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Planinitiativ 
 

(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 
149 L) 

 

 
Planinitiativ for Gnr 52 og Bnr 405 m.fl., Dokkgata 14, 4014, Stavanger / 

Stavanger øst/ Stavanger havnesilo: Mølleneset 

Utarbeidet av: Prosjektil AS og Arkitektfirma Helen & Hard AS 

Datert: 
Revidert: 

15.05.2020 
22.02.2021 

 

Ansvarlige 

Planfaglig 
konsulent 

Firma Prosjektil AS 

Kontaktperson Paul Korsberg 

E-post paul.korsberg@prosjektil.no 

Telefon 480 98 029 

 
Arkitekt 

Firma Arkitektfirma Helen & Hard AS 

Kontaktperson Ane S. Dahl 

E-post ad@hha.no 

Telefon 406 40 681 

Forslagstiller 

Firma Felleskjøpet Agri  

Kontaktperson Probiz – v/Sverre Landmark 

E-post sverre@probiz.as 

Telefon 918 31 230 

Hjemmelshaver 
Navn Felleskjøpet Agri 

E-post / Telefon  

 

Informasjon om planinitiativet Jf. forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering § 1. 

 

1. Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

Forslagsstiller vurderer å selge Stavanger Havnesilo. De har i den forbindelse besluttet å 

sette i gang en reguleringsprosess for anlegget, slik at området kan bli utviklet med boliger 

og andre sentrumsrelaterte funksjoner. Planområdet vil omtales som Mølleneset i 

reguleringsarbeidet. 

 

Stavanger Havnesilo har vært beredskapslager for korn, men anlegget har ikke denne 

funksjonen i dag. Dersom Havnesiloen blir omregulert og solgt vil Felleskjøpet Agri SA bygge 

opp stor nok kapasitet ved øvrige anlegg. 

 

Formålet med planen er å regulere eiendommen til de samme formål som de 

omkringliggende eiendommer som omfattes av Stavangers sentrumsplan, hovedsakelig til 

boliger, men også til kontorer, næring og andre funksjoner som vil bidra positivt i området, og 

som naturlig hører til i ytterkanten av et bysentrum. Publikumsfunksjoner, slik som 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:paul.korsberg@prosjektil.no
mailto:ad@hha.no
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tjenesteyting (f.eks. frisør, legekontor, advokat mm.), bevertning (kafe, restaurant, konditori 

mm.) og kulturfuksjoner, eller andre publikumsrettete funksjoner som f.eks. barnehage vil bli 

vurdert. Produksjonsbedrifter med utsalg av egne varer kan også være aktuelt. En mulig 

utbygging i sjø, etablering av sjøbad og småbåthavn er også en del av det som skal vurderes 

i løpet av planprosessen. Det vil bli lagt til rette for en åpning av området som gir 

befolkningen bedre tilgang til sjøen. 

 

2. Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

2.1 Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet befinner seg i Stavanger øst, ca. 10 minutters gange fra Stavanger sentrum. 

 

 

Figur 2.1 - Planområdets beliggenhet 

Dagens område som benyttes til lager/ industri er på ca. 23,0 daa. Dersom man tar med 

areal som i gjeldende planer er vist utfylt i sjø, er området på ca. 26,4 daa. 

 

Ved varsel om oppstart vil også Dokkgata frem til Badehusgata, og nærliggende sjøområder 

inngå i planområdet. Dokkgata er tatt med etter innspill fra Stavanger kommune, da dette vil 

bli hovedadkomsten inn til området. Sjøområdene er medtatt for å vurdere å tillate noe 

utbygging i sjø inkludert en evt. fyllingsfront. Spilderhaugvigå er inkludert for å sikre gode 

forbindelser og sammenknytning med naboprosjektet i sørøst. 
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Figur 2.2 - Forslag til planområdet vist på flyfoto 

 
Figur 2.3 - Forslag til planområde vist over gjeldende reguleringsplaner 
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2.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet har siden omkring 1930 vært benyttet til lagring og videretransport av ulike 

typer korn og kornprodukter. Området består hovedsakelig av siloer og lagerbygg som 

brukes av Felleskjøpet til lagring av korn og melasse. 

Området er i daglig drift, og det er 3 ansatte ved silo-anlegget i dag. I tillegg er det noe utleie 

til mindre bedrifter. De to sjøhusene, som ligger ved inngangen til området, benyttes til bl.a. 

kontor og kajakk-utsalg/ kajakkhotell. 

 

   
 

 
Figur 2.4 - Historiske bilder fra ca. 1930 - 1980 som viser anlegget i ulike faser 

Hovedanlegget som er i drift er ca. 50 år gammelt, og det er forbundet store kostnader til en 

eventuell videre drift av anlegget på grunn av mye etterslep på vedlikehold. En del av den 

eldre bygningsmassen (Deler av Møllebygget og den eldste og minste siloen) står tom.  
 

Området som ønskes utviklet omfattes av gnr. 52 og bnr. 202, 402, 403, 404, 405, 538, 548, 

644, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 93, 94, 95 og er eid av Felleskjøpet Agri. Arealet som 

inngår er vist med rødt i figuren under. 
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Figur 2.5 - Eiendommer i og nær planområdet 

Området vist med grønt er medtatt i eksisterende reguleringsplan, og forutsetter utfylling/ 

utbygging i sjø. Områdene som er vist med blått er bolighus som Felleskjøpet Agri eier. 

Husene er underlagt vern. 

 

Planområdet er en del av Stavanger øst. Det vil bygge videre på de kvaliteter som allerede 

finnes der i dag og tilføre nye. Området består av et flatt areal ved sjøen på kote 2 m.o.h, og 

en skrent/ knaus vest for silo B. Eneboligene i Vindmøllebakken ligger på høyden over 

industriområdet (11–17 m.o.h.) med en bratt skrent ned mot Dokkgata og industriområdet. 

 

Det som kjennetegner Stavanger øst er de store kontrastene, og mangfoldet av liv i området. 

Røffe industribygg i mur og betong med 3-4 etasjer ligger vegg i vegg med lave eneboliger i 

tre. Nærområdet er svært heterogent med store ulikheter i skala, funksjoner og typologier. 

Det finnes noen gjenværende gamle fabrikkbygg fra hermetikkindustrien som også setter sitt 

preg på områdets karakter. I tilgrensende områder mot vest, bl.a. langs Vindmøllebakken og 

Dokksmauet er det en eldre vernet trehusbebyggelse i 2 ½ etasje, samt nyere 

boligbebyggelse i opptil 5 etasjer. Her finnes blant annet industri/ lagerbygg i 2-4 etasjer og 

boligbygg i 1-3 etasjer. Mot sjøen, nord og sør for Mølleneset er det i vedtatte 

reguleringsplaner åpnet opp for høye boligblokker og kontorbygg i 7 til 18 etasjer. 

 

Stavanger Øst har gjennomgått en omfattende forvandling. Særlig i de siste 10-15 årene. 

Bydelen fremstår nå som et populært bo-område med en rekke urbane kvaliteter og tilbud i 

nærområdet. Det har i de siste årene blitt etablert flere nye virksomheter med restauranter, 

treningstilbud, kunstutsalg, yogastudio, arkitektstudio etc. og det fremstår mer om mer som 

et urbant og attraktivt arbeids-, bo-, og leveområde. 
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Figur 2.6 – Skråfoto fra sør. Trehusbebyggelsen i sør ligger like utenfor plangrensen. 

 

 
Figur 2.7 - Bilder fra nærområdet 

  
Figur 2.8 – Dronefoto som viser dagens situasjon i tilgrensende nærområder og diversiteten i typologi.  
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3. Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

 
Kommuneplan for Stavanger, vedtatt 9.des. 2019 

Tomten er vist med formålsfarge i kommuneplanen, selv om områdene rundt tomten ikke er 

med i kommuneplankartet. Det vises til kommunedelplan for Sentrum (plan 129K). 

Mølleneset ligger som kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommuneplanen. 

Kommuneplanen viser en gangforbindelse langs havnefronten og gjennom området øst for 

trehusbebyggelsen. Området inngår i Bysone A – den sentrale byen, hvor det skal prioriteres 

utbygging med høy tetthet fremover. På grunn av at området ikke er med i kommunedelplan 

for sentrum, så inngår det heller ikke i gjennomføringsområde GF-01. Begrunnelsen til 

administrasjonen var ved behandling av sentrumsplanen at «Dersom området skulle vært 

innlemmet i sentrumsplanen ville den svært spesielle bebyggelsesstrukturen utløst et behov 

for ny gjennomgang av hvilke rammer som eventuelt skal gis for området, og dette er ikke 

prioritert i denne omgang.” 

 

Kommuneplanen angir at vurderingen av om et område egner seg for etablering av høyhus 

kan gjøres i detaljplan, men det må da gjøres en overordnet vurdering av 

bebyggelsesstruktur og egnethet for høyhus innenfor gjennomføringsområdet. Dersom det 

etableres bygg med gulv lavere enn kote 3,0 så må disse vurderes særskilt med hensyn til 

havnivåstigning, stormflo og bølger. 

Det er angitt bestemmelser om krav til sandlek på min. 150 m2 for hver 25. boenhet, og krav 

om kvartalslek på minimum 1,5 daa for hver 200 boenhet. Det skal avsettes minimum 16 m2 

uteoppholdsareal per boenhet for senterområder, 30 m2 utenfor sentrum. Uteoppholdsareal 

skal være minimum 50 % solbelyst klokka 15 vårjevndøgn og klokka 18 midtsommer. I 

planforslaget vil det foreslås 20 m2 uteoppholdsareal pr. bolig noe som er iht. bestemmelser i 

regionalplanen. 

Mølleneset ligger i sone 1 hvor det kan være maksimalt 0,5 + 0,2 (gjest) biloppstillingsplasser 

per boenhet. For næringsbebyggelse er det krav om min. 0,3 og max. 0,5 per 100 m2 BRA. 

Det skal min være 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet for bolig, og min. 3 per 100 m2 

BRA for næring. Det er angitt bestemmelser om variasjon i boligstørrelser, om minimum 

boligstørrelse (40 m2) og med en fordeling av ulike størrelser. For nye reguleringsplaner på 

Storhaug er det krav om at 40% av boligene skal være på minimum 80 m2. 

 

 
Figur 3.1 Utdrag av sonekart i kommuneplanen og tabell for føringer for utnyttelsesgrad. 
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Forholdet til kommunedelplan for sentrum, vedtatt 11.03.19 

Sentrumsplan fokuserer på fortetting og utvikling i bykjernen, og den følger opp intensjonene 

i kommuneplanen om prioritering innenfor bysone A. Planen har en glideskala for utnyttelse 

for boligprosjekter, og som er avhengig av % andel boliger. 

 

 
 

Sentrumsplanen følger stort sett kravene til lekeareal i kommuneplanen, men den angir at 

inntil 50 % av kravet kan dekkes gjennom å opparbeide, eller forbedre offentlige parker/ 

plasser i nærliggende områder. Minimum 40 % av uteoppholdsarealene skal være på 

bakkeplan (mot 50 % i kommuneplanen). I planarbeidet vil det foreslås løsninger som både 

muliggjør en høy urban utnyttelse, og som samtidig ivaretar alles behov for gode rekreasjon- 

og lekeområder. 

Sentrumsplanen har egne bestemmelser for parkering. Stavanger øst er i sone C hvor det 

tillates 0,5 plasser per boenhet inkludert gjesteparkering for boligparkering og 0,5 plasser per 

100 m2 BRA for næringsparkering. 

Sentrumsplanen har temakart som viser prinsipper og som legger rammer for hvordan 

Pedersgaten skal etableres som en gang- og sykkel akse for området, og hvordan blågrønn/ 

akse forbinder området med områdene i nord og i sør. 

 

    
Figur 3.2 - Gang- og sykkel akser og blå/grønne forbindelser 

 
Forholdet til regionalplanen for Jæren og Søre Ryfylke vedtatt 20.10.20 

Regionalplanen har en rekke retningslinjer som det må tas hensyn til i planleggingsarbeidet, 

bla.: Utnyttelsesgrad, bokvalitet, størrelse på uteareal og grøntstruktur.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og tilgrensende reguleringsplaner 

Området er regulert til transformasjon i gjeldende reguleringsplan – Plan 1901 Spilderhaug, 

Storhaug bydel. I denne planen er området regulert til kombinert formål og bolig/ kontor, men 
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planen åpner også for i ha industri på området så lenge den er i drift. Plan 1901 viser silo A, 

B og C som kombinert bolig og kontor. Området imellom er vist som kombinert formål hvor 

det åpnes for servering og publikumsrettet service i tillegg til bolig og/ eller kontor. 

 

 
Figur 3.3 - Utsnitt av plan 1901 - Spilderhaug 

 

Dersom siloene gjenbrukes så kan høyder og volumene for siloene beholdes. Planen stiller 

krav om bebyggelsesplan før utbygging. Utnyttelsesgraden er avhengig av om man 

gjenbruker siloene, eller om man river og bygger nytt. Grøntområdet og sjøpromenaden dratt 

lengre ut i sjøen enn hva eksisterende forhold er. Planen tillater en utfylling i sjøen mot øst i 

Spilderhaugvigå. 

 

Det finnes flere nyere planer i tilgrensende områder. Planene er opplistet i tabellen under, og 

en oversikt over plasseringen er vist på kartet i figur 3.4: 

Planid Plannavn Vedtaksår 
1785 Breivig, Lervig og Spilderhaugvigå 2002 

2631 Støperigata 18 2019 

2475 Kvartalet vest for Vindmøllebakken 2015 

2435 Badehusgata 25 og Nedre Banegate 50 2015 

1676 Strømsteinen 1998 

1945 Strømsteinen nord 2003 
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4. Kort presentasjon av prosjektet/ plan-idéen (Jf. § 1 andre ledd 

bokstav c, d og e) 

4.1 Generelt 

Formålet med planen er å gjøre området til en integrert del av Storhaug bydel og 

omkringliggende områder. Det vil hovedsakelig reguleres til boliger, men også til andre 

funksjoner som vil bidra positivt i området. Det vil vurderes utbygging i sjø, etablering av et 

sjøbad og/ eller småbåthavn. En svært viktig målsetning er å få åpnet opp området mot 

sjøen, slik at den blir tilgjengelig for bydelens innbyggere. Opparbeiding av en sjøpromenade 

er et viktig element i dette. 

Planarbeidet vil gjennomføres som et BREEAM Community prosjekt. Dette er en metode og 

et arbeidsverktøy for å kunne forbedre, måle, dokumentere og sertifisere en sosial, 

miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling i arealplanleggingen. 

4.2 Mål for tiltaket 

Siloene er et viktig landemerke i Stavanger. De gir en distinkt identitet til området, og det er 

viktig å ta vare på industrihistorien, stedsidentiteten og kulturarven disse gir i den videre 

planleggingen. Det vil foretas en konkret vurdering av hva som skal tas vare på, gjenbrukes, 

eller rives, for å gi plass til ny bebyggelse. 

Plan 2631  

Plan 2475  

Plan 1785  

Plan 2435

Plan 1676

Plan 1901

Plan 1945

Plan 1901

Figur 3.4 - Gjeldende reguleringsplaner i området 
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Området vil få en høy utnyttelsesgrad. Høyder og volum på nybygg vil allikevel være 

betydelig lavere og slankere enn eksisterende silobygg. Det vil planlegges med en variert 

sammensetning av boliger. For å få til gode boforhold er man avhengig av å slippe inn mer 

lys, sol og luft inn i området. Siktakser må opprettes, og det må etableres nye forbindelser ut 

og igjennom området. Det vil fokuseres på gode sol-, vind-, og utsiktsforhold, både for 

naboer, fremtidige beboere, og for brukere av området/ fellesarealer. Siloene skygger for 

morgen- og formiddagssol og for utsikten til naboer. Ved gjenbruk av noen silobygg vil dette 

fortsatt delvis være tilfelle. Samtidig vil en oppgradering og utvikling av uteareal, og bygg 

med fellesfunksjoner, komme flere naboer/ beboere til gode. Eksisterende naturareal rundt 

knausen i sørvest vurderes beholdt og videreutviklet som et fremtidig grøntareal. 

 

Det er viktig for forslagsstiller at det er mulighet for en viss fleksibilitet i reguleringen 

til å opprettholde drift av silo-anlegg frem til utvikling av området skal påbegynnes. 

Den eksisterende driften må opphøre når området bebygges med boliger. Dette 

planlegges løst gjennom reguleringsbestemmelser. 

 

Planarbeidet er komplekst med mange faktorer som gjensidig er avhengig av hverandre, og 

som det må tas hensyn til. Ulike vurderinger skal gjøres og veies opp mot hverandre. Hvilke 

bygg som kan gjenbrukes vil påvirke planprogrammet. Innspill som kommer inn i 

medvirkningsprosessene er også viktige faktorer som må vurderes om det skal tas hensyn 

til. Tomteutnyttelsen er avhengig av hvilke bygg som gjenbrukes og av en utbygging i sjøen. 

Størrelsen på utearealer er avhengig av antall boliger. Bla. vil adkomst og parkering være 

premissgivende for den videre planleggingen.  

 

Planinitiativet belyser de prosesser som nå er under vurdering, og som det ønskes innspill 

på. Det foreligger ikke noe ferdig skissert prosjekt på dette stadiet, men det er nå to 

alternativer som er under vurdering og utvikling i tillegg til at eksisterende situasjon beholdes. 

 

 
Figur 4.1 – Oversiktsbilde av kornsiloer og planområde sett fra Spilderhaugsvigå. 
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Figur 4.2 – Prosess sirkel som viser gjensidige avhengigheter. 

 

4.3 Foreløpig vurdering av arealbruk, utnyttelse, adkomst, parkering og uteområder 

Arealbruk og utnyttelse: 

Det vil legges opp til en høy boligandel i foreslått ny bebyggelse. I de eksisterende 

bygningene som vurderes gjenbrukt jobbes det med en stor variasjon av program i 

hovedsak; næring, kontor, bolig, tjenesteyting, kultur, produksjonsbedrifter og service. Det 

ses også på om det er mulig å integrere en barnehage i området. Ut mot offentlige 

fellesarealer legges det opp til aktive 1.etasjer f.eks. i form av fellesarealer og aktivitetsrom. 

Et variert boligtilbud i form av ulike typologier og boligstørrelser skal skisseres. Det vil 

særskilt vurderes mulighetene for å legge til rette for barnefamilier. I tillegg til bebyggelse 

vurderes det etablering av småbåthavn, sjøbad og grøntarealer.  

 

Adkomst og parkering: 

All biltrafikk vil gå inn Dokkgata. Det er ønskelig å få til et mest mulig bilfritt miljø rundt ny 

boligbebyggelse. En skrent på området i dag, mellom silo B, grøntareal på knausen og 

Dokkgata tenkes utnyttet til parkeringshall med grønt areal over. I tillegg vurderes parkering 

under bakkeplan (ca. kote 3,0) der hovedvekt av ny bebyggelse anlegges (silo As tomt). 

Gang og sykkeltrafikk tenkes tilrettelagt for både via Dokkgata og via Pedersgata. 

Uteområder og tilkomst til sjø: 

Sjøpromenade videreføres fra Svankevika og Dokkgata, rundt silo A, videre langs silo C og 

til Spilderhaugvika. Tilkomst til eksisterende grøntareal ved knausen/ Møllehaugen 

planlegges fra Pedersgata, enten med trapp, og/eller heis, fra Dokkgata. Eksisterende 

naturareal rundt knausen i sørvest vurderes beholdt og videreutviklet som et fremtidig 

grøntareal. Flere nye felles utearealer planlegges koblet til aktivitet på og ved sjøen. 
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Figur 4.3 - Viser mulig plassering av sjøbad og småbåthavn, sjøpromenade, grøntområder, mulige byggeområder og 
adkomster. 

4.4 Eksisterende sol- og vindforhold, dagens utnyttelse og bygningsmasse 

Sol- og vindforhold: 

Det vil fokuseres på gode sol-, vind-, og utsiktsforhold, både for naboer, fremtidige beboere, 

for fellesarealer, og for brukere av området. Siloene skygger for morgen- og formiddagssol 

og utsikt for naboer. Ved gjenbruk av noen silobygg vil dette fortsatt være tilfelle. Samtidig vil 

en oppgradering og utvikling av uteareal, og bygg med fellesfunksjoner, komme flere naboer/ 

beboere til gode. 

 

  
Figur 4.4 - Illustrasjonen viser dagens solforhold 21.06 kl. 18 og 21.03 kl. 15. 
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Figur 4.5 - Vindroser som viser vindforhold sommers- og vinterstid. 

Illustrasjonene viser dagens vindforhold i området sommers- og vinterstid. Hovedvindretning 

på sommeren er fra Nord Vest og på vinterstid er den fra Sør Øst. Det blir viktig fremover å 

jobbe med tiltak for å forbedre vindforhold rundt bebyggelse og på uteområder. 

 

Dagens utnyttelse og bygningsmasse: 

Området er i dag massivt utnyttet med en rekke industribygg/ siloer med en høy 

utnyttelsesgrad; TU. (Bruksareal delt på tomteareal). Det totale bruksarealet, BRA, i området 

i dag er beregnet til ca. 590 %. Planforslaget vil legge opp til en vesentlig reduksjon av BRA. 

 

Arealbruk og utnyttelse innenfor planområdet avhenger i stor grad av hvilke eksisterende 

bygg som blir stående. Hvilke bygg, deler av bygg og konstruksjoner det er aktuelt å la bli 

stående avhenger av følgende faktorer: 

• Historisk verdi. 

• Identitet for området. 

• Mulig potensiale for gjenbruk / funksjonalitet ift. nye program. 

• Miljøgevinst ved gjenbruk. 

• Byggetomtens egnethet for nybygg eller uteareal. 

• Områdets totale behov for lys/ luft/ sikt og mindre tetthet på aktuell byggetomt. 

 

Møllebygget og Silo B er de bygningene som foreløpig vurderes som mest aktuelle for 

gjenbruk. I tillegg vurderes sokkeletasjen til silo C å ha romlige kvaliteter som er verdt å ta 

vare på. De to eksisterende sjøhusene ved inngangen til området bevares slik de står. 

I et utviklingsperspektiv er det avgjørende å finne de arealer som er egnet for ny bebyggelse 

og som vil være med på å danne det økonomiske grunnlaget for den totale utviklingen. Vi vil 

derfor utrede mulighetene for å bygge ut i sjøen. Det er behov for mer areal til grønne 

uteområder, areal knyttet til sjøaktiviteter, areal knyttet til promenader, og arealer som kan 

brukes til nye byggeområder for boliger. 

 

Kartet viser de bygg som foreløpig vurderes gjenbrukt (angitt i grått) og områder for ny 

bebyggelse (angitt med skravur). Tomteareal foreslås utvidet ut i sjø (rosa).  

• SJØHUS Beholdes. Sannsynlig å videreføre næringsformål. 

• L1 + L2- nybygg, mulig gjenbruk av sokkel. Boligformål sannsynlig. 
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• M: MØLLEBYGG - gjenbrukes: Hovedsakelig næringsformål sannsynlig. 

• OMRÅDE A- nybygg: Boligformål sannsynlig. 

• B: SILO B- gjenbruk/ transformasjon: Kombinert formål sannsynlig. 

• OMRÅDE C- gjenbruk av sokkeletasje silo C: Næring/ kulturformål sannsynlig. 

Uteareal over vurderes. 

• OMRÅDE U1- nybygg i sjø: Boligformål sannsynlig. 

• OMRÅDE U2- nybygg i sjø: Boligformål sannsynlig. 

 
Figur 4.6 – Planlagt situasjon med en mulig plassering av arealer for ny bebyggelse, utbygging i sjø og plassering av sjøbad 
og småbåthavn. 

 
4.5 Det vil utredes tre ulike alternativer: 

0-alternativet: Dagens bruk og situasjon videreføres. 

Det blir behov for følgende vurderinger: 

• hva behøves av tiltak og vedlikehold for å opprettholde økonomisk drift 

• hva skal gjøres med de bygg som ikke er i bruk ifm. drift av anlegget og som har et 

betydelig behov for oppgradering (spesielt Møllebygg, silo C og lagerbygg) 

• hva skal gjøres med kaier som ikke er i bruk, og ikke sikre 

• hvordan håndtere forfall i bygningsmasse; eventuelt behov for riving 

 

Utbyggingsalternativer 1 og 2:  

Premisser som vurderes lagt til grunn for ny utvikling i begge alternativer: 

• gjenbruk av hele silo B som ikke regnes med i % BRA, (BK17 og BK18) 

• gjenbruk av Møllebygg 

• gjenbruk av hele silo C, eller kun sokkelen 
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• rammene/ effekten av gjenstående silobygg må tas med i den samlede vurderingen 

• utbygging i sjø 

 

Alternativ 1 – utfordrer eksisterende planer 

• 50% boligandel 

• 50%, annen virksomhet. Eventuell annen større funksjon; publikumsbad som offentlig 

eller kommersielt drevet, næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet. 

• 240% BRA 

• uteareal mellom 20-25 m2 pr. boenhet 

• utfordrer høyder - høyhus 

• sjøbad i øst  

• småbåthavn i vest 

Dette vil særlig utløse vurderinger i forhold til trafikk og mobilitet. 

 

Alternativ 2 – i tråd med overordnet plan 

• 80% boligandel 

• 20 % annen virksomhet 

• 160 % BRA - i tråd med kommuneplanen  

• uteområde i tråd med kommuneplanen 

• Småbåthavn i øst 

• Sjøbad i vest 

• Maks 8 etasjer for nye bygg 

Dette vil særlig utløse vurderinger i forhold til størrelse og kvaliteten på uterommene, og en 

organisering av bebyggelsen, for å oppnå gode sol og utsiktsforhold. 

 

Eksempler på plangrep som vil bli vurdert som aktuelle: 

• “Skjult parkering”, i nivå under gateplan i tillegg til i areal ved skrent. 

• Deler av silo C foreslås fjernet for å åpne opp for nye siktakser og uterom samt 

koblinger for gående og syklende fra Pedersgata. 

• Flere ulike soner med utearealer mellom ny bebyggelse. 

• Bebyggelse brukes aktivt for å bidra til å skjerme uteområder for vind. 

• Gradvis trapping av bebyggelse, høyeste nye punkt på silo As tomt, betydelig lavere 

enn dagens silobygg. 

• Fellesfunksjoner på gateplan ut mot felles grøntarealer. 

 

Både alternativ 1 og alternativ 2 kan løses ved å organisere bebyggelsen på flere måter. 

Mulige bebyggelsesstrukturer er vist i skissemodell-eksemplene «Rygg» og «Kvartal» på 

siden under; 

Alternativ «Rygg» i figur 4.7 viser eksempel på organisering av ny bebyggelse på 

planområdet i rekker. “Rygg” viser en bebyggelse på opp mot 16 etasjer på silo As tomt, og 

et større sammenhengende uterom på bakkeplan. Bebyggelsen er trappet og oppbrutt, både 

for å redusere virkning av massivitet og for å bedre vindforhold. Bebyggelsen danner en 

skjerming for vind fra nord-vest. Bebyggelsen er lav (2-3 etasjer) innover i Svankevika og 

Spilderhaugvika. 
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Figur 4.7 - Bilde av modell med et mulig alternativ for utbygging; «Rygg». Området sett fra sjøen utenfor 

Spilderhaugsvika. Silo B til venstre i bildet, Møllebygget gult midt i bildet. 
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Alternativ «Kvartal» i figur 4.8 viser et eksempel på organisering av ny bebyggelse som 

danner et kvartal sammen med eksisterende Møllebygg. “Kvartal” viser en variert bebyggelse 

på opp mot 13 etasjer på silo As tomt. Kvartal” tar utgangspunkt i Møllebyggets tårn som 

høydereferanse. Flere utearealer ligger skjermet mellom bebyggelsen. “Bebyggelsen danner 

særlig en skjerming for vind fra nord-vest og sør-øst. 

 
Figur 4.8 - Bilde av modell med et annet mulig alternativ for utbygging; «Kvartal».  Silo B til venstre i bildet, 

Møllebygget gult midt i bildet. 



Side 19 av 22 Planinitiativ 
 

 

 

5. Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og 
f) 

Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Det vil legges opp til en betydelig økning av allment tilgjengelige arealer med høy kvalitet. 

Det er en intensjon at prosjektet skal fremstå som et blå-grønt landemerke med høye 

miljøkvaliteter. Hensikten er å bygge opp om stedsidentiteten til området og bevare viktig 

industrihistorie. 

Fjernvirkningen av omfanget av planen vil bli illustrert fra forskjellige retninger; f.eks. fra 

sjøen, fra bybrua, fra Pedersgata, Badehusgata og parken ved Støperigården. Illustrasjoner 

og fysisk modell av planområdet skal utarbeides. Nødvendige sol-, skygge og vindanalyser 

skal utarbeides. Det vil igjennom planprosessen utarbeides nødvendige rapporter som 

omhandler støy, grunnforhold, forurensning, biologisk mangfold og aktuelle planer med bl.a. 

VA-rammeplan, mobilitetsplan og renovasjonsteknisk plan. 

Ved å kombinere boliger med varierte nærings-, service,- og publikumsfunksjoner vil planen 

bygge opp under et kortreist hverdagsliv. Dette vil være i tråd med målene i 

kommuneplanen, sentrumsplanen og regionalplanen med å få til en kvalitetsfull, bærekraftig 

og framtidsrettet byutvikling. 
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Figur 5.1 - Foto av dagens situasjon sett fra Pedersgata og omkringliggende småhusbebyggelse. 

 
Figur 5.2 - Enkel fotomontasje av volumene til alternativ “rygg” sett fra Pedersgata og omkringliggende småhusbebyggelse. 
Møllebyggets volum er gitt en gul farge. Dagens omriss av silo A og silo C er angitt med grå linje. “Rygg” trappes opp fra 3 til 
16 etasjer på det høyeste. 

 
Figur 5.3 - Enkel fotomontasje av volumene til alternativ “kvartal” sett fra Pedersgata og omkringliggende 
småhusbebyggelse. Møllebyggets volum er gitt en gul farge. Dagens omriss av silo A og silo C er angitt med grå linje. 
“Kvartal” trappes opp fra 3 til 13 etasjer på det høyeste. 
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6. Samfunnsikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd 

bokstav i) 

Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 

Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta risiko og sårbarhet.  

Området ligger under høyden som er angitt i kommuneplan (3.0 m) for hvilke områder som 

må utredes spesielt i forhold til havnivåstigning og flom. Utredningen vil ta utgangspunkt i 

EurOtop Manual. Området ligger også under marin grense og vil bli vurdert utfra geoteknisk 

stabilitet. Også stabilitet på eksisterende konstruksjoner i området vil bli vurdert. Andre tema 

som er relevant å se på i ROS-analysen vil være forurensning, trafikkstøy, brann, 

trafikkulykker og påkjørsel av skip på kai, sjøbad og båthavn.  

 

7. Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  

(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8). 

Planforslaget er vurdert i forhold forskrift om konsekvensutredninger § 6b, og det vurderes at 

det skal utarbeides en konsekvensutredning i henhold til forskriften på grunn av at samlet 

tiltak vil overstige et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (punkt 24). Næringsbygg, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer 

enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

Krav om konsekvensutredning vil også utløses iht. §§ 8 og 10 i forskrift om 

konsekvensutredninger, da reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn. Størrelsen på planområdet, planlagt utnyttelsesgrad og byggehøyder er høyere 

enn fastsatt i overordnede planer. Utforming og utfylling i sjø er også en del av den samlede 

vurderingen. Naturmangfoldloven med truede arter eller naturtyper, verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer er også viktige momenter for at det her må gjennomføres en 

konsekvensutredning. 

Hvordan oppfylles kravene hvis planen krever konsekvensutredning? 

Før varsel om planoppstart vil det bli utarbeidet et planprogram som vil bli sendt ut på høring 

samtidig med varselet. Planprogrammet vil inneholde ytterligere informasjon om hvordan 

området planlegges utviklet, hva det skal inneholde og hvilke tema som skal utredes før 

planforslaget sendes inn til 1.gangsbehandling.  

 

Temaene som er listet opp i KU-forskriften vil bli gjennomgått, og man vil vurdere hvorvidt 

det enkelte tema er relevant. I tillegg angir sentrumsplanen at dersom det anlegges boliger 

nærmere enn 50 meter fra sjø, så skal konsekvenser for skipstrafikken redegjøres for. Hva 

som skal skje i forhold til lager/ beredskapslager vil også være et naturlig tema å utrede i KU 

slik at forholdet blir ivaretatt. 

I samsvar med §32 i KU-forskriften vil planprogrammet bli brukt til å avklare og fastsette 

føringer for det videre planarbeidet. 

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-06-21-854/§6
https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-06-21-854/§8
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8. Planprosessen og samarbeid/ medvirkning (Jf. § 1 andre ledd 

bokstav h, j og k) 

Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 

Det er ikke registrert noen fornminner innenfor planområdet, men det er to verneverdige 

sjøhus langs Dokkgata. Området ligger også innenfor trehusbyen Stavanger (kilde: temakart 

Rogaland). Det grenser til småhusbebyggelse som er registrert i SEFRAK (bygninger før 

1900). Det vil foretas undersøkelser om det finnes noe av verneverdi i grunnen, eller i sjøen. 

Det vil også gjennomføres undersøkelser etter naturmangfoldloven på land og i sjø, da det 

allerede er registrert noen forekomster av sårbare arter innenfor og i nærheten av området 

(kilde: temakart Rogaland). 

 

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart? 

Planforslaget vil bli varslet og hørt etter prosedyrene i plan- og bygningsloven. Stavanger 

kommune, Statens vegvesen, Kystverket, Rogaland Brann og Redning IKS, NVE, Lyse, 

Rogaland fylkeskommune, Statsforvalteren og byantikvaren er naturlige høringsparter i 

forhold til de temaene som blir berørt i planarbeidet. Det vil være en tidlig dialog med både 

Rogaland fylkeskommune, Statsforvalteren og byantikvar for å kartlegge, for om mulig, å 

hensynta eventuelle innspill og konflikter ved planleggingen av området. 

  

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte 

Brukere av og naboer til området vil bli oppfordret til å komme med innspill til hvilke 

funksjoner og tilbud som trengs i området, og som vil bidra til gode kvaliteter. Med bakgrunn i 

prosessene i BREEAM Community tilrettelegges det for en utvidet involvering av naboer og 

andre berørte, for bl.a. å få innspill på styrker, svakheter, kvaliteter og utfordringer i området.  

 

I samarbeid med OBOS og Leva er det foretatt en digital medvirkningsprosess med 

kartlegging av et større område rundt Badedammen og hvor Mølleneset var et særlig 

fokusområde. Resultatene fra kartleggingen har fått betydning for planleggingen av den 

videre involveringen av naboer og andre interessegrupper i prosjektet. Følgende 

samarbeidspartnere/ organisasjoner er/eller vil bli involvert; områdeløft Storhaug, Storhaug 

kommunedelsutvalg, Urban sjøfront, Smartby, Storhaug historielag, Norges 

Handicapforbunds tilgjengelighetsutvalg, funksjonshemmedes råd, Grønn By, nabolag, 

bedrifter, ildsjeler og andre aktører særlig knyttet til Østre bydel. Det skal gjennomføres flere 

medvirkningsprosesser og alle oppfordres også til å befare og oppleve området slik det er i 

dag. Det er hengt opp informasjonsplakater på tomta der det inviteres til å komme med 

innspill til videre utvikling. Planinitiativet er også ment som en oppfordring til å komme med 

innspill. 

Det planlegges å ha en tett dialog med Stavanger kommune. Det vil være aktuelt med 

arbeidsmøter for å gjennomgå egne tema gjennom reguleringsprosessen. Ambisjonene er 

høye for å bidra til en positiv utvikling innenfor det aktuelle området, og for omgivelsene. 

 


