 17/1675 tas ut av kommuneplanen. Båndleggingssonen opprettholdes uendret 
for resterende del av området. Vedtaket berører ikke hensynssonen for bevaring kulturmiljø, H570, 
som i reguleringsplan er fastsatt for eiendommen 17/1675. 

 

3.2.7 Bortfall av hensynssone H810, krav om felles planlegging, Våland 
Bakgrunn og vurdering 
Ved forrige rullering av kommuneplanen ble det etablert en hensynssone, H810, for krav om felles 
planlegging på sykehusets område på Våland. Bakgrunnen for opprettelse av hensynssonen var at 
Våland, på det tidspunktet var aktuell lokalisering for etablering av nytt sykehus i Stavanger. I 
gjennom vedtaket i Helse Stavanger i 2016, stadfestet av departementet i 2017, ble det avklart at 
nytt sykehus skal bygges på Ullandhaug. Sykehusdriften vil derfor, etappevis, avvikles på Våland. 
Grunnlaget for hensynssonen er derfor bortfalt. 

Konklusjon 
Hensynssone for felles planlegging på sykehusets område på Våland, H810, tas ut av 
kommuneplanen. 

 

3.2.8 Etablering av hensynssone for omforming, H820, for sykehustomten på 
Våland og for Teknikkentomten 

Bakgrunn og vurdering 
Sykehuset vil etappevis flyttes til det nye sykehusområdet på Ullandhaug. Første byggetrinn er 
planlagt å åpnes i 2023. Trinn 2 og trinn 3 vil skje på senere tidspunkt, mest sannsynlig vil dette 
realiseres en gang etter 2030. Men det holdes også åpent at dette kan skje tidligere, gitt at det skjer 
endringer i finansieringsmodellene for sykehusbygging som muliggjør dette. Det legges derfor inn 
hensynssone for omforming på sykehustomten på Våland. Sonen omfatter også den såkalte 
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teknikkentomten som eies av kommunen. Dette innebærer at regulering av området kan skje, når 
situasjonen tilsier det. Det settes ikke krav til felles plan for utviklingen av sykehustomten og 
«teknikken». Disse kan derfor reguleres hver for seg. Planprosessene skal likevel legge til rette for at 
det kan skje en helhetlig utvikling av områdene på Våland. For sykehusområdet settes det krav om at 
det utarbeides en områderegulering. 

Konklusjon 
Det legges inn hensynssone for omforming, H820, for sykehustomten på Våland og for 
teknikkentomten. 

 

3.3 ROS-analyse av arealinnspill 
Bakgrunn og vurdering 
Sommer 2018 har det blitt gjennomført en oppfølging av helthetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og 
utredning av risiko- og sårbarhet som følge av arealendringer som foreslås i kommuneplanen 2019 – 
2034. Risiko- og sårbarhetsanalysen belyser følgende arealendringer: 

• ny byutviklingsstrategi 
• delområde A, bensinstasjon ved Tjensvollkrysset, Esso, Arkitektkontoret Stav, Eiganes og 

Våland, Gnr/Bnr 58/799; 
• delområde B, Helse Stavanger, Hillevåg, flere Gnr/Bnr bl.a. 57/1017/1, 57/1017/2, 

57,1017/3.  

 
Vurdering av funn 
Tema Endring Anbefaling Kommentar/vurdering  
Ny  
Byutviklings 
trategi 

Forslag til en 4 
delt strategi for 
byutvikling: 
• Den sentrale 

byen 
• Primær 

byutviklings-
akse 

• Sekundær 
byutviklings-
akse 

• Den ytre byen  

Gjennomført risikovurdering av 
byutviklingsstrategien, viser at 
det ut fra et 
samfunnssikkerhetsmessig 
synspunkt akseptabelt å endre 
strategien som forutsett. Det 
kreves ikke særskilte tiltak på 
kommuneplannivå. 
 

Ny strategi kan 
planområdet utsette for 
sterkere konsekvenser ved 
hendelser, da ved tett 
utbygging flere blir berørt.  
 
Planområdet blir ikke utsatt 
for større naturrisiko og 
historiske virksomhetsrisiko 
(tidligere utslipp/ 
grunnforurensing og 
liknende) på grunn av 
endret strategi.  
 
I forbindelse med konkrete 
prosjekter skal det utredes 
aktuelle risiko.  

Del-område 
A 

Bensinstasjon ved 
Tjensvollkrysset, 
Esso, 
Arkitektkontoret 
Stav, Eiganes og 
Våland. 

Gjennomført risikovurdering av 
delområde A, Arkitektkontoret 
Stav, Eigenes og Våland viser at 
dersom foreslåtte tiltak 
iverksettes/ hensyntas på 
reguleringsplannivå, er det ut fra 

Det kreves ikke særskilte 
tiltak på 
kommuneplannivå. 
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Vurdering av funn 
Tema Endring Anbefaling Kommentar/vurdering  

 
Forslag til 
hensynssone 
omforming.  

et samfunnssikkerhets-messig 
synspunkt akseptabelt å bruke 
området som planlagt. 

Del-område 
B 

Helse Stavanger, 
Hillevåg. 
 
Forslag til 
hensynssone 
omforming.  
 
 

Gjennomført risikovurdering av 
delområde B, Helse Stavanger, 
Hillevåg viser at dersom 
foreslåtte tiltak 
iverksettes/hensyntas på 
reguleringsplannivå, er det ut fra 
et samfunnssikkerhetsmessig 
synspunkt akseptabelt å bruke 
området som planlagt. Det 
kreves ikke særskilte tiltak på 
kommuneplannivå. 

Det skal gjennomføres en 
prosjekt-ROS-analyse for 
stedet når omforming av 
delområdet gjennom 
område- eller 
detaljreguleringsplan 
startes. 

 

Tabell 6: ROS-analyse av arealinnspill 

Konklusjon 
Arealendringer krever ikke særskilte tiltak på kommuneplan nivå. Det forventes ingen uforsvarlig 
risiko ved foreslåtte arealendringer. Ved aktuelle omdisponering og tilpasning av hensynssoner skal 
det gjennomføres prosjekt-ROS-analyser for berørte delområder.  
 

 

3.4 Konsekvensutredning av arealinnspill 
Oversikt over ikke konsekvensvurderte endringer  
En del arealmessige endringer er ikke utredet i konsekvensutredningen (heretter KU) som ligger ved 
kommuneplanen. Det gjelder arealendringer som er ikke konsekvensutredningspliktig fordi: 

• de legger ikke til rette for nytt utbyggingsformål. 
• de endringene legger til rette for eller fjerner en hensynssone uten tilknytning til utbygging. 
• de endringene har som mål å sikre eller tilbakeføre et område til LNF. 

Det gjelder følgende (del) områder: 
• Bjarne lunde. Det aktuelle arealet endres fra offentlig friområde til generell grønnstruktur 

med hensynssone landskap. Forslag ikke medfører vesentlige endringen i bruk av 
friluftsområdet. 

• Gimle gård. Området rundt Gimle gård inngår som del av et viktig regionalt viktig område for 
landbruk og for friluftsliv. Gimle gård sikres i planforslag som landbruk og kulturlandskap i 
sammenheng med friområdet ved Stokkavatnet. 

• Sjøfuglområder. Hensynssone H560 i forbindelse med et sjøfuglområde har fått en utvidelse.  
• Næringsområde Dusavika. Området blir i kommuneplanen tilbakeført til formål LNF. 

Området ved Dusavika har blitt lagt inn som næringsformål tidligere.   
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• Bolig Smølaveien 25. Kommuneplanens planforslag foreslår å justere forskjellen mellom 
gjeldende regulering og nåværende situasjon.  

• Boligeiendom ved Hindal gård. Hensynssone H570 blir fjernet. Området er i bruk som vanlig 
bolig område.  

• Hensynsoner ifb flyplassen. Kommuneplan oppdateres i henhold til Avinors hensynssoner.  

 
Oversikt over KU-vurderte endringer 
Ut fra kravene til konsekvensutredninger i lov, forskrift og veiledere, har kommunen vurdert følgende 
deler av planforslaget utredningspliktig for konsekvenser: 

• utredningspliktig på planområdenivå; 
• utredningspliktig på delområdenivå. 

Utredningspliktig på planområdenivå 
Det er vurdert kun et tema som er utredningspliktig på planområdenivå: den nye 
byutviklingsstrategien. Kapitel 4 i KU-en omtaler hele utredningen. Tabellen nedenfor viser 
oppsummeringen. 
 

Tabell 7: samlet vurdering ny byutvklingsstrategi  

 
Utredningspliktig på delområdenivå  
I kapitel 5 i KU-en er det vurdert to delområder som utredningspliktig: 
Delområde A, bensinstasjon ved Tjensvollkrysset, Esso 
Delområde B. Helse Stavanger 
 
Tabellene nedenfor viser en oppsummering av KU-en.   

Samlet vurdering: Ny byutviklingsstrategi 

Alternativer Alternativ til å legge til rette for ny byutviklingsstrategi er å opprettholde nåværende strategi. 

Oppfølgingsbehov ved 
regulering 

Det må gjennomføres uterlige vurderinger når individuelle planforslag fremmes. Det gjelder 
vurderinger av konsekvenser for blant annet:  

• Natur. 
• Forurensing 
• Trafikk 
• Konkurranseforhold 

Foreliggende KU gir kun en overordnet vurdering. Øvrige KU-tema bør også tas hensyn til ved 
individuelle plansaker.  

Oppsummering av 
vesentlige 
konsekvenser og 
viktigste konfliktlinjer 

Ny byplanleggingsstrategi vurderes mest å ha positive til dels svak negative konsekvenser.  

 

Utfordringsbildet er: 

• Virkninger som følge av klimaendringer som følge av flom og havsnivåstigning.  
• befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen, på grunn av potensielt økt antall 

mennesker utsatt for støy og svevestøv langs trafikkårene.   
• arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet, på grunn av økt tetthet. 
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Samlet vurdering, Delområde A, bensinstasjon ved Tjensvollkrysset, Esso 

Alternativer Alternativ er å beholde næringsformål (bensinstasjon i reguleringsplan).  

Oppfølgingsbehov ved regulering Det må gjennomføres uterlige vurderinger når individuelle planforslag fremmes. Det 
gjelder vurderinger av konsekvenser for blant annet:  

• Forurensing 
• Vannmiljø 
• Ros/beredskap 
• Skred (kvikkleire). 

Foreliggende KU gir kun en overordnet vurdering. Øvrige KU-tema bør også tas 
hensyn til ved individuelle plansaker. 

Oppsummering av vesentlige 
konsekvenser og viktigste 
konfliktlinjer 

Det gis mest positive eller nøytrale, til bare til dels svake negative konsekvenser for 
å tilføye en hensynssone omforming H850 med mål å omforme bensinstasjonen.  

 

Utfordringsbildet er: 

• Forurensing, spesielt støy.  
• Kvikkleireskred. 

 

Tabell 8 Samlet vurdering Delområde A Bensinstasjon ved Tjensvollkrysset.  

Samlet vurdering, Delområde B, Helse Stavanger 

Alternativer Sykehuset skal flytte. Alternativet er at området skal fortsatt opprettholdes som 
formål tjenesteyting i kommuneplanen (offentlig bebyggelse i detaljregulering).  

Oppfølgingsbehov ved regulering Det må gjennomføres uterlige vurderinger når hensynssone omforming igangsettes 
og formål eller blanding av formål er kjent. Det gjelder vurderinger av konsekvenser 
for:  

• Natur. 
• Forurensing 
• Trafikk 
• Konkurranseforhold 

Det må gis føringer for hvilke formål kan tillates.  

Oppsummering av vesentlige 
konsekvenser og viktigste 
konfliktlinjer 

Å legge til rette for hensynssone omforming er i tråd med prinsippet forsamordnet 
transport og arealplanlegging. Området er delvis utenfor byutviklingsaksen. 

 

Tabell 9: Delområde B, Helse Stavanger 

Vurdering av mulig samvirke mellom konsekvensene og kommunens vurdering 
Ved vurdering av mulig samvirke mellom konsekvensene og en oppsummering og en felles 
sluttvurdering er følgende konkludert i KU-en. 

Økt fokus på fortetting innenfor sentrum og langs primære og sekundære byutviklingsaksene kan gi 
lokale utfordringer vedrørende støy- og svevestøv, men støtter opp mot langsiktig og effektiv 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

• Samordnet areal-, og transportplanlegging bidrar til å følge opp nasjonale klima mål. 
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• Økt innsats på byforming skaper bedre steder og gir muligheter for å utvikle et inkluderende 
samfunn.  

• Utfordringer ved fortetting og klima skaper også potensial for et nytt urbant miljø.  
• Arealendringene legger ikke til rette for direkte omdisponering av arealer. Vurderingene i 

konsekvensutredningen er gjort på et overordnet nivå. Ved tilpasning av hensynssoner og 
omdisponering i (område)reguleringsplaner skal konsekvensene bli vurdert gjennom 
reguleringsplanprosess.  
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 Utredninger 

4.1 Utredning av flomfare og fare for stormflo 
Bakgrunn 
I forbindelse med forrige rullering av kommuneplanen ble det satt sterkere fokus på 
overvannshåndtering, blågrønne løsninger og klimatilpasning.  Basert på erfaringer med 
bestemmelsene og retningslinjene i gjeldende kommuneplan, og i forlengelse av kommunens arbeid 
med klimatilpasning og arbeidet i EU-prosjektet UNaLab, er det behov for å forsterke og presisere 
dagens bestemmelser, slik at vi oppnår det vi ønsker: god overvannshåndtering og klimatilpasning.  

Vurdering 
Dagens bestemmelse om samfunnssikkerhet deles i en bestemmelse for vann og avløp og en 
bestemmelse for samfunnssikkerhet. De foreslåtte endringene i bestemmelsene for 
samfunnssikkerhet tar opp i seg arbeidet som er gjort med kartlegging av flomveier/dreneringslinjer i 
Stavanger og presiserer at bekkelukking ikke tillates (med tanke på sikker flomavledning) og at 
bekkeåpning skal vurderes. Bestemmelsene for vann- og avløp justeres for å sikre lokal håndtering av 
overvannet og fremme bruk av naturbaserte løsninger, i tråd med tek 17, § 15.8 og også i tråd med 
intensjonen da bestemmelsen ble tatt inn ved forrige kommuneplanrevisjon. For BGF foreslås en 
justering av retningslinjen slik at konkretiseringen av blågrønn faktor ikke er låst til temaveileder for 
Oslo og Bærum, men til det grunnlaget Stavanger kommune mener best sikrer ivaretakelse av 
vegetasjon og overvannshåndtering hos oss. Faktorene ligger fast som ved forrige 
kommuneplanrullering.  

For bestemmelser om rekkefølgekrav er det tatt inn en presisering som utdyper hvilke typer tiltak 
man må sikre opparbeidet eller etablert før utbygging.  

Konklusjon 
De foreslåtte endringene i bestemmelser og retningslinjer følger opp intensjonene som lå til grunn da 
bestemmelsene ble innført ved forrige revisjon. Endringene er i hovedsak presiseringer som gjør oss 
bedre i stand til å følge opp kommunens behov for klimatilpasning, lokal overvannshåndtering og 
blågrønne verdier.  

 

4.2 Implementering av vannplan Rogaland 
Bakgrunn 
I henhold til regionalplan for vannforvaltning i Rogaland 2016-2021, stilles det krav til at alle 
vannforekomster skal ha god økologisk og kjemisk tilstand i samsvar med klassifiseringen i 
Vannforskriften. Planen setter tidsfrister for gjennomføring av tiltak. 

Vurdering 
For å oppnå miljømålene for vannforekomstene skal Regionalplan for vannforvaltning Rogaland 
2016-2021 legges til grunn. Arbeidet etter vannforskriften må samordnes i alle sektormyndigheter og 
det opprettes derfor en tverrsektoriell vanngruppe som sammen jobber for å følge opp regionalplan 
for vannforvaltning og krav satt i Vannforskriften. VA-verket har koordinerende rolle.  
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Konklusjon 
Arbeidet følges opp i de tjenesteområdene som har en rolle i å oppnå målsettingene i 
vannforskriften, Arbeidet koordineres av VA-verket. 

 

4.3 Regionalplan for massehåndtering 
Bakgrunn 
Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en plan for bærekraftig håndtering av overskuddsmasser på 
Jæren. Planen gjelder for de åtte kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, 
Stavanger og Time. Kommunene har deltatt aktivt i planprosessen. Kommunene skal nå følge opp det 
faglige innholdet gjennom forpliktende vedtak i egne kommunale planer. 

Vurdering 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren skal legges til grunn for planlegging på alle nivå. 
Retningslinjene er forankret i plan- og bygningsloven og gir statlige og regionale myndigheter 
grunnlag for både å drive med planfaglig veiledning og innspill i forberedende planarbeid i 
kommunene, og fremme innsigelse, hvis planforslag er i strid med retningslinjene. 

Arealplanlegging skal bidra til bærekraftig håndtering av overskuddsmasser på Jæren, ved å legge til 
rette for en mer sirkulær forvaltning av råstoffene. I dag gjenvinnes bare 5-10% av 
overskuddsmassen.  

Overskuddsmasser er stein, jord og leire som blir sprengt eller gravd ut ved opparbeiding av tomter, 
veier og andre byggeprosjekter. Deler av disse massene kan brukes på stedet der de blir gravd ut. De 
massene som ikke kan brukes, kalles overskuddsmasser. Massene kan være iblandet tungt bygge- og 
riveavfall som tegl og betong. 

Dersom vi øker andelen som gjenvinnes kan vi hindre mange fyllinger i natur- og 
landbruksområdene, og i tillegg spare ikke-fornybare ressurser av «ny» stein og grus til kommende 
generasjoner. 

Konklusjon 
Det gjøres nødvendige suppleringer i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel, for 
å tilpasse denne til regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040. 

 

4.4 Samkjøring med klima- og miljøplanen 
Bakgrunn 
Arbeidet med rulleringen av kommuneplanen og arbeidet med klima- og miljøplanen har skjedd mer 
eller mindre parallelt. Det har derfor vært en tett kontakt mellom de to prosjektene underveis, for å 
sikre en best mulig sammenheng mellom planene. Klima- og miljøplanen følger opp 
kommuneplanens overordnede målsettinger om en bærekraftig utvikling og omsetter disse til 
konkrete mål. Klima- og miljøplanen ble vedtatt av bystyret 26.november 2018. Blant de viktigste 
målsettingene som ble fastsatt i planen er at kommunen skal forplikte seg til å redusere sine 
klimagassutslipp med 80% innen 2030. Den største utslippsfaktoren lokalt er CO2-utslippene i fra 
transportsektoren. Denne utgjør samlet sett om lag 60% av de lokale utslippene. Det er derfor 
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opplagt at en vesentlig reduksjon og omlegging av transportbehovet i Stavanger er en avgjørende 
faktor for å bidra nå kommunens mål om utslippsreduksjon. Klima- og miljøplanens målsetting skal 
nås fire år før utløpet av planperioden for denne kommuneplanen. Det vil si at strategiene som 
legges for areal- og transportutvikling i kommuneplanen er avgjørende for å nå målsettingen. Det 
betyr at vi allerede nå må rette inn innsatsen i hvordan vi utvikler byen for å nå målene. 

Vurdering og konklusjon 
Klima- og miljøplanen gir klare rammer for kommunens ambisjoner om klimagassutslipp. Dette gir 
direkte føringer for byutviklingen og kommunens areal- og transportstrategi. 

4.5 Overordnet ROS for byområdet 
Bakgrunn 
Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger utgjør et samlet arbeids- og boligmarked; 
avstandene er små og pendlerfrekvensen er høy. Mange av utfordringene som kommunene møter er 
sammenfallende på tvers av kommunegrensene, også på området samfunnssikkerhet og beredskap.  

Samfunnet er i hurtig endring, og sammenholdt med krav i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt fant kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger det i 2012/13 
nødvendig å utarbeide en felles helhetlig regional risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten med 
analysen var å etablere en felles forståelse av risikobildet og behovet for felles beredskap i regionen.  

Nevnte kommuner har i flere år samarbeidet uformelt om spørsmål og utfordringer knyttet til 
samfunnssikkerhet og beredskap. Dette samarbeidet ble formalisert i form av en avtale om regionalt 
samarbeid om samfunnssikkerhet inngått mellom rådmennene i kommunene og gjeldende fra 
1.1.2012.  

Utarbeiding av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2013 
Proactima bisto samarbeidskommunene med utarbeidelse av en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i 2013, og en betydelig mengde arbeid ble lagt ned i denne analysen. Proactima 
valgte en metodikk som har vært velegnet for formålet, og analysen har vært et bidrag når standard 
ble satt for helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt.  

Den regionale risiko- og sårbarhetsanalysen omfattet uønskede hendelser som kunne ramme to eller 
flere av kommunene samtidig, samt uønskede hendelser som var felles for kommunene. Hendelser 
som var særskilte for den enkelte kommune ble omfattet av kommunespesifikke risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Regional og kommunespesifikk analyse utgjorde i perioden 2013-2016 for en gitt 
kommune to deler av et hele og måtte derfor leses i sammenheng. 

Revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2016/2017 
1. januar 2016 ble Stavanger kommune medlem i EU-prosjektet CRISMAS (Community for risk 
managenent and risk assessment). En av milepælene i prosjektet var å revidere de eksisterende 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysene for Stavangerregionen og Stavanger kommune for å skaffe 
et oppdatert bilde over risiko i Stavanger kommune spesielt, og Stavangerregionen generelt.  

Revisjonsarbeidet ble gjennomført av Stavanger kommune, med faglig bistand fra Proactima. Ved 
oppstart av revisjonsarbeidet så vi at metodikken som ble lagt til grunn i 2013 fremdeles var velegnet 
for formålet. Stavanger kommune besluttet underveis i prosessen å slå sammen dokumentene for 
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den regionale risiko- og sårbarhetsanalysen og den kommunespesifikke risiko- og sårbarhetsanalysen 
til en rapport. Begrunnelsen for denne sammenslåingen var at det vil være langt enklere å forholde 
seg til én analyse/rapport. Det regionale perspektivet er videreført også i den nye rapporten.  

Tidsmessig passet denne revisjonen inn med de krav til revisjon som ligger til Lov om kommunal 
beredskapsplikt §14, samt til Stavanger kommune sin rullering av kommuneplan.  

Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av, og resultatene fra denne analysen. 

Videre samarbeid med nabokommunene  
Samarbeidskommunene har alltid hatt som mål gjennom arbeidet med risiko- og årbarhetsanalyser, 
å skape oppmerksomhet, samt engasjement for, samfunnssikkerhet og beredskap i regionen. 
Sammenslåing av de helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysene for Stavanger kommune går ikke 
utover det regionale samarbeidet, men har heller understreket viktigheten av å fortsette 
samarbeidet på tvers av kommunegrensene for å sikre god beredskap.  

Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har siden 2013 utarbeidet en felles regional beredskapsplan 
som baserer seg på den helhetlige regionale risiko- og sårbarhetsanalysen for Stavangerregionen 
2013. Denne planen skal øves med jevne mellomrom. Målet med arbeidet har vært å sikre en 
systematisk tilnærming til en robust og grenseløs beredskap i Stavangerregionen. 

 

4.6 Klimatilpassing ved risiko for høyere global oppvarming 
enn målene i Parisavtalen 

Bakgrunn 
Klimautfordringene omfatter og berører svært mange temaer og områder, og vil således kreve ulike 
risikovurderinger. Noen krever fagekspertise som kommunen selv ikke besitter. Kommunen jobber 
derfor fortløpende med flere ulike klimaROS-analyser. Disse fokuserer på styrking av 
klimatilpasningsarbeidet for å forebygge uønskede hendelser som følge av klimaendringer, og som 
også omfatter «utarbeiding av klimaendrings risiko- og sårbarhetsanalyse». Stavanger kommune, i 
samarbeid med Tromsø kommune, har i regi av COWI fått utarbeidet en egen kost-/nytteanalyse om 
klimatilpasning, Konsekvenser av økt nedbør, havnivåstigning, stormflo, bølge og strømforhold, 
datert 22.06.2017. 

Stavanger har vært opptatt av å få utviklet bedre data og kunnskapsgrunnlag relatert til utfordringer 
mot sjø, som ekstremvær-, stormflo- og bølgepåvirkning. Kombinasjon med satellittdata vil kunne 
øke tilfanget av grunnlagsdata til bruk i kartlegging og overvåkning. 

I samarbeid med Miljødirektoratet og Norsk Romsenter har Meteorologisk insititutt utviklet en 
finskala bølgemodell utenfor Stavanger. Data fra disse beregningene sammenstilles mot satellitt-
data, dette for å få verifisert presisjonsnivået på slike modeller. 

Et eget prosjekt har vært å vurdere samtidighet av høy vannstand og høye bølger i Vågen, Stavanger. 
Kommunen har også i samarbeid med Norconsult fått vurdert stormflonivåene for Stavanger. 
Dataene fra disse prosjekter og analyser er tatt inn i Kommunedelplan for Stavanger sentrum. I 
Sentrum-planen er 200 års stormflonivå med hevet med 22 cm relatert til nasjonale anbefalinger, 
samt tilrettelagt for hvordan bølger skal håndteres. 
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4.7 Vurdering av siloene i Stavanger Øst for bruk til 
boligformål 

Bakgrunn 
Kommuneplanen viser området ved kornsiloene som kombinert formål. Det betyr at den åpner for 
annen arealbruk, med boliger, kontor ol, dersom det lages en reguleringsplan som muliggjør dette. 
Gjeldende reguleringsplan for området, plan 1901, viser området som bolig/forretning/kontor, 
kombinert formål og grøntområde, med sjøpromenade langs sjøen. I reguleringsplanens formål 
fremgår: 

Planens formål er å legge til rette for en sammensatt bymessig bebyggelse med vekt på 
funksjonene bolig og kontor.  Området skal åpnes mot sjøen og nye friområder etableres.  
Forbindelsen til sentrum og områdets urbanitet, med sitt bygningsmessige og funksjonelle 
mangfold, skal styrkes.  Området skal utvikles gradvis og eksisterende bebyggelse hensyntas. 

Vurdering 
Reguleringen forutsetter at dagens bygningsmasse benyttes, eventuelt rives uten å erstattes av 
nybygg.  Dersom det blir aktuelt å rive store deler av siloene for å oppføre nybygg må det fremmes 
en ny reguleringsplan for området som kan avklare rammene for en slik ny bebyggelse.  Det er i 
reguleringsplanen ikke satt hvilke krav som gjelder for tomteutnyttelsen ved ny regulering. Det vil 
være nærliggende å anta at denne vil ligge på nivå med øvrige områder i gjeldende reguleringsplan, 
eller de oppdaterte rammer for utnyttelse som ligger i kommuneplanen eller kommunedelplanen for 
sentrum. 

Hvorvidt området skal få en annen arealbruk enn i dag, ved at industrivirksomheten skal opphøre, vil 
derfor ligge til grunneier å vurdere. Reguleringsplanen stadfester at det er kommunens intensjon at 
det på lengre sikt er ønskelig med annen type aktivitet i området. Det har ikke vært vurdert som 
hensiktsmessig/nødvendig at Kommunedelplan for sentrum skal legge ytterligere føringer for 
området, det er derfor ikke medtatt i planområdet for sentrumsplanen. 

Konklusjon 
Gjeldende kommuneplan er ikke til hinder for at siloområdene kan omformes, når det er behov eller 
ønske for det. Ved behov for mer detaljerte rammer for utviklingen av området må dette avklares på 
et reguleringsplannivå. 

 

4.8 Utredning om innslag av town houses 
Bakgrunn 
For arbeidet med kommuneplanen 2019 -2034 for Stavanger er det blitt bedt om en vurdering av om 
‘townhouses’ kan bli brukt som en utbyggingstypologi som er aktuell i Stavanger. I vedlegg nr 18 til 
saken er det laget et notat som gir en nærmere vurdering av townhouses og hvilken betydning denne 
boligtypologien kan ha for Stavanger. Utredningen ser blant annet på hva townhouses er og hva som 
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er begrunnelsen boligtypen. Utredningen ser også på lovverket og gjør en vurdering av i hvilken grad 
lovverket er til hinder for å bygge townhouses lokalt. 

Vurdering 
Townhouses er ikke noen entydig definisjon. Begrepet brukes ulikt i forskjellige land. Townhouses 
anses i utgangspunktet ikke å være en vesentlig annerledes bolig enn boligtyper som vi kjenner i fra 
før i våre områder. I prinsippet er townhouses mer eller mindre sammenfallende med hva vi omtaler 
som rekkehus.  Lokalt har vi eksempler på at rekkehus kan være i både 2, 3 og 4 etasjer. Det er også 
eksempler på at rekkehus kan være horisontaltdelte. Da nærmer vi oss det som vi normalt 
omhandler som lavblokker. På bakgrunn av plan- og bygningsloven, teknisk forskrift (TEK17), eller 
kommuneplanens arealdel er det ingenting som hindrer utvikling av nye boligtyper, så lenge 
regelverket overholdes.  

Konklusjon 
Kommuneplanen vurderes ikke til å være til hinder for at townhouses kan etableres, når det er behov 
eller ønske for det. Townhouses vurderes å være innenfor definisjonen av enten rekkehus eller 
lavblokk, og styres av lovverket tilknyttet disse boligtypene.  
 

4.9 Oppdatering og tydeliggjøring av boligbyggeprogrammet 
Bakgrunn og vurdering 
Boligbyggeprogrammet blir fortløpende oppdatert av kommunens planavdelinger, for å sikre at 
kommunen til en hver tid har best mulig oversikt over byggepotensialet for nye boliger innenfor 
kommunen. På bakgrunn av at befolkningsveksten nesten har stoppet opp de siste 3-4 årene og 
lavkonjunkturen innenfor olje- og gassektoren, har det vært lav etterspørsel etter boliger i perioden. 
Samtidig har er det flere større utbyggingsområder som er under planlegging, har nylig vedtatt plan 
eller har igangsatt bygging. Alt i alt er det stor kapasitet for å kunne utvikle byen og bygge nye boliger 
for mange år framover. Innenfor kommuneplan, områdereguleringer og detaljreguleringer er det 
planlagt for et sted mellom 20-25000 boliger, inkludert cirka 3000 studentboliger. I planperioden, på 
bakgrunn av det mest sannsynlige vekstscenariet, vil det være behov for bygging av om lag 11-12000 
nye boliger innenfor planperioden. Prioritering av rekkefølgen av boligbygging skal følge de 
prioriteringene som er satt i den reviderte byutviklingsstrategien. Dette innebærer at bysone A og 
bysone B skal ha prioritet, med særlig vekt på gjennomføringsområdene GF-01, 02, 03, 04 og 05. 
Innenfor bysone A og B forutsettes det at 80% av byutviklingen skal skje i løpet av planperioden. 
Dette er ikke nødvendigvis en fra år-til-år målestokk, men er et mål for fordelingen av vekst og 
byutviklingen innenfor byområdene. 

 

4.10 Utbyggingsplan som redskap i å styre rekkefølgen av 
utbyggingsområder 

Bakgrunn 
Sist oppdaterte utbyggingsplan for Stavanger er for perioden 2011-2015. Denne framholder mange 
viktige utbyggingsområder og kartlegger på en god måte potensialet for hvor byutvikling kan og bør 
skje. Gjennomføringsområdene som er definert i den nye byutviklingsstrategien i denne planen 
omfatter også områder som utbyggingsplanen har pekt på. Den nye byutviklingsstrategien setter 
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rammeverket for prioritering av rekkefølge av byutviklingen og den legger opp til en større 
differensiering mellom de ulike byområdene. Samtidig kreves det en fortløpende oppfølging av at 
den ønskede utbyggingsprioriteringen følges. Dette ligger blant annet til oppfølging i 
kommuneplanens handlingsdel, gjennom den årlige handlings- og økonomiplanen, samt som en 
langsiktig strategi for prioriteringer i gjennom LDIA – den langsiktige drifts- og investeringsanalysen. 
Prioritering. Tilrettelegging og modning av områder som skal prioriteres følges også opp på et 
strategisk nivå i gjennom kommunens foretak. Kommunen bør vurdere å i større grad iverksette 
grunninvesteringer og incentiver for områdeutvikling, for å styre utviklingen og sikre at den kommer i 
gang der kommunen ønsker at det skal skje. 

4.11 Utrede hvilken areal- og transportstrategi som gir best 
måloppnåelse 

Bakgrunn 
En overordnet målsetting for en samordnet areal- og transportstrategi er hensynet til å planlegge for 
en by- og samfunnsutvikling som gir et lavest mulig samlet transportbehov. Dette vil vi få til i 
gjennom det vi kaller et kortreist hverdagsliv.  

Vurdering 
Byutviklingsstrategien peker på en rekke virkemidler som skal bidra til å oppnå denne målsettingen: 

• Utvikle områder som gir høye bebyggelsestettheter. 
• Prioritere byutvikling ved omforming av bebygde arealer. 
• Satsing på økt grad av sentralisering i byutviklingen. 
• Styrke attraktivitet og mangfold i de sentrale byområdene. 
• Holde igjen utbygging av ubebygde arealer inntil potensialet i bebygde områder er oppnådd. 
• Prioritere utbygging av områder som bidrar til å redusere bilavhengigheten. 
• Legge til rette for et effektivt kollektivt transportsystem. 
• Legge til rette for en byutvikling som bygger opp under kapasiteten i det kollektive 

transportsystemet. 
• Legge bedre til rette for gående og syklende. 

Gjennom analyser er det gjort vurderinger av det samlede transportbehovet ved ulike lokaliseringer 
av boliger og arbeidsplasser. Oppsummert viser analysene at: Generelt for byregionen kan vi legge til 
grunn at å prioritere lokalisering av arbeidsplasser og boliger innenfor Stavanger gir bedre 
måloppnåelse enn lokalisering andre steder i byregionen. 

Konklusjon 
Innenfor Stavanger kommunes grenser viser analysene at: 

• Lokalisering i sentrum og i de sentrumsnære områdene gir best måloppnåelse. 
• Lokaliseringer innenfor bybåndet i Stavanger gir en tilfredsstillende måloppnåelse. 

 

4.12 Vurdere måloppnåelse ved gjenåpning av Forus stasjon 
Bakgrunn 
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Forus stasjon ble lagt inn som et framtidig togstopp ved forrige rullering av kommuneplanen. 
Begrunnelsen for vedtaket var potensialet for byutvikling og omforming i området som ligger opp til 
en framtidig stasjon på Forus. Et annet viktig moment er stasjonen som et mulig kollektivt 
knutepunkt for kollektivtransporten mellom bybåndet og vestover mot Forus og Sola. 

Etablering av en Forus stasjon med tilhørende områdeutvikling er blitt belyst i ulike utredninger, 
blant annet i gjennom Forusvisjonen, utarbeidet i regi av Forus næringspark, og i rapport utført av 
Railconsult. I tillegg er det gjort en rekke utredninger og vurderinger for tilgrensende områder i Forus 
øst, i regi av pågående planer som IKDP Forus, 2020park og Forus østplanen (plan 2480). 

Hele byomformingsområdet i på Forus som ligger øst for fv.44 har i gjeldende kommuneplan en 
hensynssone for omforming, H820. Sonen, som også omfatter Norturatomten, utgjør et areal på 750 
dekar. 

Vurdering 
Vurderingen av måloppnåelse ved en gjenåpning av Forus stasjon må ses i lys av: 

1. Hva er stasjonens egnethet som et kollektivt knutepunkt, som ledd i den regionale 
transportstrategien? 

2. Hva er potensialet for byutvikling ved gjenåpning av Forus stasjon? 

Forus stasjon som et kollektivt knutepunkt: 
I de senere årene er det gjort flere beslutninger om løsninger for det fremtidige kollektivsystemet på 
Nord-Jæren. Gjennom bypakken for Nord-Jæren og byvekstavtalen er det fastlagt rammer for 
utviklingen av bussveien. Hovedprinsippet for trasèføringen i bybåndet er at bussveien skal følge 
dagens fv.44. Forus stasjon vil ikke ha direkte kobling mot bussveien og vil i luftlinje ha en avstand på 
cirka 900 meter i fra bussveitraseen. For kobling inn mot bussveien må det etableres en egen 
tilbringertjeneste.  

Gausel stasjon er pekt ut som stasjon for omstigning mellom Jærbanen og bussveien, og for kobling 
mot Forus og Sola. I Sandnes gjøres det en vurdering av om det skal anlegges et togstopp ved 
Luraviken, som vil kunne få en direkte kobling inn mot bussveien. Om en gjenåpnet Forus stasjon vil 
ha potensiale som det sentrale knutepunktet for kobling mot kollektivtransport vestover er ikke gitt. 
Potensialet må ses i sammenheng med innretningen av den øvrige kollektivsatsingen. Med de 
valgene som er gjort så langt, og som legger rammene for infrastrukturen som nå bygges, 
understøtter ikke dette Forus stasjon som viktig utvekslingspunkt for transport mot vest. 

Potensialet for byutvikling ved åpning av Forus stasjon: 
Området ved Forus stasjon ligger innenfor bysone B, den primære byutviklingsaksen. Området inngår 
også i gjennomføringsområdet GF-06. Det vil si at området ligger innenfor den delen av byen som 
prioriteres høyest for byutvikling og i et område for høy utnyttelse. I planforslaget er alle 
gjennomføringsområdene i bysonen satt med prioritet 1.  

Områdene i den østlige delen av Forus er store og har en høy kapasitet for langsiktig byutvikling. På 
lengre sikt kan vi legge til grunn at hele gjennomføringsområdet vil bli urbanisert og utbygget.  

Utbyggingsområdene på Forus øst er på cirka 750 dekar, et areal som er en del større enn hele 
Jåttåvågutbyggingen. Det må legges til grunn at det derfor vil ta lang tid, utover 
kommuneplanperioden, å utbygge hele dette området. Selv om gjennomføringsområdet har høy 
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prioritet i byutviklingsstrategien, er området så stort at det må utvikles og utbygges i en 
hensiktsmessig rekkefølge. Det mest nærliggende er at det er de områdene som har den beste 
kollektive tilgjengeligheten som bør bygges ut først. Det betyr at områder som ligger lengre i fra 
bussveien, som Norturatomten, utvikles senere enn de mest sentrale delene av området. Ved en 
eventuelt svært sterk vekst i årene framover, vil dette være et argument for å kunne fremskynde 
utviklingen i større deler av området. Men ved en mer langvarig lav til moderat vekst antas vil det 
ikke være riktig å «starte» en større områdeutvikling med utgangspunkt i Forus stasjon, da dette ikke 
gir tilstrekkelig redusert måloppnåelse og derved heller ikke grunnlag for en mest mulig helhetlig 
byutvikling i denne delen av byen. 

For kommuneplanen er det en prioritert oppgave å se på rammene for byutviklingen innenfor 
planens tidsperiode, som er fram mot 2034. Innenfor denne tidshorisonten er det flere pågående 
prosesser som er med å sette rammene for utviklingen i det østlige Forus. I planforslaget for IKDP 
Forus er det lagt inn fire kjerneområder i planen. Et av disse sammenfaller med området for 
utviklingen av 2020park-området. Prosjektområdet for neste trinn av 2020park er blitt redusert i 
omfang, sammenliknet med tidligere idèutkast for 2020park. Prosjektet er nå konsentrert tettere 
opp mot fv.44. Lokaliseringen av kjerneområdet / 2020park legger grunnlaget for en større bymessig 
sammenheng med Forus østplanen, innenfor byutviklingsaksen.  

Områdene som ligger rundt Forus stasjon vil være viktige som en langsiktig utviklingskapasitet for 
Stavanger. Innenfor vekstscenariene som er satt for denne planrulleringen, antas det ikke at det vil 
være behov for en utvikling av disse områdene innenfor planperioden.  

Konklusjon 
Opprettelse av Forus stasjon vurderes å ikke ha en viktig strategisk betydning for det kollektive 
transportsystemet, slik det er definert i Bymiljøpakken. For byutviklingen vil ikke nærområdene til en 
Forus stasjon ha en viktig strategisk eller kapasitetsmessig betydning på kort sikt, men muligens 
innenfor kommuneplanperioden, avhengig av veksttakten framover. Området anses å ha et langsiktig 
potensial for byutvikling, men tidspunktet for realisering må ses i lyset av prioriteringer av 
utbyggingsområder basert på hvilke alternativer som gir størst grad av måloppnåelse. En framtidig 
utbygging i området vil kunne ha tilgjengelighet til det etablerte kollektive transporttilbudet i Gamle 
Forusvei. 

 

4.13 Samarbeid med nabokommuner om en Areal- og 
transportstrategi som gir best mulig måloppnåelse 

Bakgrunn 
Mellom kommunene i byregionen har det i mange år vært en tett dialog om forutsetningene for en 
best mulig areal- og transportstrategi for byregionen på Nord-Jæren. Fylkeskommunen og staten har 
også vært sentrale aktører i disse drøftelsene. I gjennom samarbeidet er det etablert en regional 
felles forståelse av viktigheten av en samordnet areal- og transportstrategi. Denne enigheten har 
blant annet lagt grunnlaget for bypakke Nord-Jæren og byvekstavtalen. Viktige elementer i denne 
enigheten er prinsippet om nullvekstmålet i bilbasert persontransport, reduksjon av det samlede 
transportbehovet, samt behovet for å bygge ut byområdene tettere og mer sammenhengende. 
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For å lykkes med gjennomføringen av målene er det vesentlig at utbyggingspolitikken i hver av 
kommunene er mest mulig sammenfallende. På administrativt nivå er det etablert et møteforum for 
kommunene i byregionen, hvor det gjennomføres regelmessige møter for gjensidig dialog og 
informasjonsutveksling om den kommunale planleggingen. 

Som del av arbeidet med rulleringen av kommuneplanen har det i tillegg vært flere ad møter med 
nabokommuner om enkelttemaer i byutviklingsstrategien. 

 

4.14 Utredning av skinnegående kollektivløsning til Ullandhaug 
og flyplassen. Utrede hvilken innvirkning dette vil ha på 
byutviklingsstrategien. 

Bakgrunn 
Rogaland fylkeskommune har nylig gjennomført utredning av skinnegående løsning til Ullandhaug. 
Rapporten ble utført av Norconsult, på oppdrag fra fylkeskommunen. Ferdig rapport er datert 
05.05.2019, og er vedlagt saken. Utredningen konkluderer med at det ikke er samfunnsøkonomisk 
grunnlag for å jobbe videre med arbeidet for en skinnebasert kollektivtransport mellom Jærbanen, 
Ullandhaugområdet og flyplassen. På bakgrunn av denne konklusjonen har fylkestinget i Rogaland 
fylkeskommune vedtatt at det ikke skal arbeides videre med skinnebasert kollektivtransport til disse 
stedene. 

 
Vurdering 
På bakgrunn av konklusjonen i utredningen er det, på nåværende tidspunkt, ikke grunnlag for å gjøre 
en vurdering av hvilken innvirkning eventuell skinnegående kollektivløsning vil ha på 
byutviklingsstrategien. Stavanger kommune tar fylkeskommunens utredning til etterretning. 

 

4.15 Vurdering av boligpreferanser 
Bakgrunn og vurdering 
Boligetterspørselen og boligbyggingen har i gjennom flere år, forskjøvet seg i retning av de øvrige 
kommunene i Storbyområdet. 

Dette gjelder ikke bare familieboliger i form av rekkehus og eneboliger, dette skjer i enda større grad 
for leilighetsbygg. Årsaken til dette er i stor grad at den kraftige veksten som har vært i regionen i 
perioden 2006 – 2014, også reflekteres i flyttemønsteret. I pressperioder har ikke flyttestrømmen 
bare vært ut av Stavanger, men samlet sett har hele storbyområdet hatt netto utflytting i denne 
perioden. Etter at presset i boligmarkedet avtok, blant annet som følge av den negative utviklingen i 
oljerelaterte næringer fra 2014, har tendensen snudd. Regionen har opplevd stor netto utflytting, 
spesielt av unge voksne. Resultat har igjen ført til et mindre press på boligmarkedet, noe som gjør at 
den netto flyttestrømmen har snudd inn mot Storbyområdet fra de øvrige kommunene i bo- og 
arbeidsmarkedet. 
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Basert på SSBs befolkningsprognoser for det samlete Storbyområdet, så vil vi fortsatt ha en svak 
utvikling av unge voksne, dvs.  20 – 40 åringer. Vi ser nå en tiltagende vekst i arbeidsmarkedet, 
samtidig som vi får en stadig eldre arbeidsstyrke. For å opprettholde og få vekst i denne, trenger vi 
derfor et solid påfyll av yngre krefter. Vi forventer derfor at denne vil medvirke til langt sterkere 
vekst enn det SSB forespeiler. Spesielt i Stavanger.  

Dette vil igjen øke presset i boligmarkedet, med stigende boligpriser. Dette vil spesielt ramme de 
yngre gruppene. Stadig større andel av boligeierne er eldre mennesker, som sitter i hus som med 
fordel kunne ha vært frigitt til barnefamilier. Med utgangspunkt i at de eldre flytter lite, medfører 
dette at det frigjøres for få egnede familieboliger til at tilbudet av denne typen boliger dekker 
etterspørselen. 

Barnefamilier bor i liten grad i leilighetsbygg i Stavanger. En årsak kan være at de ikke ønsker det, 
men vel så sannsynlig er det at prisene blir for høye. Kvadratmeterprisen for leiligheter ligger langt 
over småboliger i regionen, også nye. Bare av den grunn kan vi anta at selv om flere barnefamilier 
kan tenke seg å bo i leilighet, så vil prisnivået hindre dem i stor grad. 

Økt flyttefrekvens hos eldre, ser vi imidlertid fungere i enkelte bydeler. Særlig i deler av de 
sentrumsnære områdene ligger flyttefrekvensen til de eldre på over 10 %, dvs at de i langt større 
grad enn eldre i andre deler av byen flytter ut av boligen, og dermed frigjør denne for nye 
generasjoner. Dette ser vi også av utviklingen i barnetall. I sentrumsnære områder har Stavanger de 
siste årene hatt en vekst i barn som ligger godt over både Sandnes og Sola. Nedgangen i barn ser vi 
først og fremst i de ytre delene av byen. Her er flyttefrekvensen blant de eldre lav, ned mot 4- 5 %. 

Det er også et annet trekk ved flyttebevegelsene for de eldre i sentrale strøk framover eldre i de 
mindre sentrumsnære strøkene. Eldre i sentrale strøk flytter vesentlig kortere. Over 60 % av 
internflyttinger blant eldre skjer innen nærområdet. For områdene Sunde/Kvernevik er 
internflyttingen vesentlig lavere, om lag 30%. Tendensen er at eldre i disse områdene gjerne flytter 
inn mot mer sentrale deler av byen.  

Fra undersøkelser vet vi at eldre i utgangspunktet er ganske stedbundne og at eldre i større grad kan 
tenke seg å flytte lokalt, dersom tilbudet er der. Det kan med andre ord være at kvalitetene de eldre 
søker ikke finnes i de ytre områdene, og at de derfor velger å bli boende.  

I Stavanger ser vi at de som flytter desidert minst og kortest, er familier med barn i skolealder. 
Ensidige boligtyper innenfor de enkelte boligområdene fører til at det kan være vanskelig å finne ny 
egnet bolig innenfor nærmiljøet ved endringer i livssituasjonen. 

Denne variasjonen finner vi sentrumsnære områder, og det er også her vi finner de høyeste 
flyttefrekvensene, men også de korteste internflyttingene.  

Sannsynligvis vil derfor et bredest mulig utvalg av ulike boligtyper i de ulike bomiljøene kunne bidra 
til å oppnå målene om at flere kan skaffe seg familieboliger innenfor de enkelte områdene. 

Samtidig vil dette kunne bidra til at flere av de eldre finner en leilighetstype som de er tjent med og 
derved bidrar til i større grad frigjøre familieboliger. Når eldre flytter i leilighet bør dette også gi dem 
mulighet for å være langt mer selvhjulpne i alderdommen, enn om de blir boenes i store 
familieboliger. 
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4.16 Om attraktivitet 
Bakgrunn 
Hva gjør en by attraktiv og hva er det som skal til for at folk ønsker å bosette seg og bli værende i 
Stavanger? Dette er et stort og sammensatt tema som det ikke er noen enkle svar på. Et 
utgangspunkt er at byens attraktivitet må ses ut fra totalpakken som Stavanger kan tilby som bo- og 
arbeidsted. Faktorer som beliggenhet, natur, karakter, historie, næringsliv, kultur og mangfold 
danner et grunnriss for Stavangers attraktivitet. Videre går attraktivitet på hvordan Stavanger bygges 
videre og hvordan byen drives. I dette ligger, blant annet, kvalitet på service og tjenester, på 
kvaliteten på skoler og barnehager, på fritidstilbud, oppvekstmiljø og omsorgstjenester. Rammene 
for hvordan disse feltene skal videre utvikles er definert i den nylig vedtatte samfunnsdelen av 
Stavangers kommuneplan 2019-2034. Samfunnsdelen er innrettet for også å kunne være 
samfunnsdel for den nye storkommunen, når denne er etablert per 1.januar 2020, og vil også legges 
fram for vedtaksbehandling for det nye kommunestyret. 

Byens attraktivitet dreier seg også i stor grad om byens fysiske strukturer, som gate- og byrom, om 
arkitektur og bebyggelsesstruktur, om uterom, friområder og natur.  

 

Vurdering 
I vurderingen er det valgt ut tre aktuelle forhold som gjelder byens attraktivitet og som drøftes hver 
for seg. Punkt 1 gjelder i stor grad forhold som kan knyttet til kommuneplanens arealdel og 
byutviklingsstrategien. Punkt 2 gjelder også temaer som omhandles i kommuneplanens samfunnsdel. 
Punkt 3 gjelder i stor grad forhold som kan knyttes til aktører utenfor kommunens organisasjon. 

1) Attraktivitet som er relatert til bykvaliteter og bomiljø, byens tiltrekningskraft, stedsidentitet, 
attraksjoner og mangfold. 

2) Attraktivitet som gjelder det å ha gode offentlige tjenester og service, gode og trygge bo- og 
oppvekstmiljøer, og liknende. 

3) Attraktivitet som kan knyttes til pris på boliger og folks evne til å kunne kjøpe en egnet bolig. 

 
1 - Attraktivitet knyttet til bykvaliteter og bomiljø, mv. 
Når det gjelder attraksjon i betydningen bykvaliteter, kan vi slå fast at attraksjonsgraden i Stavanger 
er svært høy. Stavanger sentrum er byregionens viktigste arena for å treffe mennesker, for hygge, og 
for sosiale og kulturelle aktiviteter. Store festivaler og arrangementer har sin naturlige plass i de 
sentrale byområdene og underbygger byens særpreg, identitet og tiltrekningskraft. For detaljhandel 
er sentrum et viktig tyngdepunkt i regionen. Lokalsentrenes plassering i kommunen gir en godt 
fordelt betjening for de daglige innkjøpsbehovene innenfor folks nærområder. Satsingen på 
utbygging av bynære boliger gjennom flere år har bidratt til å styrke sentrumsområdene og har lagt 
grunnlaget for en mer mangfoldig og attraktiv by. Videre bygging av nye boliger og tilrettelegging for 
nye arbeidsplasser i de sentrale byområdene antas å bidra til ytterligere styrking av det bymessige 
mangfoldet og innsatsen for et kortreist hverdagsliv. Per i dag er det et høyt antall arbeidsplasser i de 
sentrale byområdene i Stavanger. Dette bidrar til mangfoldet i byen, og viser at byen har en god 
tiltrekningskraft. Nye og eksisterende kollektivsystemer, sammen med utbedring av gang- og 
sykkelruter, gjør at det er blitt enklere og raskere for folk å forflytte seg rundt i byområdet. I Storhaug 
og i Eiganes og Våland bydeler har de i flere år vært en tydelig økning av andelen småbarn og 
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småbarnsfamilier. Dette illustrerer at barnefamilier ønsker å bo og bli boende innenfor de bynære 
områdene. I de samme områdene er det også en økende tendens til at barnefamilier gjerne skifter 
bolig innenfor bydelen når det er behov for større bolig. 

I en stadig tettere utbygget by vil de felles uterommene få større betydning for flere og flere 
mennesker. Hvordan disse innrettes og kvaliteten på uteområdene er avgjørende for å skape gode 
bo- og oppvekstmiljøer i de sentrale deler av byen. Blant annet vektlegges behovet for økt mangfold 
og fleksibilitet i bruken av uterommene. Ulike grupper av befolkningen skal alle kunne få dekket sine 
behov for nærområder. Dette setter nye krav til hvordan vi innretter uterommene. Stavanger 
kommune er avtalepart i «pilotprosjekt» uterom, i regi av grønn by. Prosjektet skal planlegge og 
bygge ut to uterom, i tilknytning til to aktuelle utbyggingsprosjekter. Prosjektene skal være piloter for 
å utforske nye måter å innrette uterommene på. Etter gjennomføring av prosjektet vil kommunen 
gjøre en evaluering av pilotprosjektene og ta med erfaringene inn i arbeidet med å oppdatere 
kommunens bestemmelser og retningslinjer for uterommene. Det er naturlig at dette arbeidet følges 
opp ved neste rullering av kommuneplanen. 

I regi av fylkeskommunen er det igangsatt et eget utredningsarbeid, «livskraftig nabolag». Arbeidet 
skal se nærmere på og gi anbefalinger og eksempler på hvordan det kan utvikles gode bomiljøer i 
byer og tettsteder. Utredningen skal være et bidrag til arbeidet med regionalplan for Jæren og vil 
også være et viktig underlag for kommunenes videre arbeid innenfor temaet. 

En utfordring innenfor en tettere utbygget by er hvordan byen best mulig kan svare på ulike behov 
og forventninger til bolig og bomiljøet. Mange småbarnsfamilier uttrykker at de vegrer seg for å bo i 
en tett by i blokker med mange etasjer. Ved nye utbygginger bør det derfor tilstrebes en størst mulig 
variasjon av boligtyper, også i de sentrale områder. Med dette menes bygninger med ulike 
etasjehøyder og tettheter, og stor variasjon av boligtyper. En aktiv bruk av glideskalaen er et 
vesentlig moment i dette. Det er en overordnet målsetting å skape områder med ulike tettheter, 
etasjehøyder og boligtyper, i de ulike utbyggingsområdene. 

Det må også trekkes fram at Stavanger per i dag har en meget høy andel småhus / eneboliger som 
vurderes å være svært velegnet for småbarnsfamilier. Innsatsen for å øke tilbudet av gode 
familieboliger dreier seg derfor ikke bare om nybygging av familieboliger, men er i vel så stor grad et 
spørsmål om å frigjøre eksisterende egnede boliger for barnefamilier. Undersøkelser viser at folk 
gjerne er villige til å flytte ved endrede behov i livssituasjonen, forutsatt at markedet kan tilby gode 
alternative leiligheter innenfor egen bydel. Et viktig virkemiddel for å oppnå større grad av rotasjon 
innenfor boligmassen er derfor at det bygges tilstrekkelig med gode leiligheter for enslige, par og 
eldre innenfor de enkelte bydelene. Dette vil kunne bidra til at egnede familieboliger i større grad 
kan frigjøres til de som har størst behov for denne typen boliger. 

2 - Attraktivitet knyttet til kommunens tjenester og tilbud: 
Stavanger kommune tilbyr sine innbyggere et godt og veldrevet service- og tjenestetilbud. 
Kommunen tilbyr barnehage- og skoletjenester som er blant de beste i landet, og kommunen kan 
stille opp med god oppfølging av innbyggerne med særskilte behov i alle aldersgrupper. Kommunen 
jobber aktivt med å legge til rette for allsidige aktiviteter innenfor idrett, fritid, og rekreasjon.  

Byutviklingen skal også legge til rette for attraktivitet for at barnefamilier i større grad ønsker å 
bosette seg og bli værende i Stavanger. Det finnes ingen enkle svar på dette spørsmålet, men en helt 
klart viktig faktor er boligprisene. Mange familier flytter til nabokommuner for å ha råd til å kjøpe 
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den familieboligen de har behov for. Samtidig ser vi at det er svært mange gode familieboliger bygget 
i Stavanger. Ved en ideell fordeling av husholdninger som er bedre i samsvar med de enkelte 
boligenes kapasitet, ville dette ha frigjort viktig eksisterende boligkapasitet. I avsnittet om 
boligpreferanser, kap.4.15, redegjøres det nærmere for hvor sammensatt problemstillingen er. En 
utfordring er hvordan kommunen kan bidra til en mer hensiktsmessig rotasjon innenfor boligmassen. 
Det antas at det å legge til rette et bredt utvalg av boligtyper innenfor alle byområdene vil ha en 
positiv effekt. 

3 - Attraktivitet knyttet til boligpriser: 
Stavangers høye boligpriser er, langt på vei, et resultat av markedets etterspørsel. Dette må 
oppfattes som et uttrykk for at Stavanger oppleves som en attraktiv by å bo og bosette seg i. 
Sammenliknet med nabokommunene i byregionen er det større villighet til å betale mer for samme 
type bolig og boligstørrelse i Stavanger enn hos naboene. I tillegg er det selvsagt en faktor at det ofte 
er dyrere å bygge innenfor en etablert by, enn det er å bygge et avgrenset boligområde på upløyd 
mark. 

Utviklingen av boligbyggingen er fortrinnsvis drevet av private utbyggere. I et markedsstyrt 
boligmarked vil den oppnåelige prisen for boligene ha en viss selvregulerende effekt på takten av 
boligbyggingen. Kommunens rolle som utbygger er begrenset og kommunen, som utbygger, har 
derfor lite innvirkning på boligmarkedet. Kommunen forvaltet tidligere den såkalte 
selvbyggerordningen, som tilbød et begrenset antall boliger til utvalgte grupper, til priser som lå 
under markedsprisnivået. Ordningen er nå avviklet. Selvbyggerordningen innebar i praksis en 
subsidiering, i og med at kommunen fraskrev seg en fortjeneste de ellers ville hatt ved å tilby 
boligene fritt ut i markedet. Rammene for kommuneøkonomien i årene framover antas å gi lite rom 
for subsidieringer i boligmarkedet, utover kommunens boligsosiale forpliktelser i å bygge 
kategoriboliger. Utover dette eier kommunen i liten grad tomter som ligger innenfor aktuelle 
områder for byutvikling. Ervervelse av aktuelle eiendommer vil måtte skje til markedspris. 

Det vurderes at Stavanger har en god plankapasitet for nye boliger og at kapasiteten i seg selv ikke er 
et vesentlig hinder for at det kan skje en økt boligbygging i kommunen. En utjevnende faktor vil 
kunne være at det er likere betingelser for utbygging i Stavanger og de andre kommunene i 
byregionen. Føringer som gis i regionalplan for Jæren forventes å kunne være et viktig virkemiddel i 
denne sammenhengen. 

 

4.17 Transport og mobilitet 
Kommunens overordnede transportstrategi og mål om nullvekst i personbiltrafikken og 
tilrettelegging for effektiv, gang, sykkel, kollektivtrafikk og næringstransport ligger fast. 
Arbeidet med temaet transport i rulleringen av arealdelen i kommuneplanen har vært å oppdatere 
transporttemaene slik at de styrker den reviderte byutviklingsstrategien og følger opp forpliktelser 
kommunen har til byvekstavtalen og Bymiljøpakken for Nord-Jæren.  

Temakart for kollektiv og hovednett for sykkel er oppdatert og parkeringsbestemmelsen og temakart 
for parkeringssoner er justert. Temaet gange videreutvikles i kommuneplanen ved å legge inn 
retningslinjer om gange. Det legge inn retningslinje om mobilitetspunkt definert som sted for felles 
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transporttjenester. Lademuligheter for elbil og tilrettelegging for bildelingsordning tas også inn i 
bestemmelser eller retningslinjer.     

Se vedlegget «Transport og mobilitet, datert 02.10.2018» for mer utfyllende vurderinger enn det 
som kommer i kapitlene under. 

 

4.17.1 Mobilitetspunkt 
Bakgrunn 
Mobilitetspunkt er et sted for tilgang til felles transporttjenester der du enkelt får tilgang til 
overordnet transportnett. Et mobilitetspunkt inngår i tilretteleggingen for sømløs reise og kortreist 
hverdagsliv. Et mobilitetspunkt kan også være et servicepunkt for andre tjenester enn transport som 
for eksempel miljøstasjon, hentested for pakker etc. og del av et byrom/møtested. Mobilitetspunktet 
kan både bidra til delemobilitet og nye måter å løse individuell transport og næringstransport.  

Stavanger kommune samarbeider med Kolumbus, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune i 
samt utbyggere og private aktører om å etablere og legge til rette for tjenester i mobilitetspunkt. 
 
Vurdering 
Stavanger kommune har flere planer som inneholder bestemmelse om mobilitetspunkt. Prinsipper 
for tilrettelegging for mobilitetspunkt foreslås innarbeidet i planen. 

 

Figur 51. Eksempel på hvordan et mobilitetspunkt kan se ut og hva det kan inneholde. Kilde: https://share-north.eu/. 

 

Konklusjon 
Forslag til retningslinje:  
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1. Det bør planlegges for mobilitetspunkt nær bydels- og lokalsentrene i kommunen.  
2. Det kan etableres mobilitetspunkt i nabolag. Det vil si steder der mange passerer i et boligområde 

og lokale målpunkt som lokal service/nærbutikk, kollektivholdeplass, skole, idrettsområde, kirke, 
miljøstasjon osv. 

3. Det kan settes av areal til felles sykkelordning, sykkelparkering, felles bildeleordning (i eller i 
nærheten) og informasjon om transport og mobilitetstjenestene i området. Det kan videre settes 
av areal til hentested for pakker, servicestasjon for sykkel, ladepunkter mv. 

4.17.2 Gange 
Bakgrunn 
God tilrettelegging for gående er grunnleggende i den kortreiste byen og en hverdag uten bil. Et godt 
tilbud for gående bidrar også til å styrke kollektivtransportens konkurransekraft. 

Vurderinger og forslag til retningslinjer er basert på Nasjonal gåstrategi, Gåstrategi for Nord-Jæren 
2017-2032, Statens vegvesen sin håndbok N100 veg- og gateutforming, kommunedelplaner i 
regionen og kommuneplaner i andre byer.   

Vurdering 
For en videreutvikling av temaet gange er det vurdert om det skal lages temakart for hovedgangnett i 
kommuneplanen, slik som det er laget for Kommunedelplan for sentrum og Interkommunal 
kommunedelplan for Forus. Det pågår et arbeid med grønn plan for Stavanger kommune som vil 
være et viktig grunnlag for et hovednett for gange. Ved denne rulleringen har vi ikke nok grunnlag for 
å definere et hovednett for gange, men ved neste rullering kan det være aktuelt. 

I kommuneplanen for 2019-2034 foreslår vi å legge inn noen generelle retningslinjer om tilbudet for 
gående for å sikre at gange er et tema i planleggingen. Ved en senere etablering av hovednett for 
gange vil det være aktuelt å sikre kvaliteten og tilbudet for gående gjennom egne bestemmelser for 
hovednett for gange.  

Konklusjon 

Forslag til nye retningslinjer: 

1. Gangforbindelser bør reguleres med kortest mulig forbindelse mot kollektivtilbud, 
bydels- og lokalsenter, andre tjenestetilbud, viktige gangforbindelser og viktige 
målpunkt. 

2. Snarveier, som supplerer andre gangforbindelser, bør tas vare på og utbedres. 
Snarveiene kan fritas fra krav til universell tilgjengelighet.  

3. Gangforbindelser og snarveier bør reguleres med utgangspunkt i en tetthet på ca. 50 -75 
meter. 

4. Gangforbindelser bør være så korte, rett fram og med så lite høydevariasjon som mulig.   
5. Aktiviteter, møblering eller grønne områder bør plasseres langs viktige gangforbindelser 

for å gjøre forbindelsene attraktive. 
 

4.17.3 Sykkel 
Bakgrunn 
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Med grunnlag i kommunens transportstrategi skal Stavanger kommune tilrettelegge for at flere løser 
transportbehovet sitt ved å sykle. Det vil si at vi ønsker å tilrettelegge for en byutvikling og en 
infrastruktur som gjør det enkelt å sykle til ulike gjøremål i hverdagen.  

Ulike hovednettforbindelser for sykkel er konkretisert i ulikt planarbeid i løpet av perioden. Det er 
derfor behov for en begrenset oppdatering av hovednett for sykkel for disse forbindelsene. I tillegg er 
det forslag om noen nye lenker som bør vurderes innarbeidet i planen. 

Det er forventinger om høy vekst i sykkeltrafikk og minimum en dobling nasjonalt og regionalt. Det er 
behov å forankre ambisjon om vekst i sykkeltrafikk i kommuneplanen. 

Vurdering 
For personer som er bosatt i Stavanger ble 9 prosent av alle reiser foretatt med sykkel. For mange 
det viktigste reisemålet i hverdagen, til jobb eller skole, er sykkelandelen 15 prosent. Med grunnlag i 
mål i Sykkelstrategi for Nord-Jæren om en dobling av sykkeltrafikken, bør vi ha en ambisjon om at vi i 
løpet av kommuneplanperioden har oppnådd en sykkelandel på 18 prosent av alle reiser, og 30 
prosent av reiser til/fra jobb eller skole.  

Konklusjon 
Målet er minst en dobling av sykkelbruken i Stavanger frem til 2034. Det vil si: 

• fra 9 % til 18 % av alle reiser 
• fra 15 % til 30 % på hverdagsreiser (jobb/skole). 

Hovednett for sykkel er justert. Vi viser til vedlegget «Transport og mobilitet, datert 02.10.2018» for 
en beskrivelse av endringene og lenker som er vurdert.  
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Figur 52. Nytt hovednett for sykkel i kommuneplan 2019-2034. 
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4.17.4 Kollektiv 
Bakgrunn 
Det er behov for å oppdatere temakart for kollektiv slik at det samsvarer med ruteplanleggingen til 
Rogaland Fylkeskommune som har ansvar for kollektivplanleggingen. Grunnlaget for oppdateringen 
er Rogaland fylkeskommune sitt frekvenskart for ruter på Nord-Jæren fra sommeren 2021, se figur 
11 i vedlegget «Transport og mobilitet, datert 02.10.2018».  

Temakartet for kollektiv og bestemmelsene må justeres slik at det er sammenheng mellom dem. 
Knutepunkt er i dag nevnt i bestemmelsene uten at de er vist på temakart 

Vurdering 
Behovsdrevne ruter, vannbuss og Nullen er kommentert i vedlegget «Transport og mobilitet, datert 
02.10.2018». Disse temaene påvirker ikke kommuneplanen i denne rulleringen. 

Konklusjon 
Traséene i temakartet er oppdatert slik at det stemmer med Rogaland fylkeskommune sin plan for 
fremtidige kollektivruter på Nord-Jæren. Temakartet for kollektiv viser nå Bussveien og andre 
hovedkollektivtraséer. Hovedkollektivtraséer vil si traséer med 4 eller flere avganger per time per 
retning på dagtid utenom rushtid. 

I temakartet for kollektivnettet er viktige kollektivstopp og kollektivknutepunkt videreutviklet. De 
mest viktige kollektivknutepunktene, Stavanger sentrum og Jåttåvågen, vises nå i temakartet. Dette 
er knutepunkt hvorfra man reiser både lokalt, regionalt og til andre landsdeler i Norge. I tillegg er det 
lagt til flere viktige kollektivstopp. Viktige kollektivstopp er nå alle bydels- og lokalsenter, 
kjerneområdet Koppholen, Fiskepiren, Paradis stasjon, Gausel stasjon og Midtbergmyrå/Forus. Disse 
kollektivstoppene er viktige på grunn av funksjoner som tilbys i tilknytning til stoppestedet eller på 
grunn av funksjonen som viktig byttepunkt for kollektivreiser.  
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Figur 53. Nytt temakart for kollektiv med Bussveitraséer og andre hovedkollektivtraséer i kommuneplan 2019-2034. 
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4.17.5 Bil 
Bakgrunn 
Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i 
persontransport med bil. Den nye bomringen, med 38 stasjoner og høyere takst i rushtiden, skal 
sammen med staten, finansiere tiltakene i Bymiljøpakken og regulere trafikken. Tilrettelegging for 
gange, sykkel og kollektivtransport som alternativ til privatbil skal også gi bedre veikapasitet for 
næringstransport og nødvendige bilreiser. 

Vurdering 
Kommunen arbeider med å redusere transportbehovet gjennom byutviklingsstrategien. Kommunen 
kan også bidra gjennom andre områder, ved barnehagetildeling, kjøring til dagsenter, kombinere 
vareleveranser/-henting og persontransport for å minimere antall turer, etc.  

Videre kan kommunen bidra med å tilrettelegge for smart mobilitet som for eksempel bildeling, og 
samkjøring, ladeinfrastruktur og mobilitetspunkt. For å legge til rette for bildeling kan kommunen 
kan reservere offentlige parkeringsplasser. 

Førerløse kjøretøy blir aktuelt fremover. Dette kan ha stor effekt på miljø, trafikkflyt, parkering og 
trafikksikkerhet. Det kan også frigjøre arealer til annen bruk enn privatbil. Dersom kjøretøyene ikke 
skulle bli fullt ut selvstyrende eller som del av en bildeleordning, kombinert med gode kollektive 
transportløsninger, kan det gi en fremtid der antall private kjøretøy øker. Studier har vist at en 
framtid med autonome kjøretøy kan føre til en økning i individuell mobilitet og vekst i antall 
kilometer og kjøretøy på veiene.  

Å legge til rette for bildeling og å utvikle en delingskultur blir viktig framover. Dette kan gjøres 
gjennom å legge til rette for mobilitetspunkt, integrere areal- og transportløsninger, reservere 
parkeringsplasser for bildeleordninger, styrke hovedtraseer for kollektiv, videreutvikle sentrum og 
kortreist hverdagsliv, bygge opp rundt gåing og sykling, og dermed redusere behovet for å bruke 
privat bil. Regulering av parkeringstilbudet og andre tiltak som legger til rette for delt mobilitet 
(bomringer, veiprising, unngå byspredning, skattefordeler for selvkjørende bildeling) vil også ha 
betydning.  

Konklusjon 
For å legge til rette for bildeling tas det inn en ny retningslinje som sier at ved etablering av 
parkeringsplass til bildeling kan kravet til antall parkeringsplasser reduseres.  

Flere av de anbefalte grepene for å legge til rette for førerløse biler er med i kommuneplanen 
gjennom byutviklingsstrategien, tilrettelegging for gåing og sykling, retningslinje om mobilitetspunkt, 
parkeringsbestemmelse og sterke hovedlinjer for kollektiv gjennom Bussveien. 

 

4.17.6 Parkering 
Bakgrunn 
I videreutvikling av bestemmelser og retningslinjer for parkering har planarbeidet har tatt 
utgangspunkt i følgende punkter: 
• Vurdere å redusere parkeringskrav for næring og bolig  

o Generell reduksjon i parkeringskrav, inkludert bolig 
o Sone 3 har for høyt parkeringskrav i dag i forhold til behovet. 
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o Det er i dag høye krav til parkering for bolig dersom færre enn 4 boliger. Dette er 
utfordrende i sentrale områder. 

• Vurdere frikjøp og prinsipp om frafall av parkeringskrav. 
• Vurdere behovet for å sikre mer enn 5 % parkering for lading av elbil. Sikre at det skal være 

tilrettelagt med lademulighet for all parkering? 
• Ta inn nye krav til parkering fra KDP sentrum og IKDP Forus. 
• Ta inn bestemmelse eller retningslinje knyttet til bildeling.  
• Justere temakart for parkering. Oppdaterte soner i relasjon til byutviklingsstrategien og 

kollektivtilgjengelighet. 
• Bestemmelser for sykkelparkering. For høye krav i sone 3 for næring. 
 

Vurdering 

Redusere parkeringskrav for næring i sone 1 og 2? 
I sone 1 er det tatt utgangspunkt i at parkeringskrav forholder seg til Kommunedelplan for Stavanger 
sentrum.  

I sone 2 er det tatt utgangspunkt i å gi mulighet for å redusere parkeringstilbudet med en lavere 
minimumsnorm enn i dag. Sone 2 forholder seg også til parkeringskrav i IKDP Forus.  

Redusere krav til parkering for næring i sone 3? 
Stavanger har til nå ikke differensiert på ulike næringsformål i sone 3. Kontorarbeidsplasser har 
generelt sett behov for flere parkeringsplasser enn formålet lager/industri. Arealstrategien legger til 
grunn at det primært ikke skal etableres rene kontorbedrifter i sone 3. Planen legger til grunn å sikre 
noe parkering med en minimumsnorm og begrense antallet med en maksimumsnorm. Da kan 
parkeringskravet tilpasses virksomhetens behov avhengig av andel kontor. 
 
Redusere parkeringskrav for bolig? 
Både Oslo, Bergen og Trondheim benytter differensiert norm for boligparkering etter soner. Bergen 
og Trondheim skiller ikke mellom felles og individuell parkering. Oslo har felles parkering ved minst 
tre småhusboenheter.  

Det stilles i gjeldende kommuneplan høye krav til parkering ved tiltak mindre enn 4 boenheter. Det 
har vist seg at dette gir utfordringer spesielt for mindre prosjekter i sentrale deler av byen. 
Soneparkering og offentlig gateparkering er argumenter for å redusere parkeringskravet ved færre 
enn 4 boliger.  

Nye prosjekter har stort sett mer enn 1 bolig. Å fjerne individuelle krav til parkering vil derfor ikke få 
store konsekvenser. Det gir samtidig en forenkling av parkeringskravene og tabellen blir lettere å lese 
og forstå.  
 
Justere soner i temakart parkering 
Det er behov for en annen differensiering av områdene i kommunen i soner for parkering enn i kartet 
sonene i ny byutviklingsstrategi. Parkeringssoner bør både knyttes opp til byutviklingsstrategien og 
kollektivtilbudet. Anbefalingen er som følger: 
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Sone 1 i sentrum utvides til Sone A i byutviklingsstrategien slik at disse blir omtrent like. Sone 1 i 
Hillevåg og Mariero beholdes og utvides til å gjelde 500 meters rekkevidde fra Bussveien i 
luftavstand, inkludert Mariero stasjon. Resterende områder i gjeldende kommuneplan som er sone 1 
(Jåttåvågen, Gausel stasjon, bydelssentrene, Stavanger Forum og Universitetsområdet) blir til sone 2 
fordi sone 2 er strammet inn, og er tilnærmet lik sone 1 i gjeldende kommuneplan.  

Det er ulike delområder innenfor sone 2. Vi foreslår derfor at sone 2 har en fleksibel norm med 
minimum- og maksimumkrav, der vi anbefaler å bruke minimumskravet som veiledende i bydels- og 
lokalsenter og ved større utbyggingsområder. 

Det er foreslått sone 2 langs kollektivforbindelsen fra Jåttåvågen via Diagonalen, gjennom 
Universitetsområdet til Madla bydelssenter på grunn av høy frekvens med kollektiv (6-14 avganger 
per time per retning dagtid utenom rush). Sone 2 ligger i 300 meters rekkevidde, i luftavstand, fra 
kollektivtrasé gjennom Universitetsområdet.  

Vi foreslår å forlenge sone 2 langs hele hovedkollektivtraséen på Hundvåg. I gjeldende kommuneplan 
var planen at Hundvågbussen skulle gå i pendel og at vestsiden da fikk det beste kollektivtilbudet der 
utviklingsmulighetene er størst. Nå er det ringruter på Hundvåg med lik kollektivdekning på øst- og 
vestsiden.  Kvernevik Ring er en del av Bussveien og bør derfor ha samme parkeringssone som andre 
deler av Bussveien.  

Sonen for Forus justeres til IKDP Forus sin plangrense som har vært ute på høring. Arealer som i 
gjeldende kommuneplanplan var vist som Forus, men som nå er tatt ut av planen blir til sone 2 med 
en avstand på 500 meter fra fv.44. Resten blir sone 3.  

Bestemmelser for sykkelparkering 
Parkeringskravet i sone 3 for næring er i dag minimum 1,5 sykkelparkeringsplasser per 100 m2. Dette 
er et for høyt krav når vi vet at næringskategoriene i sone 3 normalt sett har få ansatte og besøkende 
i forhold til arealbehovet (BRA). 

Som for bolig anbefaler vi også for sykkelparkering å gå bort ifra inndelingen mellom individuell og 
felles parkering. 

Større sykler og sykkelhengere blir mer og mer vanlig i bybildet. Det er derfor behov for å legge til 
rette parkeringsplasser for større sykler.  

Konklusjon 
I forslag til ny kommuneplan anbefaler vi å ikke lenger skille mellom individuell og felles 
boligparkering for å redusere kravet til bilparkering ved få boliger i sone 1 og 2.  

Vi anbefaler å differensiere bolignormen slik at bolig og næring følger de samme sonene tilpasset 
kollektivtilbudet og byutviklingsstrategien.  

Parkeringsnormen for bilparkering er justert med en generell innstramming for både bolig og næring. 
I tabellen med norm for sykkelparkering er skillet mellom individuell og felles parkering tatt ut. Krav 
til antall plasser ved felles sykkelparkering i gjeldende kommuneplan er benyttet, med unntak av for 
sone 1.  For sone 1 (sentrum) foreslår vi 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet mot 2 per boenhet i 
gjeldende kommuneplan. 
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Temakart med parkeringssoner er justert. Området merket grønt (Forus) er justert i henholdt til IKDP 
Forus planen. 

Vi foreslår å opprettholde muligheten for frikjøp for parkering i sentrum, og vi anbefaler å ta inn 
temaet bildeling som en retningslinje i denne rulleringen. Det er lagt til krav om arealstørrelse for 
lastesykkel. 

Forslag til nye tabeller for bil og sykkelparkering og nytt kart over parkeringssoner følger under. 

Tabell 10 Krav til antall parkeringsplasser for bil 

 

 
Figur 54. Krav til antall parkeringsplasser for bil. 

 
 

 
Figur 55. Krav til antall parkeringsplasser for sykkel. 
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Figur 56. Nytt temakart for parkeringssoner i kommuneplan 2019-2034 som gjelder for både næring og bolig. 
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4.17.7 Ladeinfrastruktur 
Bakgrunn 
«Ladestrategi for etablering av ladeinfrastruktur i Sør-Rogaland» ble vedtatt av Kommunalstyret for 
miljø og utbygging høsten 2017. Det finnes i dag 168 punkt for lading av elbiler, 88 av disse er 
offentlig tilgjengelige, og det kommer 112 nye ladepunkt i løpet av året. Til sammen vil vi da ha 268 
ladepunkter ved utgangen av 2018. Hurtigladestasjon for taxi er åpnet på flyplassen, på 
Jernbanelokket og Forus. Siden det er få eltaxier i Stavanger per høst 2018 vil hurtigladestasjonen 
være åpen også for andre elbiler inntil kapasiteten kan dekkes av taxinæringen. 

Klima- og miljøplan 2018-2030 ble vedtatt av bystyret 26.november 2018. Planen har vedtatt 
følgende tiltak for å styrke ladeinfrastrukturen: 

• Tilrettelegge for tilstrekkelig strømtilføring til etablering av ladepunkt ut over 
kommuneplanens krav i ny bebyggelse. 

• Legge til rette for tilstrekkelig antall plasser med lademulighet for å kunne dekke behovet. 
• Sikre tilstrekkelige lademuligheter for beboere i områder med boligsoneparkering. 
• Etablere flere ladepunkter i p-hus som kan benyttes på kveld/natt av beboere i boligsone. 
• Utrede lading fra lyktestolper og lignende spesielt i Trehusbyen. 
• Bidra til smart selvfinansiert offentlig lademulighet. 

 
Lyse, sammen med Smartby, jobber med prosjektet «lyktestolpelading». De første er nå etablert. 
Stavanger kommune bidrar med å utvikle stolpelading som en tjeneste. 
 
Vurdering 
Stolpelading, lademulighet i områder med boligsoneparkering og hurtiglading etableres foreløpig av 
det offentlige. Behov for å sikre dette i kommuneplanen kan vurderes ved neste rullering. 
 
Konklusjon 
I bestemmelsene for parkering foreslår vi å øke kravet til andelen bilparkeringsplasser med 
lademulighet fra 5 % til 10 %. I tillegg foreslår vi å sikre i bestemmelsene at for bolig skal det være 
mulig å tilrettelegge samtlige parkeringsplasser for lading på et senere tidspunkt. For næring skal det 
være mulig å tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene for lading på et senere tidspunkt 

 

4.17.8 Næringstransport og bylogistikk 
Bakgrunn 
Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Effektiv 
næringstransport prioriteres i Bymiljøpakken gjennom utbygging av Transportkorridor Vest og E39. 

Stavanger sentrum har i dag utfordringer med mengden varelevering som skal til den enkelte butikk 
til ulike tider. Det pågår et prosjekt som ser på mulighetene for å etablere et omlastingspunkt i 
Stavanger sentrum.  

Tiltak i handlingsplanen til Klima og miljøplanen 2018-2030 for å fremme effektiv næringstransport 
og bylogistikk (ikke vedtatt enda):  
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• Etablere distribusjonspunkt for varelevering i sentrum, evt. i forbindelse med utvalgte 
mobilitetspunkter. 

Tiltak for å tilrettelegge for utslippsfrie lette kjøretøy 

• Vurdere å innføre null- eller lavutslippssoner for all transport i sentrale områder 

Vurdering 
Det vil være interessant å gå mer inn på etablering av distribusjonspunkt/omlastingspunkt og null- 
eller lavutslippssoner ved neste rullering av kommuneplanen for å styre næringstransporten og 
utslipp fra transport mer. Da har prosjektene og tiltakene i miljøplanen kommet lenger og vil være 
grunnlag for om det er behov for å ta temaet inn i kommuneplanen. 
 
Konklusjon 
Distribusjonspunkt blir i denne rulleringen tatt inn som et forslag til tjeneste/service ved 
mobilitetspunkt. 

4.17.9 Intelligent transport og framtidige transportsystemer 
Bakgrunn 
Teknisk utvikling gjør transport og kommunikasjon stadig mer intelligent. Som en fellesbetegnelse 
benyttes Intelligente transportsystemer (ITS). ITS kan benyttes for å overvåke og bedre trafikkflyt, 
varsle om det er ulykker, anbefale rutevalg, vise om det er parkeringsplasser, bysykler, eller 
bildelebiler tilgjengelig osv. Kommunikasjon er knyttet til en trafikksentral. Teknologi styrer dessuten 
tilgang til data slik at ulike aktører kan tilby egne og supplerende tjenester f.eks. ulike karttjenester 
som gjør reisehverdagen enklere. 

ITS bidrar også til å styre trafikkavvikling f.eks. hvem som skal ha tilgang til ulike deler av veinettet 
eller områder, prioritere retninger eller trafikantgrupper i kryss. Det kan bidra til mer effektiv 
næringstransport ved å styre rutevalg og laste og lossetider.  

ITS kan videre bidra til å styre trafikksikkerheten gjennom førerstøttesystemer for fart, avstand andre 
kjøretøy og trafikanter, sikre at kjøretøyet holder seg innenfor avsatt areal, stopper ved hindringer 
mv. Dette bygger både på sensorer mellom kjøretøy og veikant, kommunikasjon mellom 
kjøretøy/trafikanter, via GPS og nett. Det kan bidra til å sette grenser for hvilke kjøretøy som skal ha 
tilgang til et område eller bidra til trafikantbetaling. 

Vurdering 
I Stavanger er det utstrakt bruk av ITS i dag både for å styre trafikkavvikling for bil og 
kollektivtransport. ITS brukes også som hjelpemiddel for å finne fram til og betale for parkering via 
ulike app’er. Det samme gjelder bysykkelen. Billetter for buss, båt og tog kan kjøpes via app’er og 
disse blir stadig mer integrert slik at tjenesten økende grad er uavhengig av tjenesteleverandør. 
Sanntidsinformasjon bidrar dessuten i kommunikasjonen og gjøre bruk av kollektivtransport mer 
smidig. Stavanger har også hatt første forsøk med selvkjørende buss i trafikk på Forus. 

Konklusjon 
Planen legger til rette for en framtidsrettet arealstrategi, og inneholder bestemmelser og 
retningslinjer som skal bidra til å utnytte muligheter teknologi gir for å tilrettelegge for sømløse 
reiser og løse transportbehovet på en framtidsrettet og innovativ måte.  
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 Retningslinjer og bestemmelser - endringer 

5.1 Generell 
Det har blitt slettet og tilføyd bestemmelser. Dette medfører en omnummerering av bestemmelsene 
i bestemmelsesheftet.  I dette kapitelet henviser vi til ny nummerering.  

5.2 Kapitel 1. Generelle bestemmelser og retningslinjer 
5.2.1 Pkt. 1.1 - Bestemmelser om krav til regulering (pbl § 11.9, punkt 1) 
Pkt.2: Områder hvor områderegulering er blitt gjennomført i løpet av den siste perioden tas ut av 
bestemmelsen. Sykehustomten på Våland er blitt tilføyd.  

Pkt.4: Bestemmelsen tas ut og er innarbeidet i bestemmelse om unntak fra plankrav, jf. pkt.2.1.1, 
pkt.3. 

5.2.2 Pkt. 1.3 - Ny bestemmelse om Konsekvenser for naturmangfold (pbl 
§11.9 punkt 6). 

Dette er en ny bestemmelse i planen. Bestemmelsen har blitt tilføyd en bestemmelse som sikrer at 
vurdering av naturmangfold skal være en fast del av saksframlegget ved inngrep i grønne områder. I 
A-områder skal en helst ikke planlegge inngrep.  

5.2.3 Pkt. 1.4 - Retningslinjer om byutviklingsstrategi og 
gjennomføringsområder (pbl § 11.9 punkt 5) 

Bestemmelsen har blitt revidert slik at den er nå tilpasset ny byutviklingsstrategi i ny kommuneplan 
for Stavanger.  
• 1.4 Retningslinjer om byutviklingsstrategien og gjennomføringsområder (ny) beskriver nye 

retningslinjer vedrørende byutviklingsstrategien og sikrer tanken bak denne i 
bestemmelsesheftet.  

 

5.2.4 Pkt. 1.5 - Retningslinjer om utnyttelsesgrad og byggehøyder (pbl § 11.9 
punkt 5) 

• Pkt. 1.5 Retningslinjer om byutviklingsstrategi og gjennomføringsområder i ny plan erstatter Pkt. 
1.3 retningslinjer om utnyttelsesgrad og byggehøyder i gjeldende plan. Avsnittene om 
utnyttelsesgrad i byutviklingsaksene og utnyttelsesgrad i øvrige områder erstattes av avsnitt om 
utnyttelsesgrad i bysonene og gjennomføringsområdene (Tabell med retningslinjer for 
utnyttelsesgrader erstattes av ny tabell. Tabellen er justert i tråd med de nye hovedgrepene i 
byutviklingsstrategien, slik den er beskrevet i kap.1. Det er også lagt inn en retningslinje om 
utnyttelser ved blandingsformål, hvor utnyttelsen skal gjøres ut fra en konkret vurdering, på 
bakgrunn av situasjonen i de enkelte områder. 

• Høyhus (pkt 5-7 i ny kommuneplan) erstatter Pkt.3 – lokalisering av høyhus i gjeldende 
kommuneplan. Lokalisering av høyhus er endret, for å samsvare bedre med revidert 
byutviklingsstrategi og hvor områder som planlegges for de høyeste utnyttelsene. Det stilles krav 
til at vurdering av høyhus gjøres innenfor en kommunedelplan eller en områderegulering. Ved 
vurdering av høyhus innenfor en detaljregulering forutsettes at det er gjort en grundig vurdering 
av gjennomføringsområdet eller en større del av dette. Bakgrunnen for dette er at et høyhus som 
oftest influerer på et større område og kan ha konsekvenser for eksisterende og ny bebyggelse i 
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omkringliggende områder. For å sikre en god kvalitet og gode urbane sammenhenger i 
nærmiljøene kreves det at etablering av høyhus alltid ses i en større sammenheng enn for det 
aktuelle byggeområdet. Opprinnelig pkt.3 er også delt opp i underpunkter for å øke lesbarheten. 

• Pkt. 4 er justert for å tilpasses bysonene. 

5.2.5 Pkt. 1.6 - Retningslinjer om boligstørrelser (pbl § 11.9 punkt 5) 
• Pkt 4: Justering av formuleringen for å tydeliggjøre innholdet av retningslinjen.  

5.2.6 Pkt. 1.7 - Retningslinjer om lokalisering av virksomheter 
• Pkt.1: Det er lagt til i retningslinjen at prioriteringene i byutviklingsstrategien også skal tas hensyn 

til ved vurdering av boligsammensetting i de enkelte plansakene. Bakgrunnen er det skal 
tilstrebes et bredt tilbud av ulike boligtyper i de prioriterte oppgavene, for å oppnå attraktivitet 
og mangfoldige bomiljøer. 

• Pkt.3: Begrepene er tilpasset ny byutviklingsstrategi. 

5.2.7 Pkt. 1.8 - Bestemmelser om hensyn til samfunnssikkerhet (pbl § 11.9 
punkt 5) 

Bestemmelser om vann og avløp, samt overvannshåndtering er flyttet til nytt punkt, punkt 1.24 – 
bestemmelser om vann- og avløp. Pkt.1.8 og 1.9 gjelder derfor bare forhold som er direkte knyttet til 
samfunnssikkerhet. 

I forbindelse med forrige rullering av kommuneplanen ble det satt sterkere fokus på 
overvannshåndtering, blågrønne løsninger og klimatilpasning.  Basert på erfaringer med 
bestemmelsene og retningslinjene i gjeldende kommuneplan, og i forlengelse av kommunens arbeid 
med klimatilpasning og arbeidet i EU-prosjektet UNaLab, er det behov for å forsterke og presisere 
dagens bestemmelser, slik at vi oppnår det vi ønsker: god overvannshåndtering og klimatilpasning. 

Dagens bestemmelse om samfunnssikkerhet deles i en bestemmelse for vann og avløp og en 
bestemmelse for samfunnssikkerhet. De foreslåtte endringene i bestemmelsene for 
samfunnssikkerhet tar opp i seg arbeidet som er gjort med kartlegging av flomveier/dreneringslinjer i 
Stavanger og presiserer at bekkelukking ikke tillates (med tanke på sikker flomavledning) og at 
bekkeåpning skal vurderes. Bestemmelsene for vann- og avløp justeres for å sikre lokal håndtering av 
overvannet og fremme bruk av naturbaserte løsninger, i tråd med tek 17, § 15.8 og også i tråd med 
intensjonen da bestemmelsen ble tatt inn ved forrige kommuneplanrevisjon 

De foreslåtte endringene i bestemmelser og retningslinjer følger opp intensjonene som lå til grunn da 
bestemmelsene ble innført ved forrige revisjon. Endringene er i hovedsak presiseringer som gjør oss 
bedre i stand til å følge opp kommunens behov for klimatilpasning, lokal overvannshåndtering og 
blågrønne verdier. 

Pkt.2: avløser pkt.1 i gjeldende plan. I bestemmelsen er vurderingskravet blitt innskjerpet ved at det 
skal gjøres en særskilt vurdering ved bygging av gulv som ligger under kote+3. Det settes krav til en 
sakkyndig utredning for å ivareta fremtidige klimautfordringer. Det settes og krav til at det ved 
regulering skal legges faresone flom (H320) i de aktuelle områdene og legges inn bestemmelser for 
nødvendige avbøtende tiltak. 

Pkt.3 er tidligere pkt 2 og har eller ikke blitt endret.  
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5.2.8 Pkt. 1.9 - Retningslinje om hensyn til samfunnssikkerhet (NY) 
• Det er tilføyd en generell retningslinje (1.9.1) som sikrer at lukkede vannveier bør åpnes, som 

en hovedregel.  
• Pkt 1.9.2 og 1.9.3 gir retningslinjer i forbindelse med returnivå for stormflo og antall cm over 

middelvann, og hvordan bølgepåvirkning må håndteres. Stormfloverdiene skal legges til 
grunn for planleggingen. 

5.2.9 Pkt. 1.11 Retningslinje om innhold i utbyggingsavtaler (pbl § 11.9 punkt 
2)  

Retningslinjene om utbyggingsavtaler legger til grunn bystyrets forutsigbarhetsvedtak, datert 
26.09.2011. Denne beskriver nærmere innholdet i utbyggingsavtaler med kommunen. For å gjøre 
vedtaket bedre tilgjengelig er det nå gjengitt og tatt inn som retningslinjer om innholdet i 
utbyggingsavtaler. 

5.2.10 Pkt. 1.12 – Bestemmelser om rekkefølgekrav (pbl § 11.9 punkt 4) 
Pkt.1 er gjort tilføyelse om at strukturene som beskrevet i bestemmelsen kan være sikret 
opparbeidet. Endringen betyr at det ikke lenger er krav om at strukturene ikke faktisk må være 
opparbeidet, men det er tilstrekkelig at disse er sikret opparbeidet gjennom forpliktende avtale. 

Pkt. 2-5 utgår. Pkt.2 fordi det nå satt opp som en retningslinje (se 1.13). Pkt. 3-5 fordi disse er ikke 
lenger er aktuelle eller er omgjort til retningslinjer (1.13).  

5.2.11 Pkt. 1.13 – Retningslinjer om rekkefølgekrav 
Pkt 1-3 består av pkt. som er flyttet fra å være en bestemmelse (1.12) til å være en retningslinje.  

 

5.2.12 Pkt. 1.15 - Bestemmelser om kvalitet for uteareal/lekeareal 
• Oppsettet av bestemmelsene er noe endret av hensyn til bedre lesbarhet. For å tydeliggjøre 

innholdet bedre er innholdet i bestemmelsene sortert under overskriftene «uteoppholdsareal» 
og «lekeareal». 

• Punkt 3 (gammel plan) er av hensyn til lesbarheten delt opp i flere punkter og inkluderer nå flere 
punkter som tidligere kun var vist som fotnoter.  

• Det er tilføyd ny bestemmelse i nytt punkt 1, som skal legge til rette for at uteområdene 
utformes med hensyn på å legge til rette for mangfoldig bruk for ulike grupper av befolkningen. 
I takt med at vi blir flere innbyggere i kommunen og at vi bor tettere, blir de felles uteområdene i 
byen enda viktigere enn tidligere. Vi legger derfor til grunn at uteområdene vil bli brukt av flere 
mennesker og av ulike grupperinger i befolkningen. Brukergruppene for de enkelte uteområdene 
vil kunne variere gjennom tid. Det er derfor viktig å legge til rette for at uteområdene har 
tilstrekkelig allsidighet og fleksibilitet til å ivareta ulike funksjoner og behov hos mangfoldet av 
brukere av uteområdene.  

• Tabell 2 – lekeplassnormen har ikke blitt endret. Fotnote har blitt revidert.  

 

5.2.13 Pkt. 1.16 - Retningslinjer om blågrønn faktor ved regulering 
For BGF, blågrønn faktor, gjøres det en justering av retningslinjen slik at konkretiseringen av blågrønn 
faktor ikke er låst til temaveileder for Oslo og Bærum, men til det grunnlaget Stavanger kommune 
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mener best sikrer ivaretakelse av vegetasjon og overvannshåndtering hos oss. Faktorene ligger fast 
som ved forrige kommuneplanrullering.  

5.2.14 Pkt. 1.17 - Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl § 11.9 
punkt 5) 

Endringer i 1.17.1 bestemmelser for parkering 
• Innholdet i pkt. 1 og 2 er beholdt, men fordelt over flere punkt og med språklige justeringer. 

Alt som omhandler sykkel er samlet i ett punkt. Parkeringsnormen i tabellene er justert. Vi 
skiller ikke lenger mellom individuell og felles parkering. Både bolig og næring følger nå de 
samme parkeringssonene. 

• Endring av bestemmelsen i regionalplanen om parkeringsdekning på Forus gjør det 
nødvending å oppdatere bestemmelsen i kommuneplanen som refererer til denne regionale 
bestemmelsen. Ved oppdatering av den regionale planen i juni 2019 er parkeringsnormen for 
det aktuelle området endret til 0,5 parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA. Som en direkte følge av 
dette endres kommuneplanens bestemmelse ved at siste setningsledd i den siste setningen 
fjernes. Setningsleddet er en sitering av innholdet i den tidligere regionale 
planbestemmelsen om parkeringsdekning på Forus. Hovedintensjonen i bestemmelsen i 
kommuneplanen er uendret, ved at inntil IKDP Forus blir vedtatt, er det regionalplanen som 
fastsetter parkeringsnormen for området. Ny bestemmelse lyder slik: For områder merket 
grønt i figur 3 avklares parkeringsnorm i egen kommunedelplan. Inntil kommuneplanens 
parkeringsbestemmelse blir avløst av ny plan, vil parkeringsbestemmelsene i gjeldende 
reguleringsplaner fortsatt gjelde. For nye reguleringsplaner frem til ny kommunedelplan er 
vedtatt, vil parkeringsbestemmelsene følge Regionalplan Jæren. 

• Pkt. 4 er delt opp i to punkt. Vi sikrer at kravet om HC-parkering slår inn ved 10 
parkeringsplasser eller flere. Arealkravet for handicapparkering i private lukkede anlegg er 
redusert fra minimum 4,5x6 m til 4,5x5 m. 

• Lading har blitt et eget punkt. Minimumsandelen parkeringsplasser med lademulighet har 
økt fra 5 % til 10 %. Det er lagt inn krav for bolig at det skal det være mulig å tilrettelegge 
samtlige parkeringsplasser for lading på et senere tidspunkt. For næring skal det være mulig å 
tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene for lading på et senere tidspunkt. Nærbutikker er 
unntatt krav om lademulighet. 

• Pkt. 5 er tatt ut fordi frikjøp er sikret i kommunedelplan for sentrum. I tabellene for 
parkeringsnorm viser vi til at parkeringsnorm for kommunedelplan for sentrum (KDP 
sentrum) gjelder innenfor planavgrensningen til KDP sentrum. 

• Pkt. 6 er gjort om til en retningslinje. 
• Det er lagt til krav om arealstørrelse for lastesykkel. 
• Temakart med parkeringssoner er justert. Området merket grønt (Forus) er justert i henholdt 

til IKDP Forus planen. 

Endringer i 1.17.2 retningslinjer for parkering 
• Pkt. 1 og 2 er slått sammen og det er lagt til at atkomst bør være mest mulig bilfri, utenom 

nyttetransport og at parkeringsanlegg bør plasseres ved inngang til felt. 
• Ny retningslinje om sambruk (tidligere bestemmelse) og bildeling. I parkeringsanlegg med 

sambruk mellom bolig og næring eller etablering av parkeringsplass til bildeling kan kravet til 
antall parkeringsplasser reduseres. 
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• Det lagt inn en bestemmelse at all sykkelparkering skal være under tak. Unntak er gitt for 
sykkelparkering for gjester. Det er ønskelig at også gjesteparkering for sykkel er under tak, men 
er ikke satt som krav, og derfor tatt inn som en retningslinje.  

 

5.2.15 Pkt. 1.18 - Bestemmelser og retningslinjer om støy (pbl § 11.9 punkt 6) 
Mindre endringer. Retningslinje 1.18.2 er delt opp i 2 punkter for tydeliggjøring av retningslinjen. 

 

5.2.16 Pkt. 1.19 – Retningslinjer om luftkvalitet (pbl §11.9 punkt 6).  
Etter innspill fra overordnet myndighet har kommunen tilføyd en retningslinje som sikrer vurdering 
av luftkvalitet i arealplanlegging. 

5.2.17 Pkt. 1.20 Bestemmelser og retningslinjer om miljøprofil ved nybygg (pbl 
§ 11.9) 

• Pkt - 1.20.1. Pkt.1, som setter krav om miljøoppfølgingsprogram tas ut. Begrunnelsen er at 
temaene til dels ivaretas gjennom nye tekniske forskrifter, TEK-17. Videre er det lagt inn egne 
bestemmelser og retningslinjer for massehåndtering, som er speilet inn i kommuneplanen i fra 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040, vedtatt i fylkestinget desember 2017. 

• Nytt pkt.1: Stiller krav til at hensyn til miljø og energibruk utredes i planbeskrivelsen. Dette 
gjelder altså nå for alle planer, uavhengig av planens omfang og størrelse. 

• Når det gjelder massehåndtering er det nå lagt inn egne bestemmelser og retningslinjer om dette 
i kommuneplanen, jf. kap.1.26-bestemmelser og retningslinjer for massehåndtering.  

• Øvrige forhold, som tidligere lå inn under miljøoppfølgingsprogrammet forutsettes omhandlet i 
planbeskrivelsen av den enkelte plan. 

5.2.18 Pkt. 1.24 – Krav til løsninger for overvann, vannforsyning, avløp (pbl 
§11.9 punkt 3) (Ny) 

Dette er nytt punkt i bestemmelsene, som omhandler temaet vann og avløp. Hensikten er å skille 
bestemmelser som angår samfunnssikkerhet fra bestemmelser som gjelder strukturelle tiltak for 
tilrettelegging for vann og avløp. Bestemmelser som omhandler samfunnssikkerhet omhandles i 
bestemmelsenes punkt 1.8, med tilhørende retningslinjer i punkt 1.9. Bestemmelsene om vann og 
avløp må ses i sammenheng med pkt.1.16, retningslinjer om blågrønn faktor ved regulering. 
Prinsippet bak begge bestemmelsene er at overvann i større grad skal ivaretas innenfor eget område 
og ikke gi tilleggsbelastninger for tilstøtende områder nedstrøms. Dette vil også gi en bedre 
beredskap ved forventede nedbørstopper i framtiden, på bakgrunn av klimaendringene. 

Nytt pkt.1: For alle reguleringsplaner settes det nå krav om kartlegging av flomforhold og flomveier i 
og gjennom området og til resipient. Kommunen har nylig gjennomført en analyse som viser 
flomveiene innenfor kommunen. Dataene er tilgjengelige i GIS temadata. Grunnlagsdataene blir gjort 
tilgjengelig for forslagsstillere av reguleringsplaner gjennom startpakken som kommunen leverer ut 
ved oppstart av plansaker. Bestemmelsen skal ivareta hensynet til å ivareta naturlige flomveier og 
skape sikkerhet mot flomskader. 
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5.2.19 Pkt 1.25 - Bestemmelser om mobilitetsplan (pbl §11.9 punkt 8)  
Bestemmelsen er flyttet fra kapitel 2 i de gamle bestemmelsene, fordi disse gjelder felles for alle 
utviklingsområdene. 

Tekstlig justering i bestemmelsen om mobilitetsplan. Vi har sett et behov for å presisere at kravet om 
mobilitetsplan gjelder for alle plannivå og byggesak. I tillegg ønsker vi å presisere at planen eller 
tiltaket skal bidra til at vi når kommunens overordnede mål om nullvekst i personbiltransporten og at 
det skal vises løsninger for parkering med antall plasser og organisering av parkeringen. 

5.2.20  Pkt. 1.26 – Bestemmelser og retningslinjer for massehåndtering. (pbl 
§11.9 punkt 8.  

Dette er nye bestemmelser og retningslinjer som er direkte hentet i fra Regionalplan for 
massehåndtering på Jæren 2018-2040, Rogaland fylkeskommune, vedtatt 13.des.2017. Derved er 
kommuneplanen synkronisert med de regionale bestemmelser og retningslinjer for 
massehåndtering. 

5.2.21 Pkt 1.27 - Bestemmelser om skilt- og reklameinnretninger 
Avsnitt er flyttet fra 3.6 i den forrige kommuneplanen. Flyttingen har skjedd fordi dette er en felles 
eller generell bestemmelse og hører derfor ikke til under kapitlet om hensynssoner. 

5.3 Kapitel 2. Tematiske bestemmelser og retningslinjer 
5.3.1 Pkt. 2.1.1 – Bestemmelser om tiltak unntatt fra plankrankrav (pbl § 

11.10 punkt 1) 
Pkt 3 er tilføyd og omhandler tildekking av forurenset sjøbunn som unntak fra plankrav. Opprinnelig 
pkt 3 om tomtedeling er slettet, se også neste punkt.  

5.3.2 Pkt. 2.1.2 Retningslinjer for tomtedeling / bygging av småhus 
Det er tilføyd en setning som gir retningslinjer ved søknad om reguleringsendringer, dispensasjoner 
(fra plan eller plankrav), deling og bygging i utbygde småhusområder. Setningen erstatter pkt. 3 i 
avsnitt 2.1.1 i gjeldende kommuneplan.  

5.3.3 Pkt. 2.2.4 - Bestemmelser og retningslinjer om etablering av handel og 
for sentrumsformål (pbl § 11.10 punkt 2) 

Pkt 2.2.4.1 Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål 
Tabell 6 er revidert. Setning om plankrav til Madla-Revheim og Universitetsområdet er tatt ut, da det 
områdereguleringer for disse områdene er blitt gjennomført. 

Gjelder underpunkt 7.b – Forus felt C1. Bestemmelser er tatt ut fordi det er vedtatt regulering for 
området KF3 («IKEA»-tomten). Hensynet bak bestemmelsen er derved falt bort. 

5.3.4 Pkt. 2.2.5.2 - Retningslinjer om brygger og naust 
Pkt 2. I henhold til innkommet merknad i høringen er det blitt presisert at det er grunnflaten, oppgitt 
i BYA, som skal legges til grunn.  

5.3.5 Pkt. 2.3.1 - Bestemmelse og retningslinjer til samferdselsanlegg (pbl § 
11.10 punkt 2,4) 

Pkt. 2.3.1.1 Retningslinjer for kollektivtraséer  
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Språklig justering fra «full fremkommelighet» til «presis fremkommelighet». 

2.3.1.3 Retningslinje for mobilitetspunkt (NY) 
Det er tilføyd en ny retningslinje for mobilitetspunkt. Hensikten er å legge til rette for steder med 
tilgang til felles transporttjenester der du enkelt får tilgang til overordnet transportnett. Et 
mobilitetspunkt inngår i tilretteleggingen for sømløs reise og kortreist hverdagsliv.  
 

5.3.6 Pkt. 2.3.2 - Bestemmelser om stoppesteder for kollektivtrafikk og 
kollektivknutepunkter (pbl § 11.10 punkt 2,4) 

I pkt. 1 har vi strøket ordet «kollektivknutepunkter» fordi dette er overflødig.  

I pkt. 2 er det gjort noen få språklige justeringer. Innholdet er det samme.  

5.3.7 Pkt. 2.3.3.1 - Bestemmelser om sykkelnettet (pbl § 11.10 punkt 2,4) 
Pkt. 3 som sier noe om standardkrav ved utvidelser av Sykkelstamnettet er tatt ut. Vi ser ikke behov 
for denne bestemmelsen. Det er også gjort noen språklige justeringer for et klarere språk. 

 

5.3.8 Pkt. 2.3.3.2 Ny retningslinje: Retningslinjer om gange (pbl § 11.10 punkt 
2,4) 

Vi foreslår å legge inn noen generelle retningslinjer om tilbudet for gående for å sikre at gange er et 
tema i planleggingen. Ved en senere etablering av hovednett for gange vil det være aktuelt å sikre 
kvaliteten og tilbudet for gående gjennom egne bestemmelser for hovednett for gange.  

5.3.9 Pkt. 2.3.4 - Retningslinje om avkjørsler for kommunale veier 
Det er tilføyd at avkjørsler skal bygges i henhold til kommunalteknisk veinorm. 

5.3.10 Pkt. 2.5.2 Bestemmelse om område for LNF spredt fritidsbebyggelse (pbl 
§ 11.11 punkt 2) 

I punkt 2 er det presisert at erstatningshytter og tilbygg ikke kan plasseres nærmere enn det som 
fremgår av disposisjonsplanen for Kalvøy. Presiseringen er en forutsetning for frafall av innsigelse i 
fra fylkesmannen angående fritidsbebyggelsen på Kalvøy. 

5.4 Kapitel 3. Bestemmelser og retningslinjer for 
hensynssoner 

5.4.1 pkt.3.1.1, bestemmelser til restriksjonssoner for Stavanger lufthavn Sola, 
H190_Høyde og H190_BRA 

Under dette avsnittet er det gjort følgende endringer: 

• For hensynssone for høyderestriksjoner rundt rullebane, H190_Høyde er plankartet oppdatert 
med revidert kart fra Avinor, med kart: ENZV-P-08 datert 27.11.2015. 

• For hensynssone for byggerestriksjoner rundt navigasjonsanlegg, H190_BRA er plankartet 
oppdatert med revidert kart fra Avinor, med kart: ENZV-P-09 datert 27.11.2015. 

• Videre er det lagt inn i plankartet en ny hensynssone rundt flyplassen, etter krav fra Avinor, 
restriksjoner i flystøysoner_H220, med kart: Flystøysonekart for Stavanger lufthavn Sola 2014-
2025. Det er lagt inn bestemmelser for områder som ligger innenfor gul støysone i 
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støysonekartet, med krav om vurdering av avbøtende tiltak mot støy, i henhold til retningslinje T-
1442/2012. Bestemmelsene setter også krav om dokumentasjon av støytiltak for byggesaker 
innenfor den gule støysonen. Bestemmelsene er formulert av Avinor. 

5.4.2 Pkt. 3.1.3.4 - Hensynssoner fare H350 (jf. PBL § 11-8 a) 
Det er tilføyd en ny retningslinje for Hensynsone fare, H350. Endringen er etter innspill i fra 
fylkesmannen om det ikke er faresone vist i kommuneplanens plankart for tankanlegget i Breivig på 
Storhaug. Faresonen viser i gjeldende regulering for området og er nå speilet inn i kommuneplanen. 
Sonen er lagt inn i plankartet og i bestemmelse i planen. 

5.4.3 Pkt. 3.3.2 - Retningslinjer for hensynssoner bevaring av naturmiljø 
For verneområder for sjøfugl er det gjort enkelte utvidelser, ved at sjøområder rundt de enkelte 
øyene og holmene inngår i vernesonen, H560. I tillegg er Store og Lille Gauselholmen med tilhørende 
holmer, skjær og sjøområder nå tatt inn i vernesonen. 

5.4.4 Pkt. 3.3.4 Retningslinjer for hensynssone landskap 
Retningslinje for hensynssone landskap er presisert ved å legge inn overskrifter som knytter 
innholdet til bestemte områder i kommunen (Mariero og Hundvåg).  

5.4.5 Pkt. 3.4.2.5 - Bestemmelser for hensynssone H190 
Ved offentlig ettersyn mottok kommunen en merknad som gikk på å legge inn en hensynssone for å 
sikre forsvarets skyte- og øvingsaktivitetsområde i Nordsjøen. Forsvarsbygg varslet innsigelse om 
merknaden ikke ble ivaretatt. Foreslått bestemmelse fra Forsvaret er nå tatt inn i kommuneplanen. 
På denne forutsetningen har forsvarsbygg trukket innsigelsen. 

5.4.6 Pkt. 3.5.1 - Bestemmelser for hensynssoner felles plan 
Hensynssonen for krav om felles planlegging, H810, bortfaller fra sykehusområdet på Våland. 
Årsaken er at hensynssonen ble opprettet ved forrige rullering av kommuneplanen, på bakgrunn av 
at området på det tidspunktet var et av tre mulige lokaliseringsvalg for nytt sykehus i regionen. 
Gjennom vedtaket om at nytt sykehus blir etablert på Ullandhaug, bortfaller grunnlaget for 
hensynssonen. Hensynssone for Sølyst er tatt ut av planen, da en samlet reguleringsplan er blitt 
gjennomført (plan 2511P). 

5.4.7 Pkt3.5.2 - Bestemmelser for hensynsoner for omforming 
For underpunkt 1 er regel om 30% næringsformål tatt ut og erstattet med bestemmelse for at 
områdene skal legges til rette for blandede utbyggingsformål. For omformingsområdene i 
Bangavågen, Buøy og for Essotomten ved Tjensvollskrysset er det lagt inn bestemmelse om at 
boligformål ikke tillates. 

Underpunkt 2 er tatt ut. Grunnen for dette er området for Forus travbane inngår i behandlingen av 
IKDP Forus. Området for Norturatomten er besluttet å ikke inngå innenfor planområdet for IKDP 
Forus. 
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 Om planprosessen 

6.1 Oversikt over reguleringsendringer som er gjennomført 
siden forrige rullering av kommuneplanen 

Endringer i kommuneplanens plankart 2019-2034, på grunnlag av planendringer i reguleringer som er 
vedtatt senere enn 12.januar 2015. I vedlegg til saken er det en mer detaljert oversikt med 
kartutsnitt som viser hvordan reguleringsendringene medfører endringer i kommuneplanens 
plankart. Illustrasjonene viser før og etter situasjonen. 

Oversikt over reguleringsplaner, vedtatt etter 12.01.2015, hvor disse har ført til endringer i 
kommuneplankartet for 2019-2034: 
Plan-ID: Formål:   Endringer i kommuneplanens plankart: 
2522 Friområde  friområde er utvidet noe 
2435P Friluftsområde sjø til kombinert.  Justert linjer etter plan 
2467 Friområde  til bolig 
2425 Bolig  til friområde 

 Bolig  tilpasses eiendomsgrense 
2486P Næring  til kombinert.  Justert linjer etter plan 
2531 Offentlig  til kombinert 
2318 Bolig  til offentlig, friområde og brygge naust 
2388 Bolig  til offentlig 
2536P Offentlig  til bolig. Justert linjer 
2499P Kombinert  til bolig. Justert linjer friområde 
2539P Bolig  til friområde 
2573 Friområde  til brygge naust 
2614 Friområde  til offentlig 
2525 Veg  til offentlig 
2568 Bolig  til friområde 
2510 Offentlig  til kombinert og friområde 

 Sentrumsformål til offentlig og kombinert 
2511P Friområde  til bolig 
2513P Friområde  til bolig 

 Bolig  friområde 
2577P Friområde  til bolig 
2583P Bolig   til friområde og LNF. Justert etter plan 
2624 Bolig  til offentlig 
2502P Næring  til bolig 

2615 
Bruk og vern av sjø og 
vassdrag til friområde (utfylling sjø) 

 Friluftsområde sjø til friområde (utfylling sjø) 
2550P Vei  til bolig 
2634 Friområde  til idrett 

2636 Kombinert  
til friområde, bolig, friluftsområde i sjø og ferdsel. Justert 
etter Paradis sør plan 
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Oversikt over reguleringsplaner, vedtatt etter 12.01.2015, hvor disse har ført til endringer i 
kommuneplankartet for 2019-2034: 

 Friområde   

 
Bruk og vern av sjø og 
vassdrag  

 Friluftsområde i sjø  

2424 Næring  
områdene her er endret etter områdeplan for Madla 
Revheim.  

 Friområde  
næring er tatt ut, ellers er formålene beholdt med endret 
omriss. 

 Bolig  kombinert er lagt til. 

 idrett   
 offentlig   
2595P Næring  omgjort til bolig 
2442 Bolig  lagt inn friområde/grøntdrag etter plan 

 Idrett   
2435P Kombinert  justert grense ut mot sjø. Og turvei etter plan. 
2326 Bolig  til friområde 
2426 Ferdsel  endret til næring på Buøy(utfylling) 
2595P Næring  til bolig. Justert kystlinje etter plan 
2387 Kombinert  til bolig. Justert kystlinje etter plan 
2543P omforming  er tatt bort  
2510 krav om felles plan er tatt bort 
2660 Offentlig Til bolig 

 

Tabell 11: Oversikt over reguleringsplaner, vedtatt etter 12.01.2015, hvor disse har ført til endringer i kommuneplankartet for 2019-
2034 

Andre endringer i plankartet, på bakgrunn av innspill til denne planrulleringen: 
• Essostasjon i Tjensvollkrysset - fått kode 820 omforming 
• For del av industriområdet på Buøy, indre del av Bangavågen, er det lagt til hensynssone 

H820 omforming 
• SUS Våland er hensynssone felles plan, H810, tatt ut. 
• SUS Våland er hensynssone omforming, H820, lagt til i kartet 
• Avinor nye sosifiler -  høyderestriksjon og byggerestriksjon er lagt inn 
• Støysone gul er lagt inn som hensynssone-H220 
• Områder for bevaring naturmiljø, hensynssone H560, er utvidet og lagt til 
• Smølaveien 25 (gnr/bnr 28/1642) er endret i fra friområde til bolig, på bakgrunn av feil i 

plankartet 
• Båndleggingsgrense endret på gnr/bnr 17/1675 
• Gimle gård er endret- lagt inn markagrense og LNF framtidig 
• Endret områder fra fremtidig til nåværende 
• Turveier endret noe etter gjeldende regulering 
• Nye områder: for eksempel LNF på Høyebakken - Tasta 
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6.2 Merknader ved varsel om planoppstart 
Kommuneplanen for Stavanger 2019-2034 
Innkomne merknader til høringen av planprogrammet 
Det er kommet inn totalt 45 innspill til varsel om planoppstart: 

- 17 arealinnspill 
- 10 innspill fra offentlige instanser 
- 11 innspill fra politiske utvalg og styrer 
- 7 innspill fra andre. 

 

INNSPILL Type innspill: Oppfølging: 
 Areal Off. 

 
Pol Div. Vurde

-res 
Vurde

-res 
ikke 

Tas til 
Oriente 

01 Stavangerregionen havn  X     X 
02 Buøy invest (se også 39) X    X   
03 Statens vegvesen  X     X 
04 Fiskarlaget vest (besvares likt som i 22)    X   X 
05 Bane NOR  X     X 
06 Luks    X   X 
07 Leif Egil Torkelsen X     X  
08 Breidablikk  X     X  
09 Øyvind Revheim X     X  
10 Arkitektkontoret Stav X    X   
11 Arkitekt Arne Hoffmann X     X  
12 Aalgård bygg X     X  
13 Øster Hus (identisk innspill som i 29) X      X 
14 Forsvarsbygg  X     X 
15 BULL    X   X 
16 Grønn by stavanger    X   X 
17 Glenn Finnestad X    X   
18 Næringsforeningen    X   X 
19 Abacus X     X  
20 Forusstranda vel    X   X 
21 Hillevåg historielag    X   X 
22 Fiskeridirektoratet (samme innspill som i 4)  X     X 
23 Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen  X     X 
24 Øster Hus, på vegne av grunneiere X     X  
25 Lyse elnett  X     X 
26 Favoritthus, innspill Madlastø X     X  
27 Favoritthus, innspill Krossbergveien (se 
innspill 32) 

X     X  

28 Thomas Skavland X     X  
29 Fjogstad Hus (samme innspill som nr.13) X     X  
30 Fylkesmannen  X     X 
31 Avinor  X   X   
32 Ivar Isdal (se innspill 27) X     X  
33 Bjarne Lunde X    X   
34 Innspill fra VA, Stavanger kommune  X     X 
35 Eldrerådet   X    X 
36 Funksjonshemmedes råd - AU   X    X 
37 Tasta bydelsutvalg   X    X 
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INNSPILL Type innspill: Oppfølging: 
38 Eiganes og Våland bydelsutvalg   X    X 
39 Hundvåg bydelsutvalg (se innspill 2, Buøy)   X    X 
40 Madla bydelsutvalg   X    X 
41 Storhaug bydelsutvalg   X    X 
42 Hillevåg bydelsutvalg   X    X 
43 Hinna bydelsutvalg   X    X 
44 KBU 11052017   X    X 
45 KOM 16052017   X    X 

 

Tabell 12: innspill og merknader samt oppfølging 

 

6.3 Merknader til hovedhøringen 
 
Hovedhøringen til kommuneplanens arealdel ble gjennomført i perioden 7.desember-31.januar. Totalt ble 
det mottatt 52 merknader til høringsdokumentene. Merknadene er svart ut i eget dokument som følger 
saken. Det ble rettet totalt syv innsigelser til høringsforslaget, hvorav fire i fra forsvarsbygg og tre i fra 
fylkesmannen. Alle innsigelsen er blitt løst underveis, slik at innsigelsene nå er frafalt. Kommentarer til 
den enkelte merknad kan leses i eget vedlegg til saken. Der det er flere innspill som overlapper hverandre 
er disse kommentert samlet i kap 6.3.1 nedenfor. Merknadene ligger tilgjengelig på kommunens nettsted: 
 
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/arealdelen/ 
 
OFFENTLIGE: 
H01 Fylkesmannen 
H02 Samordnet uttalelse fra fylkesmannen 
H03 Rogaland fylkeskommune 
H04 Statens vegvesen 
H05 Kystverket 
H06 Avinor  
H07 Bane Nor  
H08 Fiskeridirektoratet 
H09 Forsvarsbygg 
H10 Sandnes kommune 
H11 Stavangerregionen havn IKS 
 
ANDRE: 
A01 Fiskarlaget vest 
A02 Helse Stavanger 
A03 Forum for natur og friluftsliv Rogaland 
A04 Forus næringspark 
A05 Forusstranda vel 
A06 Grønn by 
A07 LUKS 
A08 Lyse elnett 
A09 Næringsforeningen 
A10 STAS-Stavanger sentrum 
A11 Stavangerregionen havn as 
A12 KAP 
A13 Stavanger utvikling KF 
A14 WorleyParsons 
A15 BULL 
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A16 Stavanger boligbygg KF 
 
PRIVATE: 
P01 2020 park 
P02 Arne Hoffmann  
P03 Buøy invest 
P04 Fjogstad hus 
P05 Hafrsby-Kruse Smith 
P06 Helen og Hard 
P07 Hinna og Jåttåvågen-Sweco 
P08 Jon Dagsland-Thomas Skavland 
P09 K2 Stavanger as 
P10 Realkapital utvikling as 
P11 Rumagtomten 
P12 Sandvik gård 
P13 Smedvig eiendom 
P14 Sunde-asplanviak 
P15 Tjelta eiendom as 
P16 Tjensvoll, essotomten 
P17 Tvedt eiendom as 
P18 Misjonsmarka 
P19 ØsterHus 
P20 Øyvind Revheim 
P21 Sølvi Morvik, Bane Nor 
P22 Rune Bertelsen, BASE 
P23 Arne Sæbø, NIBIO Særheim 
P24 Finn Våge 
P25 Jon Ole Tomren 
 
 
POLITISKE INNSPILL: 
I 01 Bystyrets vedtak om utleggelse til høring – 26.nov 2018 
I 02 Eldrerådet 
 

6.3.1 De viktigste hovedtrekkene i merknadene til hovedhøringen 
Blant de ulike innspillene som er kommet inn ved høringen av kommuneplanen er det flere av disse 
som knytter seg til hovedtemaene som er reist ved denne rulleringen av kommuneplanen. Dette 
gjelder særlig temaer som knytter seg til den reviderte byutviklingsstrategien. Blant disse er det flere 
innspill som går på bysoner, gjennomføringsområder, utnyttingsgrader, prioritering av 
utbyggingsrekkefølgen og virkemidler for gjennomføringen av strategien. Andre gjengangere er 
temaer som går på hvordan byen skal tilrettelegges for å gjøre byen mest mulig attraktiv for 
barnefamilier. 

Innspillene berører følgende oppdaterte avsnitt i planbeskrivelsen: 
Kap.2.2.5 Hovedgrepene i byutviklingsstrategien 
Kap.2.2.5.1 Bysoner 
Kap.2.2.5.2  Gjennomføringsområder 
Kap.2.2.6 Prioritering av utbyggingsrekkefølgen 
Kap.2.2.7 Tillatte utnyttelser i bysoner og i gjennomføringsområder 
Kap.2.2.8 De viktigste endringene i byutviklingsstrategien 
Kap.2.2.9 Virkemidler for gjennomføring av strategien 
Kap.4.15 Vurdering av boligpreferanser 
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Kap.4.16 Om attraktivitet 
 

6.3.2 Innsigelser til høringsforslaget 
I høringsrunden kom det inn totalt 7 innsigelser til høringsforslaget, hvorav 3 i fra fylkesmannen og 4 
fra forsvarsbygg. Gjennom dialog med partene er innspillene løst ved endringer i planforslaget. 

I fra fylkesmannen gjaldt innsigelsene følgende forhold: 
Innsigelse 1 – Manglende utredninger av nye forslag på Buøy, Hundvåg og Forus 
Innsigelse 2 – Manglende hensynssoner knyttet til storulykkevirksomheter 
Innsigelse 3 – Bestemmelse 2.5.2 om LNF-spredt fritidsbebyggelse 
 
I fra forsvarsbygg gjaldt innsigelsene følgende forhold: 
Innsigelse 1 -  Hovednett sykkel, for planlagt sykkelforbindelse gjennom Madlaleiren 
Innsigelse 2 – Arealutvidelse i nærheten av Forsvarets interesser ved Buøy 
Innsigelse 3 – Manglende ivaretakelse av Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø 
Innsigelse 4 – Manglende ivaretakelse av Forsvarets forbudsområde ved Vestre Åmøy 
 

6.3.2.1 Oppfølging og løsning av innsigelsene i fra fylkesmannen 
Innsigelse 1 – Manglende utredninger av nye forslag på Buøy, Hundvåg og Forus 
Innsigelsen gjelder flere forhold, blant annet påpekning av utredningskrav ved oppfølging av innspill og 
politiske bestillinger som gjelder Buøy, Hundvåg og Forus. Innsigelsen peker også på at ved en eventuell 
utfylling i sjø og etablering av småbåthavn på Buøy kan dette være i strid med naturmangfold og andre 
hensyn i sjø. 
 
Forslag til løsning av innsigelsen: 
For Buøy og Hundvåg er spørsmålene som fylkesmannen reiser i hovedsak relatert til temaer som har 
sammenheng med tidligere initiativer som er kommet i fra Buøy invest as. Bystyrets vedtak ved 
utleggelsesvedtaket av planen for hovedhøringen ses også i lys av initiativene i fra Buøy invest.  
 
Det har i etterkant av hovedhøringen vært en tett dialog med Buøy invest. På bakgrunn av denne dialogen 
ble det fremmet et nytt forslag i den begrensede tilleggshøringen, hvor det foreslås lagt inn i plankartet 
for kommuneplanen en hensynssone omforming for et mindre område innerst i Bangavågen. Det er ikke 
kommet innsigelser til dette forslaget under høringsperioden for tilleggshøringen. Det vises for øvrig til 
kommunens redegjørelse for dette forslaget i dokumentene for tilleggshøringen. 
 
Løsningen med hensynssone vurderes som et vesentlig nedskallert forslag, sammenliknet med tidligere 
innspill om den fremtidige utviklingen ved Buøy og i Bangavågen. Hensynssonen tegnes inn og inngår i 
planforslaget for sluttbehandling av planen. Det gjøres ingen endringer av handelsrammene for Hundvåg i 
planforslaget. På denne bakgrunnen legger kommunen til grunn at forslaget for endringer på Buøy som 
fremmes i planforslaget er i tråd med fylkesmannens anmerkninger og at innsigelsen derfor kan frafalles. 



101 
 

 

 

     Illustrasjon: Utsnitt fra oppdatert plankart som viser ny hensynssone, H820-omforming.  
 
 
Når det gjelder forhold på Forus er det nettopp gjennomført en begrenset tilleggshøring av forslag til 
endring av handelsramme for Tvedtsenteret, hvor Fylkesmannens innsigelse foreligger. Spørsmålet holdes 
utenfor avklaringer som søkes i dette dokumentet, som gjelder innsigelser som er rettet til 
høringsutkastet for hovedhøringen. Videre oppfølging av innsigelsen som er kommet i tilleggshøringen 
følges opp av kommunen separat. For øvrig gjøres det ingen endringer i planen av handelsrammer eller 
endringer innenfor senterstrukturen i kommunen. 
 
 
Innsigelse 2 – Manglende hensynssoner knyttet til storulykkevirksomheter 
Fylkesmannen har innsigelse til manglende hensynssoner for storulykkeanlegg i kommuneplanens 
arealkart. 
 
Forslag til løsning av innsigelsen: 
For tankanlegget ved Dreyersholmen: 
I gjeldende reguleringsplan for området, plan 1785, er det lagt inn en faresone rundt anlegget på 
Dreyersholmen. Faresonen er nå speilet inn i kommuneplanen, og vises nå tydelig i kommuneplanens 
arealkart, som vist i illustrasjonen nedenfor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon: Utsnitt i fra revidert arealkart i 
kommuneplanen hvor faresonen rundt anlegget 
på Dreyersholmene er blitt lagt inn. 

 
 

I bestemmelsene legges det til et nytt punkt, likelydende med retningslinjer i plan 1785: 



102 
 

Retningslinje til faresone for storulykkeanlegg: 

1. Ved Dreyersholmane gjelder faresonen for eksisterende tankanlegg. Faresonen utgår når 
denne virksomheten opphører/flyttes. 

2. Det tillates ikke at småbåthavnen i Breivig påføres bruksrestriksjoner utover de 
bestemmelser som tidligere er gjort gjeldende i anledning eksisterende anlegg. 

 
For tankanlegget i Dusavika: 
Dette anlegget ligger i sin helhet i Randaberg kommune. Tankene ligger cirka 100 meter nord for 
kommunegrensen. Det er avklart med Randaberg og Stavangers beredskapsmyndighet og at det ikke er 
fare ved anlegget som berører områder som ligger innenfor Stavangers kommunegrense. 
 

Innsigelse 3 – Bestemmelse 2.5.2 om LNF-spredt fritidsbebyggelse 
Innsigelsen gjelder å sikre plassering av byggegrense for erstatningshytter og tilbygg innenfor område for 
LNF-spredt fritidsbebyggelse på Kalvøy. Det pekes på at det er en liten feil i en saksopplysning i 
fylkesmannens merknad. Det er ikke riktig at søndre område av Kalvøy vises som grønnstruktur i 
kommuneplanen. I planen er formålet satt som «LNFR-areal for spredt fritidsbebyggelse», med SOSI-kode 
5220.  
 
 
 

 

 

Illustrasjon: Utsnitt fra kommuneplankartet og arealformål Kalvøy sør.  
 
 
Forslag til løsning av innsigelsen: 
Det aktuelle området på søndre del av Kalvøy, er avsatt til «område for spredt fritidsbebyggelse», der 
omfang og lokalisering er definert i disposisjonsplanen. Disposisjonsplanen (vedlagt) er stadfestet av 
fylkesmannen den 9.11.1971 og viser hyttetomter og bebyggelse.  Stadfestingen ble gjort med 
hjemmel i § 82 i bygningsloven av 1965. Om denne type planer står bl.a. i plan- og bygningsloven av 
1985 (§113) at «Endringer av allerede godkjent strandplan/fjellplan, må skje etter bestemmelsene 
om reguleringsplan.»  Etter vår vurdering er derfor denne disposisjonsplanen å regne som en 
reguleringsplan. På denne bakgrunn anser vi omfang og lokalisering som avklart. Det foreliggende 
kartet er også rimelig presist. Det er dette kartet som definerer hvilke hytter som omfattes av 
bestemmelsen. Vi legger til grunn at omriss av planlagt bebyggelse, vurderes på lik linje som en 
byggegrense. For å presisere denne bestemmelsen er det gjort endring i tredje setning i 
bestemmelse i kommuneplanens arealdel: 
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Gjeldende bestemmelse, pkt.2.15.1: 
Hytter vist i disposisjonsplan for Kalvøy inngår i planen. Eksisterende hytter kan erstattes, og mindre 
tilbygg/uthus kan tillates innenfor en total ramme på BRA 125 m2 for hver eiendom, uten krav om ny 
regulering.  Erstatningshytter-/tilbygg skal ikke plasseres nærmere sjø, og avstandskrav til 
nabogrense skal overholdes. Eventuelle erstatningshytter kan være 20 cm høyere enn eksisterende 
hytte, dersom dette er nødvendig ut fra tekniske krav. 

Forslag til revidert bestemmelse: 
Hytter vist i disposisjonsplan for Kalvøy inngår i planen. Eksisterende hytter kan erstattes, og mindre 
tilbygg/uthus kan tillates innenfor en total ramme på BRA 125 m2 for hver eiendom, uten krav om ny 
regulering Erstatningshytter/tilbygg skal ikke plasseres nærmere sjø enn det som er vist i 
disposisjonsplanen, og avstandskrav til nabogrense skal overholdes.  Eventuelle erstatningshytter kan 
være 20 cm høyere enn eksisterende hytte, dersom dette er nødvendig ut fra tekniske krav. 

 
  



104 
 

 

Illustrasjon: Disposisjonsplan for Kalvøy, plankart med plan-ID 2391 
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6.3.2.2 Oppfølging og løsning av innsigelser fra forsvarsbygg 
Innsigelse 1 - Hovednett sykkel ved Madlaleiren: 
Sykkelveien inngår i gjeldende kommuneplanen som del av kommunens sykkelveinett i bydelen, som 
en viktig forbindelseslinje mellom det nye utbyggingsområdet på Madla Revheim og det sentrale 
Stavanger. Forsvarsbygg retter innsigelse til en sykkelforbindelse gjennom leiren, slik som den er vist 
i gjeldende plan. Forsvarsbygg fremholder at det ikke under noen omstendigheter er aktuelt å 
realisere en slik sykkelforbindelse gjennom leirområdet, hverken på kort eller på lang sikt. 

 

Forslag til løsning av innsigelsen: 
På bakgrunn av forsvarsbyggs innsigelse til 
sykkelforbindelsen vil kommunen se på andre 
løsninger for sykkelnettet i området, som går 
utenom leirområdet til Madlaleiren.  
Sykkelveien, slik som den er vist i gjennom 
leirområdet til Madlaleiren i temakartet 
«hovednett sykkel» i eksisterende 
kommuneplan, tas derfor ut i planforslaget for 
ny kommuneplan. Oppdatert temakart er vist 
nedenfor, uten sykkelvei igjennom leirområdet. 
Temakartet vil inngå som del av revidert 
arealdel av kommuneplanen. 
 

 
   Illustrasjon: revidert temakart, hovednett sykkel 

 

 

 

Innsigelse 2 – Arealutvidelse i nærheten av Forsvarets interesser ved Buøy 
Innsigelsen gjelder det politiske vedtaket i fra bystyret i møte 26.11.18, i sak om å legge planen ut til 
høring. Vedtaket ber administrasjonen om å vurdere forslaget fra Buøy invest om utvidelse og 
endring av arealene i nordre del av Buøy. Det er også mottatt innsigelser fra fylkesmannen til 
forslaget om arealendringer på Buøy. Denne innsigelsen bygger på andre grunnlag enn det som ligger 
i innsigelsen i fra Forsvarsbygg.  

Forsvarets innsigelse til områdene ved Ulsnes og Buøy gjelder særlig forsvarets interesser knyttet til 
sjøområdene i Bangavågen. I reguleringsplan 2426 for næringsområdet på Buøy ble det lagt inn en 15 
meter bred og 500 meter lang stripe med grønnstruktur i overgangen mot sjøområdene i 
Bangavågen. Hovedhensikten med denne sonen var å ivareta forsvarets interesser i sjøen gjennom 
etableringen av en buffersone mot næringsvirksomheten ved Buøy, og derved unngå at 
næringsvirksomheten legges direkte ut mot Bangavågen. 
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    Illustrasjon: Oppdatert kommuneplankart 

Forslag til løsning av innsigelsen: 
Grønnstrukturen mot sjøen i 
Bangavågen, slik den er vist i 
reguleringsplan 2426 tas også inn og 
vises direkte i kommuneplankartet. 
På denne måten løftes 
forsvarsinteressen i området opp på 
høyeste plannivå i kommunen, og 
setter derved rammer for fremtidige 
reguleringsplaner i området. 
 

  
 

Innsigelse 3 – Manglende ivaretakelse av Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø 
Innsigelsen gjelder behovet for å få sikret forsvarets skyte- og øvingsfelt på sjøen, for øvingsfeltene 
R8 og R9. Forsvarsbygg vil at feltene vises på kommuneplanens arealkart. 

 

 

 

 
Illustrasjon: Øvingsfelt i sjø, felt R8  Illustrasjon: Øvingsfelt i sjø. Felt R9 

 

Forslag til løsning av innsigelsen: 

Planendringen krever mer prosess og tid, som også inkluderer behov for en høringsrunde. Det er ikke 
mulig å få gjennomført dette arbeidet i tide til at det kan ferdigbehandles innenfor tidsrammene for 
endelig vedtak av kommuneplanen. Det er enighet med forsvarsbygg om at saken følges opp og 
behandles ved neste kommuneplanrullering. Innsigelsen løses ved at det legges inn et eget 
vedtakspunkt ved sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel som fastsetter at skyte- og 
øvingsfeltet skal innarbeides i kommuneplanen ved neste rullering av planen. 

Utkast til vedtakspunkt for oppfølging for neste planperiode:  

Forsvarets øvingsfelt i sjø, R8 og R9, skal innarbeides i kommuneplanens arealkart og bestemmelser. 
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Innsigelse 4 – Manglende ivaretakelse av Forsvarets forbudsområde ved Vestre Åmøy 
Forsvarets forbudssone ved Vestre Åmøy er vist i gjeldende kommuneplan. Avgrensningen av sonen 
er nå blitt noe justert, i henhold til ny forskrift, FOR-2018-12-20-2058. Sonen er nå revidert i 
kommuneplankartet, i henhold til koordinater oppgitt i forskriften. 

 

Forslag til løsning av 
innsigelsen: 
Kommuneplanens arealkart er 
oppdatert i tråd med 
koordinater vist i forskriften - 
FOR-2018-12-20-2058. Det er 
også lagt inn en egen 
bestemmelse i kommuneplanen 
knyttet til arealet. 
 

 

 Illustrasjon: Forsvarets forbudsområdet ved Vestre Åmøy, iht forskrift. 
 

 

Forslag til ny bestemmelse i kommuneplanens arealdel: 

Bestemmelser til Forsvarets forbudsområde ved Vestre Åmøy: 

1. Forbudsområdet, merket FO 1 i plankartet, avgrenses i henhold til forskrift FOR-2018-12-20-2058 
og vises i arealkartet med hensynssone H190, andre sikringssoner. 

 

6.3.3 Samlede kommentarer av innspill til hovedtemaer i planen: 
Bysoner og gjennomføringsområder:  
Dette er en samlet kommentar på flere delinnspill om bysoner og gjennomføringsområder i fra høringen 
av planen. Dette gjelder for følgende innspill: 

- H03 Fylkeskommunen, punkt nr.13 
- H10 Sandnes kommune, punkt nr.3 
- A13 Stavanger utvikling KF, punkt nr.2 

 
Det er kommet innspill til justering av bysonene, hvor noen av disse er etterkommet. For sone C, den 
sekundære byutviklingsaksen, er det blitt påpekt at enkelte deler av kjerneområde landbruk ligger 
innenfor sonen. Bysone C er blitt justert i det endelige plankartet for de aktuelle områdene, slik at sonen 
ikke inkluderer områder som er definert som kjerneområde landbruk.  
Når det gjelder bysone A, den sentrale byen, er denne definert med en 2 km radius i fra Stavanger 
stasjon, unntatt områder som ligger på øyene. Hovedhensikten med sonen er å styrke sentrum og de 
mest sentrale byområdene som for de fleste oppfattes som områder som ligger innenfor gang- og 
sykkelavstand til sentrum. Vi velger å holde fast på avgrensningen som er satt og mener at denne er 
tilstrekkelig romslig til å ivareta hensikten med grensen. For områder som ligger i grenseområder 
utenfor sonene vil det generelt være anledning å drøfte utnyttelsesgradene som er satt i 
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retningslinjene. Dette ligger i at utnyttelsen er satt som retningslinjer og ikke som bestemmelser. En 
vurdering av å fravike utnyttelsesgrader må drøftes i sammenheng med områdets egnethet, de 
stedlige kvaliteter, tilgjengelighet, sammenhenger med andre områder samt måloppnåelsen for de 
overordnede målsettinger i byutviklingsstrategien.  

For bysone B, den primære byutviklingsaksen, er eksisterende boligområder som ligger ut mot 
Gandsfjorden på Forus, inkludert i sonen. Dette er områder som ligger i en avstand på 500-800 meter 
i fra den kollektive hovedaksen i bysonen. Boligområdet er omgitt av et stort og viktig 
gjennomføringsområde som har et betydelig potensial for byutvikling i løpet av planperioden. 

 

Prioritering av utbyggingsrekkefølge:  
Dette er en samlet kommentar på flere delinnspill om utbyggingsrekkefølge i fra høringen av planen. 
Dette gjelder for følgende innspill: 

- A04 Forus næringspark, punkt nr.4 
- A13 Stavanger utvikling KF, punkt nr.4 
- P15 Tjelta eiendom as, punkt nr.1 

 

For de større utbyggingsområdene som er utviklet innenfor det siste tiåret har det vært lagt ned en 
betydelig innsats i fra mange aktører i utviklingen av disse. I stor grad har også kommunen vært en 
viktig medvirkende aktør i tilretteleggingen og utviklingen av disse områdene. Flere av områdene 
som nå er under utvikling er i forslaget til revidert byutviklingsstrategi ikke satt med høyeste prioritet 
for utvikling innenfor det nære tidsperspektivet. Dette kan synes som et paradoks, gitt forventinger 
og den innsatsen som er lagt ned i de enkelte områdene. Bakgrunnen er de høye forventinger til en 
bærekraftig byutvikling som er politisk vedtatt, sammen med de avtalemessige forpliktelser 
kommunen har inngått for byutviklingen. 

Den reviderte byutviklingsstrategien skal bidra til måloppnåelse for de oppdaterte overordnede 
målsettinger for byutviklingen. Disse er definert gjennom nasjonale og regionale føringer og 
forventninger til kommunenes planlegging. I bystyrevedtaket av 15.juni 2015, ble det gitt klare 
føringer om forsterkning av målet om å redusere klimagassutslippene, blant annet i gjennom en 
sterkere rekkefølgestyring av utbyggingene. Målsettingene ligger også til grunn i bymiljøpakken, som 
avtalemessig forplikter kommunen i innsatsen for å nå disse målene. Klima- og miljøplanen som ble 
vedtatt av bystyret 26.november i fjor, har fastsatt krav om en reduksjon av klimagassutslipp med 
80% innen 2030. Dette er et tydelig signal om at kommunen ønsker en ytterligere forsterkning av 
ambisjonsnivået for en bærekraftig by- og samfunnsutvikling, og at Stavanger ønsker å være på linje 
med klimamålsettingene i de andre storbyene i Norge. 

Oppdaterte politiske målsettinger til kommuneplanen må forventes å gi konkrete resultater innenfor 
planperioden. Klima- og miljøplanens målsetting om reduserte klimagassutslipp skal nås innen 2030. 
Dette er fire år før kommuneplanens planperiode utløper. Det høye ambisjonsnivået fordrer en 
endret praksis i fra tidligere, og at denne endringen må starte umiddelbart. Prioriteringene som er 
satt i byutviklingsstrategien er satt med hensyn på å være en avveining mellom hensynet til 
utviklingen av allerede iverksatte utbyggingsområder og samtidig legge til rette for utvikling av 
områder som gir størst transportreduserende virkning. Utbyggingsområdet på Madla Revheim er 
justert opp i fra prioritet 3 til prioritet 2. Dette betyr at området skal ha en relativt større andel av 
veksten som er satt for bysone C og D. For bysone B, den primære byutviklingsaksen, er alle 



109 
 

gjennomføringsområdene i denne sonen blitt satt til prioritet 1 i det endelige planforslaget. Dette er 
gjort med utgangspunkt i at alle gjennomføringsområdene i denne sonen vurderes å gi en god 
måloppnåelse. Samtidig er det i den primære byutviklingsaksen at det legges opp til det beste 
kollektive transporttilbudet i regionen. Bussveien vil ha 16 avganger per time og med Jærbanen som 
gir god tilknytning til den omkringliggende regionen. Innsatsen bidrar til å bygge opp under bybåndet 
og forsterker den byregionale sammenhengen mellom Stavanger og Sandnes. Innenfor bybåndet i de 
to kommunene huses det i dag 130000 innbyggere og et betydelige antall arbeidsplasser. Bybåndet 
utgjør derved den suverent største befolkningskonsentrasjonen i regionen. 

Virkemidler for å styre byutviklingen: 
Kommunens viktigste virkemidler for å styre byutviklingen er gjennom rekkefølgekravene som settes i 
reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven. Loven stiller midlertid krav om at 
rekkefølgekravene som gjelder for et planområde skal være innenfor «nødvendighet» og 
«forholdsmessighet».  
 
I mange tilfeller kan lovens krav derfor virke begrensende, sett ut fra et ønsket ambisjonsnivå for 
byutviklingen. Blant annet gjelder dette for viktige strategiske tiltak som er ment å være initierende for en 
områdeutvikling, men som er vanskelig å forsvare innenfor lovens begrensing av hva som er nødvendig 
eller forholdsmessig for et konkret planområde. 
 
Kommunen bør derfor se nærmere på andre typer tiltak som kan bidra til en styrket offentlig styring av 
byutviklingen. Når et område er blitt område-/detaljregulert er det fortrinnsvis gjennom tilrettelegging og 
bygging av den sosiale infrastrukturen at kommunen kan ha en styrende rolle. Skal kommunen oppnå en 
sterkere strategisk styring i det enkelte området krever dette gjerne et sterkere kommunalt eierskap og 
investeringer innenfor de aktuelle områdene. Kommunen kan derfor velge å innta en mer aktiv rolle ved å 
initiere eller bidra til etablering av strategiske tiltak innenfor aktuelle byutviklingsområder, utover de 
infrastrukturkrav som kan hjemles ved rekkefølgekrav i plan- og bygningsloven. Et eksempel fra Bergen på 
denne typen initiativ er kommunens bygging av gang- og sykkelbroen «Småpudden» over 
Damsgårdsundet i Bergen. Broen bidrar til å styrke den bymessige sammenhengen og utløser et større 
byutviklingspotensial på tvers av sundet, ved at broen knytter sammen byområdene Møhlenpris og 
Laksevåg. Prosjektet er i hovedsak finansiert av Bergen kommune. Dette er en type initierende tiltak som i 
praksis ikke lar seg realisere ved reguleringsmessig rekkefølgekrav i henhold til plan- og bygningsloven, ut 
fra prinsippet om «nødvendighet» og «forholdsmessighet».  
 
Utnyttingsgrader: 
Dette er en samlet kommentar på flere delinnspill om utnyttingsgrader i fra høringen av planen. Dette 
gjelder for følgende innspill: 

- H01 Fylkesmannen, punkt nr.2 
- H03 Fylkeskommunen, punkt nr.2 
- H15 Fylkeskommunen, punkt nr.15 

 
Byutviklingsstrategien legger vekt på at byutvikling, utover et visst omfang, skal skje i områder som 
tilfredsstiller krav til gjennomførbarhet, egnethet, tilgjengelighet og andre kvalitetskrav for byutviklingen. 
Gjennomføringsområder er etablert som et redskap for å tydeliggjøre hvilke områder som har de ønskede 
egenskapene for byutvikling. Disse utvalgte områdene er derfor gitt de høyeste tillatte utnyttingsgradene 
i planforslaget. Områder som ikke er definert som gjennomføringsområder er i hovedsak etablerte 
småhusområder med enebolig og rekkehus. Dette er områder som, langt på vei, må anses som ferdig 
utbygde. Mindre fortettingsprosjekter innenfor disse områdene kan allikevel være aktuelle, men da 
innenfor områdets karakter og skala. Større byutviklingsprosjekter innenfor disse områdene vurderes som 
å ha lav grad av gjennomførbarhet, er kostbare, og vil med stor sannsynlighet medføre et høyt 
konfliktnivå. Innenfor planperioden anses det som svært lite realistisk og nødvendig å gjennomføre større 
utbygginger i disse områdene. Det legges også til grunn at utbygginger i disse områdene heller ikke vil 
kunne bidra med en vesentlig økning av utbyggingskapasiteten i kommunen. Dette tydeliggjøres derfor 
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ved å holde de maksimale utnyttelsesgradene på et moderat nivå. Når det gjelder etablerte 
næringsområder som ligger utenfor gjennomføringsområdene, kreves det ved regulering av disse, at det 
gjøres særskilte vurderinger for utnyttelsen. Utnyttelsen må vurderes ut fra en helhetlig forståelse av 
situasjonen, av næringsområdenes behov og målsettingene i byutviklingsstrategien. Næringsområder som 
ligger utenfor gjennomføringsområdene skal, som hovedregel, ikke legges til rette for virksomheter som 
har høy arbeidsplassintensitet. 
 
Utnyttingsgrader er satt som retningslinjer og ikke som bestemmelser i kommuneplanen. Dette betyr at 
de, under visse omstendigheter, kan fravikes. Som hovedregel skal utnyttelsen ligge innenfor glideskalaen. 
Høyeste tillatte utnyttelse skal ikke oppfattes som en rettighet, som det kan gjøres krav på for den enkelte 
utbygging. Ved fastsettelse av utnyttelsen i de enkelte planer skal det legges vekt på å skape god variasjon 
av formål og av ulike boligtyper. Kommunen har en forventning om at glideskalaen brukes aktivt i den 
enkelte utbygging. Egnet utnyttelse i de enkelte område skal også ses i sammenheng med den konkrete 
situasjonen i utbyggingsområdet, hvor det skal tas hensyn til stedets egnethet og andre kvalitetskrav til 
stedsutviklingen. 
 
 
Attraktivitet: 
Dette er en samlet kommentar på flere delinnspill i fra høringen av planen. Dette gjelder for følgende 
innspill: 

- H03 Fylkeskommunen, punkt nr.3 
- H09 Fylkeskommunen, punkt nr 9 
- H10 Sandnes kommune, punkt nr.2 
- P04 Fjogstad hus, punkt nr.2 
- P19 ØsterHus, punkt nr.2 

 
Se oppdatert avsnitt om dette i kap.4.16 i dette dokumentet. 
 

 

6.4 Merknader til den begrensede tilleggshøringen 
 
Tilleggshøringen er blitt gjennomført i perioden 10.mai-7.juni. Det ble vurdert at det var to 
endringsforslag som krevde tilleggshøring. Høringen ble gjennomført som en begrenset høring. 
Direkte berørte parter ble informert direkte. Høringen blir også varslet på kommunens hjemmeside 
og i gjennom annonse i Stavanger Aftenblad. Høringen omfatter to endringsforslag av planforslaget 
for hovedhøringen: 

1) I plankartet legges det inn en hensynssone omforming, H820, for del av næringsområdet som 
ligger innerst i Bangarvågen, Buøy. 

2) Utvidelse av handelsrammen for detaljhandel for Tvedtsenteret, Forus vest, til 28000m2 
BRA. (Bestemmelse i kommuneplanens arealdel: § 2.5.1, pkt.7a, i gjeldende kommuneplan). 

 
Det kom inn 6 merknader i høringsperioden. Følgende merknader er innkommet: 
 
T01 Fylkeskommunen 
T02 Fylkesmannen 
T03 Sola kommune 
T04 Tvedtsenteret 
T05 HABI 
T06 Sunde estate 
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I høringsrunden ble det rettet innsigelse fra fylkesmannen om forslaget til økning av handelsrammen for 
Tvedtsenteret. På bakgrunn av innsigelsen er endringsforslaget nå tatt ut av det endelige planforslaget. 
Av hensyn til fremdriften av planarbeidet og den politiske sluttbehandlingen av kommuneplanens 
arealdel, er det ikke rom for videre drøftinger eller meklinger med fylkesmannen, for å søke å løse 
innsigelsen. Ut fra uttalelsen i fra fylkesmannen pekes det konkret på at videre avklaringer om 
handelsbetingelsene i området bør skje gjennom det regionale planarbeidet. Det legges derfor til 
grunn at det er lite realistisk at innsigelsen ville kunne ha bli løst gjennom en mekling. 
 
Fylkesmannen har bekreftet at innsigelsen trekkes ved at forslaget trekkes fra planen. 
 
 

6.4.1 Hovedpunktene fra den begrensede tilleggshøringen 
Teksten nedenfor er i hovedtrekk gjengivelse av kommunens vurderinger i høringsdokumentene for 
den begrensede tilleggshøringen, men oppjustert på bakgrunn av innspill og innsigelser i fra 
sektormyndigheter og andre. Endringsforslag nr.1, hensynssone i Bangavågen opprettholdes som i 
høringsforslaget i tilleggshøringen. Endringsforslag nr.2, økning av tillatte handelsrammer for 
Tvedtsenteret, er tatt ut av det endelige planforslaget, på bakgrunn av innsigelsen i fra 
fylkesmannen. På denne bakgrunnen trekkes innsigelsen i fra fylkesmannen, og legger da til rette for 
at kommuneplanens arealdel kan egengodkjennes av bystyret. 

Endring nr.1: Det legges inn hensynssone for omforming, H820, for del av næringsområdet som 
ligger innerst i Bangavågen, Buøy: 

 
Figur 57: Bangavågen hensynssone omforming, H820 

 
Bakgrunn: 
Bakgrunnen for å vurdere hensynsone omforming har sitt utgangspunkt i politiske vedtak i tilknytning til 
bystyrets vedtak om utleggelse av kommuneplanens arealdel til høring, 26.nov.2018, jf. vedtakspunktene 
7 og 24 i fra bystyrets behandling. Vedtakene peker på at Stavanger kommune skal legge til rette for 
videreutvikling av verftsområdet på Buøy og samarbeide om utvikling av Buøy næringspark. Det skal også 
ses på mulighetene for omforming av området i Bangarvågen.  
 
Næringsområdet på Buøy har en historie som strekker seg bakover til siste del av 1800-tallet og området 
er i dag et av de viktigste sjørettede næringsarealene i regionen. Særlig har verftsindustrien vært en 
fremtredende virksomhet på Buøy, og er det fortsatt. De siste årene er det gjennomført omfattende 
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utfyllinger i sjøen på Buøy, som følge av overskuddsmasser i fra Ryfastprosjektet. Utfyllingene har tilført 
næringsområdet på Buøy cirka 100 dekar nye landarealer i området nord for dagens verftsvirksomhet på 
Buøy. 
 
Næringsområdet på Buøy utgjør i dag et areal på 525 dekar, hvor verftsområdet for Rosenberg 
WorleyParsons utgjør cirka 280 dekar av dette arealet. Arealet som det nå foreslås at det legges en 
hensynssone omforming (H820) på, er for et område på om lag 40 dekar. Området ligger innerst i 
Bangarvågen, nord for verftsområdet.  
 
Vurdering: 
Næringsområdet på Buøy er et område som er i stadig utvikling og som skal kunne tilpasse seg ulike 
behov for framtidens næringsliv i regionen. Det legges til grunn at den sjørettede industrien vil 
utgjøre kjernevirksomheten på Buøy i uoverskuelig framtid. Samtidig skal det legges til rette for å 
kunne utvikle næringsklynger med innslag av virksomheter som preges mer av kontorarbeidsplasser 
med høy arbeidsplasstetthet, innenfor næringsområdet på Buøy.  

Lokalisering av kontorarbeidsplasser vil særlig være aktuelt i områdets randsoner og i områder hvor det er 
lite aktuelt å lokalisere industrivirksomheter av hensyn til at dette vil kunne lede til potensielle konflikter 
med interesser utenfor næringsområdet. Arealet som ligger innerst i Bangarvågen kan karakteriseres som 
et typisk overgangsområde som ligger tett opp til boligområder, friområder, fylkesvei 435 og den nye 
adkomsten til Ryfast / Hundvågtunellen. Dette området oppfattes ikke som aktuelt område for framtidig 
utvidelse av verfts- og industrivirksomheten på Buøy. I innspill i fra Rosenberg WorleyParsons datert 
29.januar 2019, til høringen av kommuneplanens arealdel, stiller verftet seg positive til utvikling av andre 
virksomheter i dette området. Verftet ønsker ikke at det etableres boliger i området, på bakgrunn av 
mulig konflikt mellom industri og bolig. 
 
Hensynssone omforming som foreslås for det aktuelle området åpner opp for at arealene i Bangarvågen 
kan omformes som et utviklingsområde som skal bidra til å styrke og videreutvikle næringsområdet på 
Buøy. Hensynssonen åpner opp for at det kan settes i gang en reguleringsprosess for det aktuelle 
området. Dette åpner også opp for at det i kommende planprosesser kan vurderes andre formål enn ren 
næring i området. Vurderingene må ses opp mot overordnede målsettinger i kommuneplanen, 
byutviklingsstrategien, regionalplan for Jæren og byvekstavtalen.  
 
Dette gjelder også spørsmål om lokalisering av handel. Planprogrammet for denne rulleringen av 
kommuneplanen åpner ikke opp for at planarbeidet skal se på de generelle lokaliseringskriteriene for 
handel. Stavanger kommune er forpliktet av de rammer for senterstruktur som angis av regionalplanen 
for Jæren. I det pågående arbeidet med ny regionalplan for Jæren er både handelslokalisering og 
senterstrukturen temaer som er under vurdering. Gjeldende regionalplan setter rammer for krav til at det 
gjennomføres handelsanalyser ved økning i handelsarealene. 
 
I tilleggshøringen er det ikke kommet innvendinger eller rettet innsigelser mot forslaget til å legge inn 
hensynssonen på Buøy.  
 

Konklusjon: 
På bakgrunn av at det ikke er reist innsigelser eller andre innvendinger fra høringsinstansene, legges 
det inn en hensynssone omforming, H820, i planforslaget for kommuneplanens arealdel, for del av 
næringsområdet på Buøy som ligger innerst i Bangavågen. Området skal ikke kunne endres til 
boligformål, av hensyn til verfts- og industrivirksomheten på Buøy. Det er lagt inn egen bestemmelse 
om dette i plandokumentene. 
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Endring nr.2: Utvidelse av handelsramme for detaljhandel for Forus vest (bestemmelse § 2.5.1, 
pkt.7a i kommuneplanens arealdel): 

 
Bakgrunn: 
Innspillet gjelder areal på Forus vest, for området som i kommuneplanens arealkart har arealformål 
kjøpesenter, i plankartet merket som Tvedtsenteret. I reguleringsplan 1767 er tilsvarende område markert 
med feltangivelsene A1-A6. 
 

 
 

 

Illustrasjon: Utsnitt av kommuneplanens 
arealkart 

Illustrasjon: Utsnitt av reguleringsplan 1767, felt 
A1-A6 

Figur 58: innspill Tvedtsenteret   
 
Spørsmålet om handelsrammer for Tvedtsenteret har vært et tema i ulike planprosesser i Stavanger i en 
årrekke. Senest er spørsmålet reist gjennom pågående planarbeider, som: revidering av kommuneplanens 
arealdel for Stavanger, den interkommunale kommunedelplanen for Forus og i detaljregulering for 
Tvedtsenteret, plan 2579P. For sistnevnte plan er det reist innsigelse i fra Fylkesmannen på ønsket om å 
utvide handelsrammen for detaljhandel til 47000m2 BRA. 
 
Tvedt eiendom as har kommet med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel, hvor det bes om at 
handelsrammen for detaljhandel for området ved Tvedtsenteret settes til 47000m2 BRA. Ifølge 
opplysninger i fra Tvedt eiendom tilsvarer dette dagens faktiske handelsareal. 
 
Ved forrige rullering av kommuneplanen (kommuneplan for Stavanger 2014-2029), var handelsrammen 
for Tvedtsenteret til vurdering. Ved behandling av planen ble det hørt to alternativer for handelsramme 
for Tvedtsenteret, på henholdsvis 15000 og 28000m2 BRA.  Alternativ 1 med ramme på 15000m2 BRA ble 
da vedtatt. Ved høringen av kommuneplanen ved forrige rullering ble det ikke varslet innsigelse til noen 
av de to alternativene. 
 
Vurdering: 
Handelsrammene for Tvedtsenteret er fastsatt i reguleringsplan for Forus, plan 1767, § 8:  
Det tillates kun handel med tepper, møbler og hvitevarer. Innen felt A1, A2, A3, A4, A5 og A6 tillates 
detaljhandel, eksklusive tepper, møbler og hvitevarer, med totalt inntil 15000 m2 BRA salgsflate. 
 
Denne bestemmelsen bekreftes også i bestemmelse § 2.5.1.pkt.7a i kommuneplanen for Stavanger 2014-
2029. Bestemmelsen fastsetter også at: arealrammen for detaljhandel skal gjennomgås og fastsettes på 
kommuneplannivå (kommunedelplan) basert på regional handelsanalyse. 
 
Gjeldende reguleringsplan, plan 1767, tillater ubegrenset med handelsarealer til varegruppene 
tepper, møbler og hvitevarer, innenfor tillatt utnyttelse. Åpningen for handel med 
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møbler/tepper/hvitevarer ble gitt i tråd med tidligere retningslinje i Fylkesdelplan for langsiktig 
byutvikling på Jæren, som positivt la til rette for utvikling av dette området som handelssted for disse 
varegruppene.  

Ny regional planbestemmelse, som avløste statlig bestemmelse, ble vedtatt i 2013. 
Unntaksbestemmelsen for varegruppene tepper, møbler og hvitevarer ble da fjernet. Regional 
planbestemmelse tilsidesatte reguleringsplanens handelsbestemmelser.  Som følge av dette ble det 
ved rullering av kommuneplanen for 2014-2029 hørt to alternative arealrammer for detaljhandel 
vurdert for Tvedtkvartalet. 

Alternativ 1, videreførte bestemmelsen som tillater inntil 15 000 m² BRA detaljhandelsareal i tråd 
med gjeldende reguleringsplan.  

Alternativ 2, som tillot 28000m2 BRA detaljhandelsareal var ment som en tilpasning til endringen i 
nasjonale føringer, og skulle delvis kompensere for at møbler/hvitevarer/tepper var tatt ut som egen 
handelskategori. Hovedargument for å velge dette alternativet var at det i tidligere fylkesdelplan, 
kommuneplan og vedtatt reguleringsplan positivt var lagt til rette for denne handelen her.  Rammen 
for kjøpesenterarealet ble da foreslått økt da med 13 000 m² tilsvarende det som var antatt tillatt av 
møbler, tepper og hvitevarer på det tidspunktet. 

Det fremkom i høringen av kommuneplanen ved forrige rullering at eksisterende godkjent 
handelsareal i området var vesentlig høyere enn det hørte alternativ 2 (28 000 m2). Foreløpige 
beregninger viste da at det kan være over 40 000 m2 detaljhandelsareal i området med den 
beregningsmåten som gjelder for kommuneplannivået. I brev fra advokatfirmaet Hjort 18.02.19 
fremkommer det at dette nå vurderes til å være 47 000 m2.  

Tvedt Eiendom AS viste i sin høringsmerknad til kommuneplanen ved forrige rullering til at det er lagt 
til grunn en annen arealberegningsnøkkel for detaljhandelsareal. Ved godkjenning er det lagt til 
grunn netto handelsareal (kun salgsareal), mens kommuneplanen angir detaljhandelsareal brutto 
(inkludert lager, spiserom og tilhørende kontorer). Kommuneplanens beregningsmåte for 
handelsareal har ligget fast siden kommuneplan 2002-2017. Beregningsmåten er konsistent med 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre.  

Kommunen vurderte det på det tidspunktet ikke som forsvarlig å fastsette en ramme tilsvarende 
47 000 m2 i kommuneplanen, uten en handelsanalyse som på tilstrekkelig måte belyser de særskilte 
forholdene som er knyttet til Forus som regionalt arbeidsplassområde.  Med en handelsramme på 47 
000 m2 kan handelsarealer som opprinnelig var forbeholdt møbler, tepper og hvitevarer disponeres 
fritt til detaljhandel, uten føringer på varegruppe. I tillegg har bransjeglidning ført til utvidet 
varesortiment innenfor de varegruppene som det tidligere var unntaksbestemmelse for. Dette gjør at 
området med en utvidet handelsramme kan komme til å styrkes som eksternt kjøpesenter og som 
konkurrent til senterstrukturen og bysentrene.   

Bakgrunnen i høringsforslaget for å øke den totale handelsrammen for detaljhandel til totalt 
28000m2 BRA, var som følge av bortfallet av møbler/tepper/hvitevarer som egen kategori 
detaljhandel. I høringen av endringsforslaget ble det rettet innsigelse i fra fylkesmannen og en 
innvending i fra Sola kommune. Disse er nærmere beskrevet i merknadsbehandlingen, se vedlegg. I 
fra fylkesmannens innsigelse konkluderes det med: 
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Vår klare holdning er at en økning av handelsrammen på Tvedtsenteret må avvente det 
pågående arbeidet med handel i Regionalplan for Jæren. En større «ensidig» justering hos en 
av kommunene på Forus, kan være uheldig for samarbeidet om et nytt felles handelsregime, 
som igjen er viktig for å støtte opp om attraktiv og levende sentrumsutvikling. 

 
Konklusjon: 
Handelsrammen for detaljhandel i Tvedtsenteret endres ikke og opprettholdes som i gjeldende 
kommuneplan (2014-2029). 
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