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Hvem er vi?
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Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan fastsetter regler for hvordan et område skal brukes og bebygges.
Består av et plankart med bestemmelser.
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Saksgang detaljregulering 

22. 
september
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Kommunedelplan for Stavanger sentrum, vedtatt 11.03.2019

• Det kan oppføres et nytt frittstående 
bygg med byggehøyde som 
eksisterende bebyggelse i den 
nordvestre del av byggeområdet. 
Utformingen av nybygget skal 
tilpasses det kulturhistoriske miljøet.

• Eksisterende bebyggelse og park 
skal reguleres til bevaring.  

• Arealer som ikke benyttes til 
utbygging skal tilrettelegges som 
park.



Plankart og formål
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Planforslaget legger til rette for å kunne 
samle hele fylkeskommunens 
administrasjon i anlegget. Antall ansatte 
vil øke med 200, og det foreslås tre 
nybygg tilknyttet anlegget. 

Eksisterende bebyggelse og 
parkanlegg og skal reguleres til 
bevaring. 

Uteområder mellom byggene reguleres 
til gårdsplass, og planområdet består 
ellers hovedsakelig av parkarealer og 
gang- og sykkeltraséer. 
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Tekniske løsninger
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Illustrasjonsplan
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Politisk behandling i Utvalg for by- og samfunnsutvikling
Utvalg for by- og samfunnsutviklings flertallsvedtak 22.09.22

Forslag til reguleringsplan, Plan 2779- Detaljregulering for Arkitekt Eckhoffs gate 1, med plankart datert Asplan Viak 17.02.22 og 
reguleringsbestemmelser datert Asplan Viak 04.04.2022, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Før andregangsbehandling skal:

• C1-bygget vurderes redusert med inntil 50 % eller fjernet helt, for å sikre viktige kvaliteter i den delen av planområdet hvor 
sentrumsplanen ikke åpner for nybygg
• Universell adkomst til hovedinngangen fra gangbroen i nord og HC-plassene i vest forbedres
• Gårdsplassen ved Muségaten omprosjekteres for bedre å ivareta myke trafikanter
• Mulighet for åpen gjennomgang mellom nord- og sørsiden av bygg A og B utredes
• Reguleringsformål i bygg G utvides til å omfatte bevertning
• Vernebestemmelser for fasader og tak presiseres og utvides til også å omfatte utvalgte interiører
• Overvannsgrøften gis en plassering som ikke er til hinder for at de eksisterende trærne i trerekken langs Furras gate kan bevares
• Sykkelparkeringsdekningen i planen økes mest mulig i retning av sentrumsplanens bestemmelser om parkeringsdekning for 
sykkel
• Mulighet for separering av gang- og sykkeltrafikken på vestsiden av planområdet skal vises og sykkeltrasé gjennom parken 
tegnes inn på plankartet
• Broen over Kannikgata reguleres i 6 meters bredde 
• Reguleringsbestemmelser presiseres på øvrige punkter som er omtalt i vurderingen

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.
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• C1-bygget vurderes redusert med inntil 50 % eller fjernet helt • Universell adkomst til hovedinngangen fra 
gangbroen i nord forbedres

C1
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• Gårdsplassen ved Muségaten 
omprosjekteres for bedre å ivareta myke 
trafikanter

• Mulighet for separering av gang-
og sykkeltrafikken på vestsiden av 
planområdet skal vises 
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Politisk behandling i Utvalg for by- og samfunnsutvikling
Utvalg for by- og samfunnsutviklings flertallsvedtak 22.09.22

Forslag til reguleringsplan, Plan 2779- Detaljregulering for Arkitekt Eckhoffs gate 1, med plankart datert Asplan Viak 17.02.22 og 
reguleringsbestemmelser datert Asplan Viak 04.04.2022, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Før andregangsbehandling skal:

• C1-bygget vurderes redusert med inntil 50 % eller fjernet helt, for å sikre viktige kvaliteter i den delen av planområdet hvor 
sentrumsplanen ikke åpner for nybygg
• Universell adkomst til hovedinngangen fra gangbroen i nord og HC-plassene i vest forbedres
• Gårdsplassen ved Muségaten omprosjekteres for bedre å ivareta myke trafikanter
• Mulighet for åpen gjennomgang mellom nord- og sørsiden av bygg A og B utredes
• Reguleringsformål i bygg G utvides til å omfatte bevertning
• Vernebestemmelser for fasader og tak presiseres og utvides til også å omfatte utvalgte interiører
• Overvannsgrøften gis en plassering som ikke er til hinder for at de eksisterende trærne i trerekken langs Furras gate kan bevares
• Sykkelparkeringsdekningen i planen økes mest mulig i retning av sentrumsplanens bestemmelser om parkeringsdekning for 
sykkel
• Mulighet for separering av gang- og sykkeltrafikken på vestsiden av planområdet skal vises og sykkeltrasé gjennom parken 
tegnes inn på plankartet
• Broen over Kannikgata reguleres i 6 meters bredde 
• Reguleringsbestemmelser presiseres på øvrige punkter som er omtalt i vurderingen

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.
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Saksgang detaljregulering 

11. november
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Alle sakspapirer:

Plan 2779 Arkitekt Eckhoffs gate 1 | Stavanger kommune

Spørsmål til kommunen:

kristin.von.der.lippe@stavanger.kommune.no

tlf. 51 50 75 96

Skriftlige innspill innen 11. november til:

postmottak.bos@stavanger.kommune.no

merkes med plannummer 2779

Informasjon og spørsmål

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/horing-reguleringsplan/plan-2779-arkitekt-eckhoffs-gate-1/
mailto:kristin.von.der.lippe@stavanger.kommune.no
mailto:postmottak.bos@stavanger.kommune.no
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