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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Forslagsstiller, Felleskjøpet Agri SA, 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. Prosjektil AS er engasjert som 

planfaglig konsulenter mens Arkitektfirma Helen & Hard AS er engasjert som arkitekter. 

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. Eiendommen er i dag bebygd med siloer og anlegg 

for spesialiserte industrielle formål. Utnyttelsen av tomten er på ca. 590%, og eiendommen 

med sin sjøfront er i praksis stengt for publikum. 

 

1.2 Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bymessig og bærekraftig utvikling av 

området. Det er aktuelt å regulere området til tilsvarende formål som 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 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, også de med utsalg av egne varer kan 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. 

Eiendommens attraktive beliggenhet sentralt i Østre bydel, med kort vei til service- og 

tjenestetilbud og så vel teknisk som sosial infrastruktur, tilsier planlegging med en høy 

utnyttelsesgrad. 

 

1.3 Visjon for området 

Visjonen for Mølleneset er at det skal bli et blå-grønt landemerke og et attraktivt sted å bo, 

arbeide og for rekreasjon. Samtidig bør endel av områdets identitet som forteller om mølle- 

og silohistorien beholdes. Området skal åpnes opp mot sjøen, slik at det blir lett tilgjengelig 

for allmenheten. Nye forbindelser skal skapes for gående- og syklende i Pedersgata, 

Svankevika og Spilderhaugsvigå. Forbindelseslinjer langs sjøen skal styrkes og utviklingen 

vil være med på å fullføre urbansjø fronts hovedgrep for sjøfronten i øst. 

 

1.4 Planprogram – behov for KU 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen 

av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om 

konsekvensutredning. 

Planforslaget er vurdert etter 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).  
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Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø og samfunn skal bli tatt i betraktning 

under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen 

skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen.  

Konsekvensene av et tiltak skal måles i forhold til en referansesituasjon,- et 0-alternativ som 

utgjør et sammenligningsgrunnlag. 0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, men 

faktorer som f.eks. klimaendringer kan medføre avvik fra eksisterende forhold. Konsekvenser 

beregnes/ vurderes ut fra en differanse mellom hva som skjer med og uten gjennomføring av 

planen, eller tiltaket.     

Planprogrammet skal: 

- Klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 

- Beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  

- Vise behov for nødvendige utredninger 

- Vise opplegg for informasjon og medvirkning 

- Vise organisering og framdriftsplan 

 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 legges forslag til planprogram 

ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig planprogram fastsettes av 

ansvarlig myndighet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for 

innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i planprogrammet.  

Ved fastsettingen kan ansvarlig myndighet gi nærmere retningslinjer for planarbeidet – 

herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i 

planarbeidet. Selve planforslaget utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram. 

 

 

Figur 1.1: Utsnitt fra Felleskjøpets 25-års jubileumshefte; anlegget omtales her som Norges viktigste kornhavn med et 

anlegg som vekker internasjonal oppsikt. Spilderhaugsvigå i forgrunnen og Svankevika bak Møllebygget. 
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2 DAGENS SITUASJON 

2.1 Beliggenhet 

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

 

Figur 2.1: Lokaliseringen av planområdet. 

 

2.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet er på ca. 26 daa. Det omfatter eksisterende industriområde inkludert kaianlegg 

og med en mulig utvidelse i sjø iht. gjeldende regulering. Området inkluderer også et 

grøntareal med berg på sørvestsiden. Området har siden omkring 1930 vært benyttet til 

lagring og videretransport av ulike typer korn og kornprodukter. 

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 tillate noe utbygging i sjø 

inkludert en eventuell fyllingsfront. Spilderhaugvigå er inkludert for å sikre gode forbindelser 

og sammenknytning med naboprosjektet i sørøst. 

 

2.2.1 Eiendomsforhold 

Området som ønskes utviklet er eid av Felleskjøpet Agri og omfatter gnr./ bnr. 52/ 202, 405 

mfl. Areal som er vist med rødt i figur 2.3 under inngår i området i dag. Areal som er vist med 

grønt i figur 2.3 er medtatt i eksisterende reguleringsplan, og forutsetter utfylling i sjø. 

 

2.2.2 Eksisterende bebyggelse og arealbruk 

Området består hovedsakelig av siloer og lagerbygg og 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 av bl.a. lager til mindre bedrifter. De to sjøhusene, som ligger ved 

adkomsten inn til området, benyttes til bl.a. kontor og kajakk-klubb/ kajakkhotell. 
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Hovedanlegget som er i drift er ca. 50 år gammelt. Driften av anlegget er ikke 

regningssvarende i dag, og det er forbundet med store kostnader å oppgradere anlegget til 

akseptabel standard, og til å ta igjen etterslep på vedlikehold. En del av den eldre 

bygningsmassen (Deler av Møllebygget og den eldste og minste siloen) er ikke i bruk. 

 

   
Figur 2.2: Silo A, B og C slik som de fremstår i dag. 

 

2.2.3 Tetthet i % BRA ved dagens situasjon: 

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

utnyttelsesgrad, BRA. 

 
Figur 2.3: Dagens situasjon med plassering av bygninger, arealformål og beregnet areal, BRA. 
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Eid tomt (angitt MED rosa): ca. 22 965 m2. 

Mulig utbygging i sjø iht. gjeldende regulering (angitt med grønt): 3434 m2 

Arealer (BRA) i dagens 

bygg: 

 

SJØHUS: ca. 1 130 m2 BRA 

SKUR: ca. 1 740 m2 BRA (fiktivt plan beregnet i 2. etg.) 

LAGERBYGG ca.6 400 m2 BRA (lite tårn på østside medtatt). 

MØLLEBYGG ca.7 065 m2 

SILO A 76 628 m2 BRA (Fordelt på 18 fiktive plan pr. 3 meter høyde og 2 fiktive plan i 

takoverbygg) 

SILO B: 29 396 m2 BRA (Fordelt på 19 fiktive plan pr. 3 meter i høyden + 2 plan i 

boks over tak) 

SILO C: ca.13 029 m2 BRA (Strukturen er delt opp i plan på 3 meter i høyden) 

SUM:  ca.135 388 m2 BRA* 

 *NB: div småbygg, plasthall og areal under terreng ikke medregnet. 

 

TU i området i dag (medregnet muligheter iht. gjeldende reguleringsplan for utfylling av tomt i 

sjø): Ca. 513%. Uten mulige arealer i sjø: ca. 590%. Planforslaget vil legge opp til en 

vesentlig reduksjon av % BRA. 

 

2.2.4 Landskap og terreng 

Store deler av området grenser til sjøen. Svankevika ligger i nord-vest og Spilderhaugsvigå i 

øst. Området hvor siloene, og de andre bygningene ligger er relativt flatt, og det ligger ca. på 

kote 2 moh. I den sørvestre delen av området stiger terrenget opp mot Spilderhaugen som er 

det eneste ubebygde og grønne arealet innenfor planområdet. 

 

2.2.5 Stedsidentitet 

Planområdets identitet henger sammen med anleggets funksjon som kornlager og mølle. 

Området oppleves ikke bare innenfra og fra naboområder, men også fra store deler av byen, 

da det er et fremtredende industri-landemerke med en verdifull historie både lokalt og 

nasjonalt. I det videre arbeidet vil både områdets historie og nærhet til sjøen fremheves og 

brukes aktivt i videre identitetsbygging. 

 

2.2.6 Dagens opplevelse av området 

Leva Urban Design gjennomførte en digital kartlegging av området på oppdrag fra OBOS og 

Felleskjøpet Agri. OBOS eier naboeiendom i Svankevika som også er under utvikling/ 

regulering. 285 personer svarte på undersøkelsen og 160 av disse var beboere i 

nærområdet. I kartleggingen ble det bl.a. stilt spørsmål til opplevelse av områdets identitet. 

De fleste kommenterer at det oppleves i dag grått og urbant, men likevel spennende og med 

et betydelig potensial som det bør bygges videre på. Arbeidsprosessene for videre utviklig og 

identitetsbygging på Mølleneset vil, bl.a som følge av Breeam Community, i stor grad 

fokusere på innspill fra medvirknig når det kommer til arbeid med arkitektonisk uttrykk særlig 

i form av lokal identitetsforankring, materialbruk, fargebruk og i utforming og programmering 

av uterom. 
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Figur 2.4: Dronefoto som viser dagens situasjon i tilgrensende nærområder og diversiteten i bygningstypologi. 

 

2.2.1 Stedets karakter og bebyggelse 

Planområdet er en del av Stavanger øst, og det vil dra nytte av og bygge videre på de 

kvaliteter som allerede finnes der i dag. Det som kjennetegner Stavanger øst er de store 

kontrastene, og mangfoldet av liv i området. Det er typisk at røffe høye industribygg i mur og 

betong, ligger vegg i vegg med den lave boligbebyggelsen i tre. Nærområdet er svært 

heterogent med store ulikheter i skala, funksjoner og typologier. Det er hovedsakelig 

dominert av diverse industri/ lagerbygg i 3-4 etasjer, kontorbygg, og eneboligbebyggelse i 1-

3 etasjer. I tillegg finnes noen gjenværende gamle fabrikkbygg fra hermetikkindustrien som 

også er med å sette 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. I øvrige deler av nærområdet er det stor 

diversitet i typologi, funksjon og alder på bebyggelsen. I omkringliggende nærområder er det 

i vedtatte reguleringsplaner åpnet opp for boligblokker og kontorbygg på mellom 7 til 18 

etasjer. 

 

 
Figur 2.5: Ord som i medvirkningsprosessen ble brukt for å beskrive identiteten til området. 
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Figur 2.6: Bilder fra nærområdet. 

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. 

 

2.2.2 Vind- og solforhold i området 

Området ligger både nordvendt å nærme sjøen noe som har stor innvirkning på det lokale 

klimaet. Det blir viktig fremover å bl.a. jobbe med bebyggelsesstrukturer som åpner for mest 

mulig sol på uteområder. 

    
Figur 2.7: Illustrasjonene viser dagens vindforhold. Hovedvindretning er henholdsvis fra Nord-Vest på sommerstid og 
fra Sør-Øst vinterstid. Det blir viktig å jobbe med tiltak for å forbedre vindforhold rundt bebyggelse og uteområder. 

                        
Figur 2.8: Illustrasjonen viser dagens solforhold henholdsvis den 21.06 kl. 18 og 21.03kl. 15. 
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3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Nasjonale føringer 

Aktuelle nasjonale føringer for planarbeidet er: 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Pbl) 

• Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 

• Lov om havner og farvann 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold 

• Lov om kulturminner 

• Lov om friluftslivet 

• Nasjonale miljømål 

 

3.2 Regionale føringer 
Aktuelle regionale føringer for planarbeidet er: 

3.2.1 Regionalplan Jæren og Søre Ryfylke, vedtatt i Fylkestinget den 20. oktober 2020. 

Regionalplanen har krav om minimum 16 m2 uteareal i sentrumsområder og 30 m2 i 

transformasjonsområder. 

3.2.2 Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 - 2040 

 

3.3 Kommunale føringer 

3.3.1 Kommuneplan for Stavanger kommune, vedtatt i bystyret 9. desember 2019.  

Tomten er vist med formålsfarge kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommuneplanen. 

Planen viser en grøntforbindelse langs havnefronten og gjennom området øst for 

trehusbebyggelsen. 

 

 
Figur 3.1 Utsnitt av kommuneplanen som viser at området er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
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Følgende føringer i kommuneplanen er aktuelle: 

• Kommuneplanen krever at uteoppholdsareal skal være min.50% solbelyst kl.15 

vårjevndøgn, kl.18 midtsommer. 

• Det skal iflg. kommuneplanen avsettes minimum 16 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet for 

senterområder, og for områder utenfor senterområder er kravet 30 m2.  

• Det er i kommuneplanens bestemmelser angitt krav om sandlek på min. 150 m2 for hver 

25. boenhet, og krav om kvartalslek på minimum 1,5 daa for hver 200 boenhet. 

• Stavanger havnesilo ligger i sone 1 i forhold til parkering i kommuneplanen, og hvor det 

skal være maks 0,5 plasser + 0,2 gjesteplasser per boenhet. For næring er kravet min. 

0,3 og max. 0,5 pr. 100 m2 BRA.  

• Alle bygg med gulv lavere enn kote +3,0 m må vurderes særskilt med hensyn til 

havnivåstigning, stormflo og bølger. En sakkyndig utredning skal ivareta fremtidige 

klimautfordringer. 

• 50% av boligveksten skal i neste planperiode skje gjennom byomforming/ fortetting. 

Bomiljø, utearealer, kvalitet, tetthet/ utnyttelsesgrad, senterstruktur og handel er viktige 

tema både i regionalplanen og i kommuneplanen. 

• I kommuneplanen inngår området i Bysone A – den sentrale byen, hvor det fremover skal 

prioriteres utbygging med en høy tetthet. For boliger er det følgende føringer for 

utnyttelsesgrad på mellom 75-150% BRA og for andre formål 120-240% BRA. 

• Kommeplanen åpner for at høyhus kan vurderes planlagt innenfor 

gjennomføringsområder i bysone A, og hvor det aktuelle planområdet ligger innenfor. 

Vurderingene gjøres som ledd i utarbeidelsen av kommunedelplaner eller i 

områdereguleringer. Vurdering av høyhus kan også gjøres i en detaljregulering, men det 

forutsettes da at det gjøres en overordnet vurdering av bebyggelsesstrukturer og 

egnethet for høyhus innenfor hele gjennomføringsområdet 

 
Figur 3.2: Føringer for utnyttelsesgrad i kommuneplanen. 

I planbeskrivelsen til kommuneplanen står det i kapittel 4.7 Vurdering av siloene i Stavanger 

Øst for bruk til boligformål: «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 
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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.» 

3.3.2 Kommunedelplan for sentrum 

Stavangers nye sentrumsplan (plan 129K, vedtatt 11.03.2019) fokuserer på fortetting og 

utvikling i bykjernen. Den følger opp intensjonene i kommuneplanen om prioritering innenfor 

bysone A, spesielt langs havnefronten. Sentrumsplanen er sammenfallende i utstrekning 

med gjennomføringsområde GF01 i kommuneplanen.  

Temakart viser etablering sjøpromenade langs sjøen gjennom området fra Spildehaugsvigå  

    
Figur 3.4: Temakart 8: Gangnett i kommunedelplanen og temakart 3: Grønnstruktur i kommunedelplanen. 

 

Tabellen over viser glideskala for min-maks % BRA ved en viss boligandel. Det vil være 

naturlig å foreta en tilsvarende vurdering innenfor planområdet. 

3.3.3 Kommunedelplan for kulturminner 2010 - 2025 

Planen er en tematisk kommunedelplan for kulturminner. Den omfatter faste kulturminner og 

kulturmiljøer. Dette er fornminner, bygninger, anlegg og kulturlandskap som kommunen 

kommer i berøring med som planmyndighet, og som skal forvaltes gjennom plan- og 

bygningsloven, evt. kulturminneloven (lov om kulturminner).  

Temaplan for hermetikkfabrikker og tilknyttende virksomheter i Stavanger. 

3.3.4 Reguleringsplaner 

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

Storhaug bydel. Planen åpner for å ha industrivirksomhet på området så lenge den er i drift. 

Silo A, B og C er vist som kombinert formål med bolig og kontor. I området imellom åpnes 

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

gjenbrukes så kan høyder og volum beholdes. Det stilles krav om bebyggelsesplan før 

utbygging. Utnyttelsesgrad er avhengig av om bygninger og siloer gjenbrukes, eller om deler 

av bygningsmassen rives, og det bygges nytt. Grøntområde og sjøpromenade er dratt lengre 

ut i sjøen enn eksisterende forhold. Planen tillater utfylling i sjøen mot øst i Spilderhaugvigå. 

Det er rekkefølgekrav om opparbeiding av sjøpromenade før utbygging. 
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Det er flere nyere reguleringsplaner i tilgrensende områder. Planene er opplistet i tabellen på 

neste side, og oversikt over plasseringen er vist på kartet i figur 3.5: 

 

3.3.5 Pågående planarbeid 

Det er varslet oppstart av planarbeid i et tilgrensende område i Svankevika, plannr. 2757. 

3.4 Andre relevante utredninger og kommende retningslinjer 

• Det gode liv i Stavanger - Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029. 

Planen har fire satsingsområder: 

- Gode bo- og nærmiljøer 

- Mestring og gode levevaner i småbarns- og skolealder 

- Levevaner som bidrar til god helse 

- Bærekraftig miljø 

• Klima og miljøplan 2018-2030, vedtatt av Stavanger bystyre 26.11.2018. 

• Lysplan for Stavanger sentrum, Overordnet 2020-2030. 

• Byromstrategi for Stavanger sentrum, høringsutkast 28.01.2020. 

• Klimatilpasning: Konsekvenser av økt nedbør, havnivåstigning, stormflo, bølge 

og strømforhold. Rapport vedrørende kost/nytte-analyse for Stavanger og Tromsø 

kommuner datert den 22.06.2017. 

• Andre relevante forhold og strategier 

Områdesatsing Storhaug. Levekårsundersøkelser viser at det i Stavanger er økende 

sosiale helseforskjeller. Østre bydel er et av områdene hvor det er en god del 

utfordringer. 

Plan 2631  

Plan 2475  

Plan 1785  

Plan 2435

Plan 1676

Plan 1901

Plan 1945

Plan 1901

Figur 3.5 Gjeldende reguleringsplaner i nærområdet. Plan 1901–Spilderhaug er gjeldende reguleringsplan for området. 
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4 TILTAKET 

4.1 Generelt 

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

områder. Området vil hovedsakelig reguleres til boliger, men også til andre funksjoner som 

vil bidra positivt i området, og som naturlig hører til i ytterkanten av et bysentrum. Vurdering 

av utbygging i sjø, etablering av sjøbad og/ eller småbåthavn er en del av planarbeidet. 

Prosjektet skal gjennomføres som et BREEAM Community prosjekt. Det er en måte å 

forbedre, måle og sertifisere sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i arealplaner. Ved å 

ta i bruk verktøyet BREEAM Community kan vi igjennom planarbeidet med Mølleneset 

dokumentere en bærekraftig områdeutvikling. 

 

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 vurderes hva som skal tas vare på, gjenbrukes, eller rives, for å gi 

plass til ny bebyggelse.  

 

Utvikling og transformasjon av Stavangers østre havnefront har pågått i lengre tid og særlig 

med føringene fra visjonene for Urban Sjøfront som retningsgivende. Mølleneset ligger og 

stenger for adkomst til en viktig del av sjøfronten mellom Verven og de nye store 

boligområdene videre østover. En viktig oppgave for planarbeidet er å åpne opp området og 

koble utvikling her sammen med visjonen for en aktiv og attraktiv sjøfront. 

Målsetning for utviklingen av området kan oppsummeres i følgende punkter: 

• Mangfoldig og variert program. 

• Et variert botilbud. 

• Bymessig og urbane kvaliteter. 

• Et blå-grønt landemerke for Stavanger. 

• Gode forbindelser til sentrum og videre gjennom Urban sjøfront, tilgjengeliggjøring av 

havnefronten. 

• Kvalitetsfulle fellesområder, - en inkluderende bydel.  

Disse målsetningene skal også komme til syne i arkitektoniske kvaliteter og estetisk 

utforming av området. Variasjon i bebyggelse er et stikkord, der gjenbruk og transformasjon 

av bygninger og industrielementer veves sammen med nye bygg og felles ute-arealer. 

 

 
Figur 4.1: Illustrasjon av Urban Sjøfront 1999, Stavanger Havnesilo til høyre i bildet. 
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Området vil få en høy utnyttelsesgrad. Høyder og volum på nybygg vil allikevel være 

betydelig lavere og slankere enn silobygg.  

 

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. 
 

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

uteområder, utbygging i sjø og eksisterende bebyggelse 

4.3.1 Arealbruk og utnyttelse: 

Det vil legges opp til en høy boligandel i forslag til ny bebyggelse. I eksisterende bygg som 

vurderes gjenbrukt jobbes det med en stor variasjon av program som i hovedsak vil bestå av; 

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 vurderes muligheten av å 

legge særskilt til rette for barnefamilier. I tillegg til ny bebyggelse vil det vurderes etablering 

av småbåthavn, sjøbad og grøntarealer. Parkeringsanlegg legges under planlagt bebyggelse 

og friområder. 

 

 
Figur 4.2: Viser mulig plassering av sjøbad og småbåthavn, sjøpromenade, grøntområder, mulige byggeområder og 
adkomster. 
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4.3.2 Adkomst og parkering: 

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

boligbebyggelse. Det vurderes å anlegge en parkeringshall med grønt areal over inne i 

eksisterende fjell, og parkering under ny bebyggelse (silo As tomt). Gang og sykkeltrafikk 

tenkes tilrettelagt for både via Dokkgata og via Pedersgata. 

 

4.3.3 Uteområder og tilkomst til sjø: 

Sjøpromenade planlegges videreført fra Svankevika og Dokkgata, rundt silo As tomt, videre 

langs silo C og til Silderhaugvika. Tilkomst til eksisterende grøntareal ved knausen/ 

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

Naturareal rundt knausen i sørvest vurderes beholdt og videreutviklet. Flere nye felles 

utearealer planlegges koblet opp mot aktiviteter på og ved sjø. 

 

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. Det legges opp til å videreføre friområdet F8 i gjeldende regulering og i 

tillegg etablere flere nye grøntarealer.  
 

4.3.4 Utbygging i sjø: 

I et utviklingsperspektiv er det avgjørende å finne de arealer som er egnet for oppføring av 

ny bebyggelse, og som vil være med å danne det økonomiske grunnlaget for den totale 

utviklingen av området. Vi ønsker å se på tomten i et helhetlig bilde, med de muligheter og 

den fleksibilitet som en vurdering av gjenbruk av eksisterende strukturer er avhengig av. Vi 

vil også utrede mulighetene for å bygge ut i sjø. Det er behov for mer areal til uteområder/ 

fellesarealer, både i form av grønne arealer, til arealer knyttet til sjø og aktiviteter her samt 

arealer knyttet til promenader og arealer som kan brukes til nye byggeområder for bla. 

boliger. 

 

4.3.5 Arealbruk, eksisterende bygg og områder for ny bebyggelse: 

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. 

Oppsummert er det flere bygg, eller deler av bygg, som vurderes som egnet for videre 

utredning ift. ny bruk / transformasjon / gjenbruk. Det er da avgjørende å finne nye program 

som er egnet for framtidig bruk. Videre skissering og medvirkningsprosesser vil danne et 

utgangspunkt for programmeringen sammen med videre utredninger og kartlegging av behov 

for dispensasjoner fra TEK, for eksisterende bygg. 
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4.3.6 Viktige fokusområder i planarbeidet: 

• Transportbehov, mobilitet, sykkel- og parkeringsdekning. 

• Utnyttelsesgrad, høyder, funksjonssammensetning, utforming og estetikk. 

• Planlegging for klimaendringer med høyere temperatur, økt nedbør, mere vind og 

stigende havnivå med dertil fare for stormflo. 

• Tilføre områdekvaliteter som utjevner og avbøter sosiale ulikheter i bydelen ved å 

planlegge med en balansert boligsammensetning som utjevner levekårsforskjeller,  

• Fokus på hvordan utviklingen vil kunne berøre barn og unge. 

• Eksisterende bygningsmasse har store volumer. Betydelige deler av denne må rives, 

og noe kan og vil gjenbrukes. Riving er utfordrende sett i et miljøperspektiv, og det vil 

føre til betydelige mengder bygningsavfall. 

 

 
Figur 4.3: Mulig plassering av sjøbad og båthavn, grøntområder, utfylling i sjø, gjenbruk av bebyggelse og ny 
bebyggelse. 

 

Fig. 4.4, viser foreløpig sammenstilling av bygg som 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. 

• MØLLEBYGG - gjenbruk forslås: Hovedsakelig næringsformål sannsynlig. 

• OMRÅDE A- nybygg: Boligformål sannsynlig. 

• SILO B- gjenbruk/ transformasjon: Antatt areal 25 300 m2 BRA (Strukturen delt opp i 

16 etasjer+ 2 etasjer i boks over takplan) Kombinert formål sannsynlig. 

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

Uteareal over vurderes. 
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• OMRÅDE U1- nybygg i sjø: Boligformål sannsynlig. 

• OMRÅDE U2- nybygg i sjø: Boligformål sannsynlig. 

 

4.3.7 Foreløpig vurdering av gjenbruk og transformasjon av eksisterende 

bebyggelse: 

Silo A 

Silo A er bygget i to byggetrinn og ligger i sin helhet i sjø på pilarer. Byggetrinn 1 er fra 1967, 

byggetrinn 2 fra 1971. Over pilarene ligger en tykk betongplate. For første byggetrinns 

fundamenter er det usikkerhet rundt pilarenes beskaffenhet og prosjektert løsning. For andre 

byggetrinn finnes mer dokumentasjon av konstruksjon og utførelse. Fundamenter fra 2. 

byggetrinn er derfor aktuelt å vurdere gjenbrukt.  

Silo A er bygd opp med ringstrukturer med innvendig diameter 3,65 m noe som utgjør en 

flate på 41,8 m2 inne i hvert rør. Dimensjonen på fotavtrykket er 4 231 m2. 

Selve volumet stort og ruvende, og en stor andel areal er uten dagslys. Det er foretatt flere 

vurderinger av muligheter for å gjenbruke strukturen. Følgende argumenter tilsier at dette 

volumet er vanskelig å gjenbruke: 

• Svært mye areal/volum uten dagslys. 

• Svært spesifikk struktur med små muligheter for rom av fleksible størrelser uten 

omfattende ombygging. Lite fasadeareal ift. volum. 

• Krevende konstruktivt å rive deler og la deler bli stående 

• Usikkerhet rundt fundamenter på halvparten av strukturen. 

• Silo A ligger på den delen av området som er best er egnet for nybygg/ boliger og 

høyere tetthet på grunn av beliggenhet med utsikt og gode lysforhold, samt 

skyggekast ut i sjø. 

Prosjektgruppen har vært på befaring i København og sett på referanseprosjekter med 

ombygging av siloer. Særlig er det av betydning at diameter på selve rørene er av en viss 

størrelse hvis det skal etableres gode boliger inne i rør. Mulighet for å utnytte fasade til 

lysinnslipp er også svært viktig. I silo A er dette utfordrende. Foreløpig vurderes tomten rundt 

silo A godt egnet for nybygg ved utvikling av området. 

 

Silo B 

Silo B tilhører den aller nyeste av delen av anlegget, påbegynt i 1977 og tatt i bruk på 80-

tallet. Under selve siloen ligger store tanker som brukes til lagring av melasse 27 m ned i 

fjellet. Silo B står i sin helhet på fjell og er godt dokumentert med tegninger. Grunnflaten er 

på 1 468 m2. Diameter pr ring er innvendig på 10 m. Dette gir et innvendig areal i hver ring 

på 78,5 m2. Siloen har en slankere form enn silo A, noe som gir mer fasade sett i forhold til 

grunnflaten og bedre muligheter for dagslys inn i volumet.    

Følgende argumenter tilsier at dette volumet bør vurderes gjenbrukt: 

• Sikre fundamenter på fjell. 

• Silostruktur med diameter på rør og statikk som muliggjør videre skissering og 

vurderinger av ulik type bruk; bolig, kontor, næring, produksjonsarealer, lagring, 

kultur, barnehage, restaurant etc. Betydelig slankere volum enn silo A 

• Stor ringstørrelse både med romlige muligheter inne i hvert rør, samt konstruktive 

muligheter for noe betongsaging og etablering av større rom inne i strukturen. 

• Stor miljøgevinst ved vurdering av gjenbruk av struktur. Betydelig rivekost og kost for 

bortfrakt av masser. 
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• Identitetsskapende struktur som vil kunne videreformidle områdets industrihistorie inn 

i nytt område. 

• Silobygget er et landemerke i dag. 

• Takboks med mulig nytt potensiale som utsiktspunkt. 

Silo C 

Silo C tilhører de første bygg knyttet til kornlagring og møllevirksomhet som ble anlagt på 

Mølleneset. Bygget er fra 1929, men ble oppført i to byggetrinn. Den eldste delen er delen 

består av en betongsokkel med stålrør over, mens en nyere tilleggsdel med 9 ekstra ringer i 

betong ble oppført senere. Grunnflaten til siloen er på 1 430 m2. Diameter pr. ring er 

innvendig på 3,2 m. Areal pr. ring innvendig er 32 m2. Silo C er koblet direkte sammen med 

Møllebygget.  

Følgende argumenter tilsier at noen deler av dette volumet bør vurderes gjenbrukt, men 

andre deler bør vurderes fjernet: 

• Ytterste linje med ringsett mot sjø har dårlige fundamenter. De to ringsettene 

nærmest land står hovedsakelig på fjell. 

• Byantikvaren vurderes silo C som historisk verdifull og ønsker at den vurderes 

beholdt helt eller delvis. 

• Romlige kvaliteter i sokkeletasje. 

• Liten ringstørrelse. Hoveddelen av rør består av en stålkonstruksjoner. Ringstørrelse 

er utfordrende med tanke på nytt program og mulige funksjoner uten vesentlig 

ombygging.  

• Miljøgevinst ved vurdering av gjenbruk av struktur. 

• Muligheter for grøntareal med direkte kobling til Pedersgata hvis silorør vurderes 

fjernet, mulig med nye forbindelseslinjer og siktlinjer inn og ut av området.   

• Fjerning av deler av silo C vil åpne opp for mer lys inn i området. 

Silo C står i dag tom og forfaller. 

Møllebygget 

Møllebygget er fra 1929 og dets historie og arkitektoniske kvaliteter gjør det interessant å 

tenke bevaring av bygget.  Dette samsvarer også med byantikvarens uttalelser. Møllebygget 

ligger sentralt på tomta og vil kunne danne et naturlig midtpunkt i områdeutviklingen. 

Møllebygget er på 6 etasjer og har et karakteristisk tårn som rager 10 etasjer opp.  

Etasjehøydene mellom 3,5 til 4,2 m gir i utgangspunktet rom for å oppgradere bygget med 

moderne ventilasjon og tekniske installasjoner uten at etasjene blir for lave for næring, eller 

for bolig. Fra tidligere tilstandsrapport laget av Multiconsult “Hovedbygget er generelt i svært 

tilfredsstillende stand mtp. alderen." (Rapporten er nå allerede flere år gammel og nye 

vurderinger må gjøres). Bygget står delvis tomt i dag og det forfaller gradvis. Ved en 

eventuell transformasjon og gjenbruk må det gjøres en god del oppgraderinger, da bygget pr. 

i dag ikke er isolert, og det er kun tilpasset en møllefunksjon. I forbindelse med 

reguleringsarbeidet blir det vurdert i hvilken grad det er nødvendig med dispensasjoner fra 

TEK17 for å tilrettelegge for ny bruk. 

 

Lagerbygget 

Bygget er fra 1929 og det står i dag delvis tomt. Deler av bygget står på pilarer i sjø som er 

av dårlig beskaffenhet. Bygget har en innvendig romhøyde på gjennomsnittlig 2,2 m noe som 

vanskeliggjør ny bruk av bygget slik det står i dag uten vesentlige tiltak (f.eks. fjerning av 

etasjer). Sokkeletasjen kan likevel vurderes delvis gjenbrukt, da det er pr. i dag er et 

velfungerende kajakkhotell som verken krever stor høyde, eller en isolert konstruksjon. Over 

sokkeletasjen vurderes arealet som aktuelt for ny bebyggelse.  
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Skuret 

Nyere og enkelt uisolert bygg uten vesentlige kvaliteter. Brukes i dag av blikkenslagerbedrift. 
Bygget vurderes fjernet og tomten vurderes som mulig nytt byggeområde. 
 

Sjøhusene 

Regulert til bevaring, videreføres i sin helhet. Brukes i dag bl.a. av “Ut i Naturen” til utsalg av 

kajakk og kontorer.  

Annen bebyggelse, anlegg 

Flere mindre industrielementer (kraner etc.). Flere mindre industrielementer utgjør 

interessante spor av bruk og historie. Det vil i den videre prosessen legges vekt på å utrede 

gjenbruk av noen av disse. 

 

 
Figur 4.4: Planområdet med siloer sett fra Grasholmen. Det vil være mer naturlig å videreføre høydeforløpet langs 

Verven og legge seg lavere enn eksisterende silo A når ny bebyggelse planlegges. 

 

    

   
Figur 4.5: Nye sikt- og gangakser og hovedgrep for høydeforløp på ny bebyggelse: trapping av høyder. 
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4.3.8 Arkitektur, volum, høyder, utforming og organisering: 

Det vurderes å sette noen premisser for plassering av volumer og høyder på tomta. Av 

særlig betydning er det å la Møllehaugens bebyggelse ende i lave punkt ut mot Svankevika 

og Spilderhaugvika, og at ny høyere bebyggelse trekkes ut til silo As tomt. Her vil ny 

bebyggelse uansett bidra med en betydelig reduksjon av dagens volum. Ved gjenbruk av silo 

B vil denne bli stående som områdets høyeste bygg. Ny bebyggelse på silo As tomt vil 

foreslås lavere enn eksisterende silo. 

Det vil være aktuelt med lavere byggehøyder ved inngangen til området / under Møllehaugen 

og bygg over 8 etasjer på silo As tomt. 

Bygningenes organisering og utforming er av stor betydning for hvilke uterom som kan 

skapes. Særlig viser pågående vindstudier at det må jobbes videre med strukturer som 

danner le-situasjoner på bakkeplan. Rekker og delvis åpne kvartaler vurderes fremfor 

punkthus. Variasjon og trappinger av strukturer bidrar gunstig ift. vind, og det vil utredes 

videre for også å bryte opp høyder og volumvirkninger. Dette grepet åpner videre opp for en 

variasjon i uttrykk og utforming. Flere felles utearealer med ulike programmer utredes videre. 

Formålet er å skape attraktive felles utearealer både for byen, nabolaget og for ny 

bebyggelse. Tilkomst til sjø og aktivitet knyttet til sjø er sterke innspill som allerede har 

kommet i medvirkningsprosesser, og som tas med videre, bl.a. sjøbad, småbåthavn, kajakk-

kaier etc. Henvendelse og kobling til sjøen blir også førende for utformingen av nybygg. 

Alternativ 1 utfordrer kommuneplanens bestemmelser når det gjelder noen av nybyggenes 

planlagte høyder og totalt tillatt utnyttelsesgrad, BRA ved planlegging av boliger. Alternativet 

vil også utfordre krav om størrelse på uteareal pr. boenhet. 

 

4.3.9 Aktuelle plangrep og utbyggingsalternativer: 

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 

• 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 
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• 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. En 

mulig bebyggelsesstruktur er vist i eksempelet «Rygg» på neste side i figur 4.6. Det er en 

organisering av planområdet med ny bebyggelse i rekker. “Rygg” viser en bebyggelse på 

opp mot 16 etasjer, og større sammenhengende uterom på bakkeplan. Bebyggelsen danner 

en skjerming for vind fra nord-vest. 
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Figur 4.6: Illustrasjon av alt. «Rygg». Plankartet viser et mindre fotavtrykk og høyere struktur enn alt. «Kvartal». 

Et annet eksempel er «Kvartal» som viser eksempel på ny bebyggelse som danner et kvartal 

sammen med den eksisterende bebyggelsen. “Kvartal” kan inneholde mer variert bebyggelse 

opp mot 13 etasjer med flere soner av utearealer. Det tas utgangspunkt i Møllebyggets tårn 

som høydereferanse. Bebyggelsen danner en skjerm for vind fra nord-vest og sør-øst. 

 
Figur 4.7: Illustrasjon av alt. «Kvartal». Plankartet viser tettere struktur med lavere høyde enn alt. «Rygg». 
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5 PLAN OG UTREDNINGSTEMA 

5.1 Generelt 
Planprogrammet fokuserer på de problemstillinger og temaer som er beslutningsrelevante 

sett i forhold til å avgjøre om planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal utredes 

nærmere før behandlingen av planforslaget. Det er skilt mellom problemstillinger knyttet til 

planforslaget og temaer som skal konsekvensutredes. 

5.2 Avgrensning av omfang for utredningen 

I henhold til forskrift er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal 

konsekvensutredes. Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget 

for miljø og samfunn. 

5.3 Metode for konsekvensutredning 

Utredningen gjennomføres med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredning og Statens 

Vegvesens håndbok V712: Konsekvensanalyser. Håndboken brukes i dette tilfellet primært 

med tanke på metodikken knyttet til utredningene. Utbyggingen vurderes opp mot 0-

alternativet.  

Verdi 

Temaene gis en verdimessig vurdering, 

sortert etter skalaen liten verdi, middels 

verdi eller stor verdi. Med verdi menes her 

en vurdering av hvor verdifullt et område 

eller miljø er. Verdi kan uttrykkes gjennom 

tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for 

vedkommende og interesse/tema i det 

området som planlegges. 

Omfang 

Videre blir det gjort en vurdering av 

omfanget innen hvert av 

utredningsteamene. Med omfang menes en 

vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å 

medføre for de ulike miljøene eller 

områdene, og graden av disse endringene. 

Omfanget graderes etter en 7-delt skala 

som går i fra stort negativt, via intet omfang 

til stort positivt. 

Konsekvens 

Med konsekvens menes en avveining 

mellom de fordelene og ulempene et 

definert tiltak vil medføre. Konsekvensen 

fastsettes ved å sammenholde 

opplysningene om berørte områders verdi med opplysninger opp imot omfanget av tiltaket. 

Som et resultat av vurderingen av disse to kriteriene, får vi et uttrykk for planforslagets 

konsekvens. Graderingen er her 9-delt, fra meget stor negativ konsekvens i den nedre 

enden, og meget stor positiv konsekvens i den øvre delen. 

Figur 5.1: Konsekvensviften. 
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5.4 0-alternativet 

I henhold til § 14 c) i forskrift om konsekvensutredninger skal relevante og realistiske 

alternativer til tiltaket beskrives, og det skal framgå hvordan disse skal vurderes i 

konsekvensutredningen. I tillegg skal konsekvensutredningen, iht. forskriftens § 20, beskrive 

den nåværende miljøtilstanden og en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis 

planen eller tiltaket ikke gjennomføres (0-alternativet). 0-alternativet som er valgt er at 

dagens bruk og situasjon vidreføres. 

 

5.5 Alternativ 1  

Nyutvikling: 

• 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 

 

5.6 Alternativ 2 

Ny utvikling: 

• 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 

 

5.7 Alternativ som skal konsekvensutredes 

0-alternativet. Området bevares som i dag – ingen tiltak.  

Alternativ 1 

Alternativ 2 

 

5.8 Viktige tema som skal utredes og tas hensyn til 

Tabellen under tar opp de tema og utredningsbehov som skal utredes i henholdsvis 

konsekvensutredning og i plan. 
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 Tema Utredningsbehov 
Bestilte underlagsrapporter: 

KU Plan 

5.8.1 Naturmangfold, jf. 
Naturmangfoldloven. 

Ecofact er engasjert til å lage en rapport. 
Utredes i KU og omtales i plan. 

X  

5.8.2 Økosystemtjenester 
(sjø). 

Ecofact er engasjert (utarb. rapport). Utredes 
i KU og omtales i plan.   

X  

5.8.3 Nasjonalt og 
internasjonalt 
fastsatte miljømål 

Riving deponering og massehåndtering. 
Utredes i plan. Utarbeidelse av 
miljøoppfølgingsplan (MOP). 

 X 

5.8.4 Kulturminner og 
kulturmiljø. 

Dialog med kulturminnemyndigheter. 
Tilstandsrapport på bygg. Gjenbruk. 
Arkeologiske undersøkelser i sjø. Utredes i 
KU. 

X  

5.8.5 Friluftsliv og 
nærmiljø. 

Kartleggingen og dokumentasjon av 
eksisterende situasjon. Visualisering av 
framtidig situasjon, og bebyggelsens 
påvirkning på uteområder. Vise tilgjengelighet 
til sjø og friluftsområder med bla. å etablere 
en sjøpromenade. Utredes i plan. 

 X 

5.8.6 Bylandskap, nær- og 
fjernvirkning, 
sjølinjen.  

Arkitekt H&H lager illustrasjoner og en 3-d 
modell av ny sjølinje og bebyggelse. 
Påvirkningen for omgivelser av høyhus.  
Alternativ utfordrer bestemmelsene med 
tillatte høyder og utnyttelsesgrad. Utredes i 
KU. Omtales i plan. 

X  

5.8.7 Forurensning (luft, 
vann, grunn og 
støy). 

Vurdering av utslipp til luft, herunder 
klimagassutslipp, forurensning av vann og 
grunn, samt støy. Ecofact og Brekke & 
Strand er engasjert til å lage rapporter. 
Utredes i ROS-analyse og omtales i plan. 

 X 

5.8.8 Vannmiljø, jf. 
vannforskriften. 

Ecofact er engasjert til å lage en rapport. 
Påvirkning av utfylling i sjø. Utredes i KU. 

X  

5.8.9 Energiforbruk og 
energiløsninger. 

Utarbeide energistrategi for bebyggelsen 
innenfor planområdet av en energirådgiver. 
Utredes i plan. 

 X 

5.8.10 Transportbehov/ 
mobilitet. 

Prosjektil utarbeider mobilitetsplan. 
Koordineres med tilgrensende planarbeid. 
Utredes i KU 

X  

5.8.11 Beredskap og 
ulykkesrisiko. 
 

Tema inngår i ROS-analyse. Viktige tema blir 
hendelser i sjø, branndekning, 
beredskapslager. Utredes i KU. 

X  

5.8.12 Klimaendringer. Virkninger som følge av klimaendringer, 
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 
flom og skred. Inngår i ROS-analyse og 
rammeplan VA. Utredes i plan. 

 X 

5.8.13 Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen. 

Utrede avbøtende tiltak for å hindre 
forsterking av sosiale ulikheter i bydelen. 
Betingelser for sikring av fysisk og psykisk 
helse innenfor planområdet. Utrede 

 X 
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Utredningsprogram iht. tabell i kap. 5.8. 

Punktnummereringingen i overskrifter forholder seg til tabellen over og omhandler kun tema 

som skal utredes i KU. 

5.8.1 Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 

Dagens situasjon 

• Det er i temakart registrert sårbare og trua arter i og rundt planområdet. 

• Det er registreringer (modellering) av viktig naturtyper. 

• Ecofact sitt notat konkluderer med at området vurderes til å ha liten økologisk verdi. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Naturbase og artsdatabanken. 

• Temakart Rogaland. 

• Ecofact sitt notat datert den 20.11.2020. Notat konkluderer med at samlet sett vurderes 
området til å ha liten økologisk verdi. 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

Naturtyper Befaring, kartlegging og utredning i området 
vil bli utført av fagkyndige, og vurderes opp 
mot naturmangfoldloven. 

Temaet utredes i KU. 

omgivelsenes bidrag til oversikt, opplevd 
trygghet og muligheter for sosial kontroll. 
Omtales i plan. 

5.8.14 Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett 

Eksisterende og ny situasjon beskrives. 
Utredes i mobilitetsplan og omtales i plan.  

 X 

5.8.15 Barn og unges 
oppvekstvilkår. 

Eksisterende og ny situasjon beskrives. 
Vurdere faktorer som har betydning for sosial 
ulikhet i helse. Beskrive avbøtende tiltak. 
Registrere barnetråkk i nærområdet. Plan for 
medvirkningsprosess. Utredes i plan. 

 X 

5.8.16 Kriminalitets-
forebygging. 

Planmessige og fysiske løsninger. 
Visualisering med illustrasjoner og 
beskrivelser. Belysningsplan for området. 
Muligheter for aktive og transparente fasader. 
Utredes i plan. 

 X 

5.8.17 Arkitektonisk og 
estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet.  

Der det er relevant skal arkitektonisk og 
estetisk utforming, struktur, uttrykk og kvalitet 
beskrives. Utredes i KU, beskrives og 
omtales i plan. 

X  

5.8.18 Grunnforhold og 
områdestabilitet. 

Geotekniske grunnundersøkelser og 
områdestabilitet. Inngår i ROS-analyse. 
Utredes i KU. 

X  

5.8.19 Klima- og 
miljøtilpasning. 

Reduksjon av klimagasser fra bygge- og 
anleggsplasser, gjenbruk av bygg. Utredes i 
plan. Miljøoppfølgingsplan, MOP. Planlegging 
etter BREEAM Communities. 

 X 
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Landskapsøkologisk sammenheng 
beskrives og vurderes. 

Plante- og dyreliv Befaring, kartlegging og utredning av 
plante- og dyreliv på land foretas av 
fagkyndige. Utredningene vurderes opp mot 
naturmangfoldloven. 

Temaet utredes i KU. 

 

5.8.2 Økosystemtjenester (sjø) 

Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. Ingen arter og naturtyper 

skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres. 

Dagens situasjon 

• Det er i temakart registrert sårbare og trua arter i og rundt planområdet. 

• Det er registreringer (modellering) av viktig naturtyper.  

• Det er muligheter at det finnes marine verneområder i forbindelse med området i sjø. 

• Ecofact sitt notat konkluderer med at samlet sett vurderes området til å ha liten 
økologisk verdi. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Naturbase og artsdatabanken. 

• Temakart Rogaland. 

• Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland. 

• Ecofact sitt notat datert den 20.11.2020. 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjons-

krav 

Plante- og dyreliv Befaring, kartlegging og utredning av plante- og 
dyreliv i sjø foretas av fagkyndige. Utredningene 
vurderes opp mot naturmangfoldloven.  

Temaet utredes i 

KU.  

 

5.8.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens situasjon 

• Det er registrert flere kulturminner og kulturmiljø innenfor og i nær forbindelse med 
planområdet. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Kommunedelplan for kulturminner 2010 - 2025 . 

• SEFRAK-registrert og Askeladden. 

• Tilstandsrapporter på bygg. 

• Kart fra Miljøstatus. 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjons-
krav 

Kulturminner Befaring av området, kartdata og foreliggende 
registreringer. Eventuelle arkeologiske 
registreringer ved behov både på land og i sjø, 
utført av fagperson (fortrinnsvis arkeolog). 
Utredning av potensialet for uregistrerte funn. 
Planens influensområde defineres, og 
kulturminner i planen og influensområdet 
beskrives og kartfestes. Tiltakets konsekvens 
beskrives og visualiseres ved illustrasjoner, og 

Temaet utredes i 
KU. 
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evt. avbøtende tiltak vurderes. Konfliktnivået 
mellom tiltak og kulturminner utredes, også i 
anleggsfasen.  

Kulturmiljø  Befaring av området, kartdata og foreliggende 
registreringer. Planens influensområde 
defineres, og kulturmiljø og kulturlandskap i 
planen og influensområdet beskrives og 
kartfestes. Tiltakets konsekvens beskrives og 
visualiseres ved illustrasjoner, og evt. 
avbøtende tiltak vurderes. Konfliktnivået mellom 
tiltak og kulturmiljø utredes.    

Temaet utredes i 
KU. 

 

5.8.6 Bylandskap, nær- og fjernvirkning, sjølinjen. 

Utfordrer kommuneplanens bestemmelser når det gjelder høyder og tillatt utnyttelsesgrad. 

Dagens situasjon 

Landskapsbildet er dominert av de massive silobygningene.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Foto, illustrasjoner, 3-d modeller og beskrivelser. 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

Vurdere hvordan riving av hele 
eller deker av silobygg, for å 
erstatte disse med nybygg, vil 
påvirke omgivelsene og hvilken 
betydning endringene vil få for 
fjernvirkningen. 

Beskrive endringer og 
alternativer, begrunne valg. 
Utarbeide 3-d modeller og 
illustrasjoner som viser 
påvirkningen fra viktige punkt 
i nær- og fjernområder.  

Temaet utredes i KU. 
Omtales i plan. 

Hvordan en utbygging i sjø vil 
påvirke by- og landskapsbildet. 

Vises med illustrasjoner, 3-d 
modeller og beskrivelser. 

Temaet utredes i KU. 
Omtales i plan.  

Arealbruk, funksjoner og formål.  
Rammene jf. kommunens mål 
for byutvikling. 

Klimaanalyse med vurdering 
av sol- og vindforhold sett i 
forhold til bygningsstrukturer, 
høyder, utnyttelse og bruk. 

Temaet utredes i KU. 
Omtales i plan. 

Strukturer, form, skala, høyder 
og utnyttelsesgrad. Alternativ 
utfordrer bestemmelsene med 
tillatte høyder og 
utnyttelsesgrad. 

Vises med illustrasjoner og 
3-d modeller. Beskrive og 
utrede alternativer, begrunne 
valg og løsninger. 

Temaet utredes i KU. 
Omtales i plan. 

 

5.8.8 Vannmiljø, jf. vannforskriften 
EU har i rammedirektivet for vann satt fokus på vann og vannmiljø. Vannforskriften (2006) er 
den norske gjennomføringen av rammedirektivet. Hovedmålet i vannforskriften er å sikre god 
miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann, vassdrag, grunnvann og kystvann. 
I klima- og miljøplan for Stavanger står det at alle bekker, innsjøer og sjøen langs kysten i 
Stavanger skal ha god vannkvalitet, både for dyre- og plantelivet, for bading og andre formål. 
I Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011 – 2022 står det at miljømål for 
Byfjorden er at det skal være egnet for bading/ rekreasjon (klasse 2). Ved vurdering av 
egnethet for bading benyttes EUs badevanndirektiv. I dette klassifiseringssystemet er det 
kun 3 klasser. For lettere å kunne sammenstille egnethet for ulike brukerinteresser er, KLIF’s 
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tilstandsklasser i denne hovedplanen satt sammen til tre klasser, klasse 2 og 3 er slått 
sammen og kalt Egnet. Med bading og rekreasjon menes friluftsbad, vannsport, mosjon og 
lek i strandsonen. 

Dagens situasjon 

• Kaianlegg med anløp av båter for leveranser og henting av kornprodukter. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Klima- og miljøplan for Stavanger. 

• Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011 – 2022. 

• Regionalplan vannregion Rogaland (under utarbeidelse/ revidering). 

• Ecofact sitt notat datert den 20.11.2020. 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

• Undersøke vannmiljø 
og vannkvalitet innenfor 
planområdet. 

Den faktiske tilstanden til 
vannforekomsten vil vurderes ved 
å undersøke en rekke biologiske 
og kjemiske parametere. 

Utredes i KU. 

 

5.8.10 Transportbehov og mobilitet 
Overordnede planer har som felles målsetning å redusere transportbehovet, og å oppnå en 
endring i valg av reisemiddel fra bil til gange, sykkel og kollektivt. Det er derfor krav om at det 
skal det utarbeides en mobilitetsplan. Klima- og miljøplanen for Stavanger vil gjøre det lettere 
å gå, sykle, ta buss og tog, og kjøre utslippsfritt hvis man må kjøre bil. 

Dagens situasjon 

Det er i dag kun en kjøreadkomst inn til planområdet og det er gjennom Dokkgata. Det er 
ingen sikre gangadkomster. Det er adkomst for båter til kaianlegg på nord- og østsiden av 
silobygg A. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Klima- og miljøplanen for Stavanger beskriver mål for transportsektoren og reduksjon av 
klimagassutslipp. 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjons-
krav 

Transportbehov og mobilitet: 
a. Bolig: 

1. Antall boenheter. 
2. Antall beboere. 
3. Fordeling av transport gjennom 

døgnet.  
4. Fordeling av boligprosjektets 

samlede transport per 
transportmiddel.  

5. Tiltak for ønsket 
reisemiddelfordeling og for å nå 
kommunens overordnede mål om 
nullvekst i personbiltransporten. 

b. Virksomheter og andre funksjoner: 
1. Antall ansatte. 
2. Besøksintensitet. 

Det skal utarbeides en 
mobilitetsplan som 
tilpasses det aktuelle 
plannivået og 
tilgjengelig kunnskap 
om utbyggingen. 
Mobilitetsplanen skal 
inneholde mål for 
ønsket 
reisemiddelfordeling i 
tråd med kommunens 
overordnete mål om 
nullvekst i 
personbiltransport. Den 
skal beskrive tilbudet for 
gående, sykkel, 
kollektivtransport og bil, 

Utredes i KU.  
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3. Omfang av vareleveranser og 
eventuelt godstransport. 

4. Transport inn og ut av 
virksomheten: Personreiser til/ fra 
jobb, reiser i arbeid, besøksreiser, 
varelevering, godstransport.  

5. Fordeling av transporten gjennom 
døgnet.  

6. Fordeling av virksomhetens 
samlede transport per 
transportmiddel.  

7. Tiltak for ønsket 
reisemiddelfordeling og for å nå 
kommunens overordnede mål om 
nullvekst i personbiltransporten. 

8. Adkomst og henteområder for 
renovasjon. 

inkludert løsninger for 
parkering med antall 
plasser og organisering 
av parkeringen. 

Utarbeide 
renovasjonsteknisk 
plan. 

 

5.8.11 Beredskap og ulykkesrisiko 

Hensynet til samfunnssikkerhet er systematisk innarbeidet i plan- og bygningsloven. Dette 
innebærer at hensynet skal ivaretas ved all planlegging. Etter pbl. § 4-3 er det krav om at det 
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse, dersom planen tilrettelegger for 
utbyggingsformål. Resultatene av ROS-analysen innarbeides i planbeskrivelsen og i 
konsekvensutredningen. 

Dagens situasjon 

Det er kun en veiadkomst inn til området. Det er adkomst via sjøveien til ytre deler av 
planområdet. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Temakart Rogaland. 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjons-
krav 

Flomfare: 

• Sikre flomveier og 
fordrøyning/ 
infiltrasjon. 

• Havnivåstigning 
og stormflo. 

Gjøre rede for dagens situasjon basert på 
foreliggende dokumentasjon og studier. 
Vannstandsmålinger, vurderinger og 
beregninger. 
Utarbeide VA-rammeplan. 
Utarbeide en overordnet blågrønn strategi 
(BGF) og fastsette krav til BGF. 
Vurdere minimums kote høyde på 
bebyggelsen mht. havnivåstigning og 
stormflo. 

Utredes i KU og 
ROS-analyse 
tilhørende plan. 

Sikkerhet for skred: 

• Vurdering av ras-/ 
skredfare, 
områdestabilitet. 

Utrede og vurdere eventuelle behov for 
sikringstiltak ved gjennomførelse av tiltak 
(Silderhaugen). 
Geoteknisk rapport. 

Utredes i KU og 
ROS-analyse 
tilhørende plan. 

Erosjon – havbunn og 
fylling av masser. 

Marinbiologisk vurdering av området med 
hensyn til ras og erosjon av havbunn ved 
utfylling av løsmasser. 

Utredes i KU og 
ROS-analyse 
tilhørende plan. 
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Sikkerhet for badende 
(sjøbad): 

Utrede og vurdere behov for særskilte 
sikringstiltak ved etablering. 

Utredes i KU og 
ROS-analyse 
tilhørende plan. 

Trafikksikkerhet: Utrede og vurdere behov for 
trafikksikkerhetstiltak i og rundt planområdet 
i forbindelse med bygge- og 
anleggsperioden. Utrede og vurdere 
trafikksikkerheten ved ferdig utbygd tiltak. 

Utredes i KU og 
ROS-analyse 
tilhørende plan. 

Ulykkesrisiko: 

• Risiko for 
pårenning av 
bebyggelse og 
anlegg med skip. 

Området ligger tett opp til hovedtrafikkled for 
båter inn til Stavanger sentrum. Det må 
derfor vurderes hvilke eventuelle 
konsekvenser ulykker og hendelser vil ha for 
den framtidige bebyggelsen, og 
tilgjengelighet for rednings- og 
slokkemannskap til og innenfor planområdet. 

Utredes i ROS-
analyse 

Beredskap: 

• Sperret adkomst 
for utryknings-
kjøretøy inn til 
området. 

Det er kun en adkomst for 
utrykningskjøretøy og andre kjøretøy inn til 
planområdet igjennom Dokkgata. Det må 
vurderes hvilke konsekvenser dette vil kunne 
ha for beredskap og utvikling av området. 

Utredes i ROS-
analyse 

Rystelser: 

• Rystelser i 
forbindelse med 
riving, sprengning, 
massetransport/ 
generelt 
anleggsarbeid og 
fylling i sjø. 

• Sikre bebyggelse 
mot jordskjelv. 

Utrede og vurdere hvordan rystelser i 
forbindelse med anleggsarbeid med 
sprenging, riving og fylling i sjø kan påvirke 
eksisterende og omkringliggende 
bebyggelse og infrastruktur. Utrede 
beredskapstiltak. 
Geoteknisk og statisk vurdering av 
bebyggelse for jordskjelvsikring. 

Utredes i KU og 
ROS-analyse 
tilhørende plan 

Beredskapslager for 
korn. 

Dokumentere behov/ ikke behov for 
beredskapslager. 

Utredes i KU 

 

5.8.17 Arkitektur, estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

Dagens situasjon 

Området domineres av eksisterende silobygninger. Nærområdet består av diverse industri/ 
lagerbygg i 3-4 etasjer, kontorbygg og eneboligbebyggelse i 1-3 etasjer. 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. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. 

• Kommuneplan med bestemmelser. 

• Kommunedelplan for kulturminner 2010 - 2025 . 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjons-
krav 
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• Arkitektonisk og estetisk 
utforming, uttrykk og 
kvalitet. 

• Egenart og variasjon. 

• Bygningsform, oppdeling, 
struktur og materialbruk. 

• Utforming og plassering av 
bygninger og uteområder. 

• Størrelser på uteområder. 

• Universell utforming. 

• Siktlinjer og transparens. 

Beskrivelse og visualisering med 
illustrasjoner og planer av tiltak. 
Beskrivelser og utredninger.  
Fagkyndige, i form av f.eks. 
landskapsarkitekt, må delta i 
arbeidet.  
Utarbeide en formingsveileder.  
Sol- og skyggeanalyser. 
Vindanalyse/ vindsimuleringer. 
Overganger mellom offentlig, 
halvoffentlige og private uterom/ 
boligformål. 

Utredes i KU. 

Temaet 
redegjøres for i 
planbeskrivelsen. 

• Vurdere tiltak for å ivareta 
og å tilpasse utbyggingen 
til kulturminner og 
verneverdige bygg i 
området. 

Visualisering av tiltak og tiltakets 
tilpasning til automatisk freda 
kulturminner og verneverdige bygg.  
Vurdering av den visuelle effekten 
tiltakene vil ha på kulturminner 
Vurderingen utføres av fagkyndig 
med kompetanse innen fagfeltet.  

Utredes i KU.  

Temaet 
redegjøres for i 
planbeskrivelsen. 

 

5.8.18 Grunnforhold og områdestabilitet 

Dagens situasjon 

Silo A står fundamentert på påler ute i sjøen. Kaianlegg er fundamentert på tilsvarende 
måte. Silo B står fundamentert på fjell og størstedelen av Møllebygget gjør det samme. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Multiconsult har utarbeidet tilstandsrapporter for eksisterende kaianlegg. De har også 
utarbeidet tilstandsrapporter av den eksisterende bygningsmassen (Silo A, Lagerbygget og 
Møllebygget). 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjons-
krav 

• Foreta 
grunnundersøkelser 
på land og i sjø. 

• Vurdering av 
områdestabilitet. 

Geotekniske undersøkelser av 
grunnforholdene innenfor planområdet. 
Vurdere den geotekniske stabiliteten for 
området før, under og etter riving av siloer, 
utbygging i sjø og ved oppføring av 
planlagt ny bebyggelse. Geoteknisk 
vurdering av et mulig parkeringsanlegg 
inne i fjellet (Spilderhaugen). 

Utredes i KU. 
ROS-analyse. 
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6 ORGANISERING AV PLANARBEIDET 

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt 

aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at alle berørte parter sikres muligheten 

for god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen. 

Mølleneset er vurdert å være godt egnet for sertifisering i henhold til BREEAM Communities. 

Prosjektet vil derfor gjennomføres med å ta i bruk verktøyet BREEAM Communities som en 

arbeidsmetode. Vi kan da lykkes med å skape et bredere engasjement i lokalsamfunnet 

gjennom utvidet medvirkning og ved å gi muligheter for å komme med innspill til utviklingen 

av planområdet. Dermed kan vi oppnå å få utviklet et velfungerende og attraktivt område for 

fremtiden.  

Det skal gjennomføres en områdekartlegging for å få innspill fra brukere og beboere i 

området om hvilke kvaliteter det har som bør tas vare på, og hva som det er behov for og 

som mangler i området i dag. Resultatet av medvirkningen vil bli vurdert og bragt inn i det 

videre planarbeidet. Derfor er dette planprogrammet ment som en oppfordring til innspill og 

deltakelse, fremfor å være en presentasjon av et ferdig forslag. Programmet vil også 

påvirkes av medvirkningsprosessene. 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Stavanger Aftenblad, samt på kommunens 

internettsider: www.stavanger.kommune.no. Varsel om oppstart av planarbeid og høring 

av planprogram blir også blitt sendt direkte til naboer og offentlige myndigheter. Frist for 

innspill til oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram er satt til 26.04.2021, som er 

ca. 7 uker etter kunngjøringsdatoen. 

Etter at høringsfristen er utløpt vil innspillene til planprogrammet bli behandlet og vurdert. 

Eventuelle endringer av planprogrammet vil bli gjort før det fremmes til fastsetting gjennom 

en politisk behandling i utvalg for by og samfunnsutvikling. Konsekvensutredning vil deretter 

gjennomføres på bakgrunn av det fastsatte planprogrammet. Forslag til reguleringsplan vil bli 

utarbeidet på bakgrunn av konsekvensutredningen, ROS-analyse, mottatte innspill og 

merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planen.  

Når komplett planforslag med underlagsrapporter er utarbeidet, vil forslag til reguleringsplan 

med tilhørende konsekvensutredning, bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker fra 

kunngjøringsdato. Forslaget blir kunngjort i Stavanger Aftenblad og legges ut på kommunens 

hjemmesider. Når innspill og uttalelser er vurdert og kommentert, blir planen 2. 

gangsbehandlet og deretter vedtatt i kommunestyret. 

Gjennom planprosessen vil alle relevante plandokumenter også bli lagt ut på kommunens 

hjemmeside.   
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7 FRAMDRIFTSPLAN 
 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE 

Oppstartsfase • Utarbeide forslag til planprogram August 2020 - 

februar 2021 

 • Vedtak av ansvarlig myndighet om utlegging av 
forslag til planprogram til offentlig ettersyn 

Februar 2021 

 • Kunngjøring av oppstart av planarbeid og 
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn  

Mars 2021 

 • Offentlig ettersyn av forslag til planprogram Mars – april 2021 

 • Oppsummering av innspill og utarbeidelse av 
endelig planprogram 

April - mai 2021 

 • Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring Mai 2021 

Utredningsfase • Planutvikling og utredningsarbeid Mars-august 2021 

 • Medvirkning/dialog med ulike målgrupper November 2020 - 

mai 2021 

 • Utarbeidelse av konsekvensutredning og 
forslag til reguleringsplan 

Februar-juni 2021 

1.gangs 

behandling 

• Vedtak om utlegging av planforslaget til 
offentlig ettersyn  

Høst 2021 

 • Kunngjøring Høst 2021 

 • Offentlig ettersyn av planforslaget Høst 2021 

 • Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, 
eventuell mekling 

2021/2022 

Sluttbehandling • Vedtak av reguleringsplan  Vår 2022 

 

 

 

 

 

 


