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1. INNLEDNING
BAKGRUNN
Ryfylkegate 13 og Hermetikkgaten 5 utgjør mesteparten av dette store kvartalet, som tidligere huset
industribedriften Skanem. Den delen som tilhører Hermetikkgaten 5 ble i 2002 bygget om til å huse
en høyskole. Da denne flyttet ut ble deler av lokalene gjort om for å huse Barnevernet, mens andre
deler skal romme kontorfellesskapet Emballasjen. Reguleringsplanen vil omfatte den søndre delen
av kvartalet, det som er byggeområde BL3 i plan 1901
Stavanger Investering er eier av eiendommene. De har en langsiktig strategi for næringsutvikling.
Gjennom detaljreguleringen skal det legges til rette for ny bebyggelse som vil huse et betydelig antall
arbeidsplasser.
Arbeidet med reguleringsplanen vil bli utført av KAP Kontor for Arkitektur og Plan AS på vegne av
forslagsstiller, Hesbygate 5 AS. Planen skal utarbeides som detaljregulering med
konsekvensutredning, jfr. plan- og bygningslovens § 12-3.
FORMÅLET MED PLANARBEIDET
I tråd med kommuneplanens mål om et kortreist hverdagsliv skal det legges til rette for et økt antall
arbeidsplasser og et styrket servicetilbud i dette sentrumsnære området.
Reguleringsplanen skal avklare rammer for arealbruk og planlagt bebyggelse, herunder formål,
byggegrenser, høyder, atkomster, og sikre hensyn som er nødvendige for en god byutvikling.
Planens ide er en gruppe nye næringsbygg plassert rundt et indre gårdsrom. Byggene har også
henvendelse til gatene rundt. Mellom byggene er det passasjer som leder gjennom kvartalet.
Bebyggelsen tenkes utformet med større og mindre bygg som samlet bygger opp om det
eksisterende sammensatte bybildet.

Bymessig fortetting; Bygninger med gatehenvendelse, passasjer og et indre torg
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VURDERING AV UTREDNINGSPLIKT
Reguleringsplanen faller inn under krav til konsekvensutredning, jf forskriftens kap. 2 §6 b, vedlegg 1,
punkt 24, næringsbygg med bruksareal på mer enn 15 000m2.
Det skal utarbeides planprogram i tråd med forskrift om konsekvensutredning § 14, som skal
inneholde en beskrivelse av:
a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete
saken anses viktige for miljø og samfunn
b) forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet
for å skaffe nødvendig kunnskap
c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen
d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning
fra særlig berørte grupper og andre.
Konsekvensutredningen (KU) skal belyse hvilke vesentlige konsekvenser planen vil ha på miljø,
naturressurser og samfunn, og skal utrede konsekvensene av planforslaget. Det skal ikke utredes
alternativer. Utredningen skal i nødvendig grad redegjøre for eventuelle varianter for ulike elementer
av valgt grep, eksempelvis høyder, trafikkløsninger, byrom (system- og oppholdskvaliteter).

2. PROSESS
2.1 Generelt om planprosess med konsekvensutredning
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og problemstillinger som anses
viktige for miljø og samfunn, samt relevante forhold som vil bli utredet og belyst i
konsekvensutredningen. Det skal redegjøres for kilder og metoder som skal benyttes. Relevante og
realistiske alternativer skal beskrives og det skal framgå hvordan disse er tenkt behandlet i plan- og
utredningsarbeidet. Det skal gjøres rede for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.
Det skal tas utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der slik
kunnskap ikke foreligger skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Temaer hvor det
foreligger tilstrekkelig kunnskap gjennom andre detaljplaner, analyser og utredninger, eller som er
tilfredsstillende utredet i overordnet plan vil ikke bli utredet på nytt.
Forslag til planprogram legges ut på høring samtidig som det varsles oppstart av
reguleringsplanarbeidet, slik at berørte og interesserte kan vurdere programmet og evt. komme med
forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør skje, samt innspill til
reguleringsplanarbeidet.
2.2 Organisering av planarbeid og medvirkning
Vi har ikke identifisert grupper eller andre som er særskilt berørt. Derfor legges det opp til normal
planprosess med mulighet for innspill ved oppstart og utleggelse.
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2.3 Foreløpig fremdriftsplan
Foreløpig forslag til fremdriftsplan for planlegging av Ryfylkegate 13. Framdriften vil kunne påvirkes
av høringsuttalelser/merknader til planprogram, varsel om oppstart og offentlig ettersyn av
planforslag.
Fase
Oppstartsmøte
Utarbeide Planprogram

Når
November 2020
Januar-Februar 2021

Fastsettelse av
planprogram
Varsel om oppstart av
planarbeid og utleggelse
av planprogram til
offentlig ettersyn
Gjennomgang av innspill

April 2021

Politisk vedtak

Mai 2021

Annonsering, varsling av berørte parter.

Juni 2021

Utarbeidelse av forslag til
områderegulering

Juni-August 2021

Innsending for 1. gangs
politisk behandling
1. gangs behandling

September 2021

Behandle innspill. Eventuelt revidering av
planprogrammet.
Utarbeide planforslag og utredninger iht.
planprogram.
Samrådsmøter med kommunen
Ferdig planforslag

Desember 2021

Offentlig ettersyn

Januar 2022

Gjennomgang av innspill
og forberede
sluttbehandling
Politisk sluttbehandling

Februar 2022
Mars 2022
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Beskrivelse
Avklare utredningsbehov og fremdrift
Forslag til planprogram

Behandling Utvalg for By- og
samfunnsutvikling
Utleggelse av planforslag til offentlig
ettersyn (6 uker)
Behandle innkomne innspill, ev. revisjon av
planforslaget
Sluttbehandling i Utvalg for By- og
samfunnsutvikling

PLANPROGRAM RYFYLKEGATE 13

SIDE 5 AV 20

3. DAGENS SITUASJON
3.1 AREALBRUK

Planområdet sett fra Storhaug
Ryfylkegate 13 rommer flere større haller, to som er fra 1990-tallet og et par som er av eldre årgang.
På eiendommen står også et mindre kontorbygg. Som del av kvartalet inngår også fire bolighus, der
ett er forutsatt revet på grunn av gateutvidelse.
I andre halvdel av kvartalet, som har adresse Hermetikk gata 5, er det et fem etasjes kontorbygg av
nyere dato, og en større hall som er under ombygging til kontorformål. Også denne delen av
kvartalet rommer fire bolighus. Tre av disse er forutsatt revet på grunn av samme gateutvidelse.
Den største hallen i Ryfylkegate 13, rommer et trampolinesenter, den neste største står tom. I en
mindre hall er det et kunstgalleri, mens en annen hall rommer matkultursenteret Fermenten.
I Hermetikkgata 5 disponerer Barnevernet kontorbygget og deler av hallen, mens de øvrige delene
skal romme kontorfellesskapet Emballasjen når dette blir ferdigstilt.
Stavanger øst er i omdanning. Det er en prosess med rolig fremdrift, men som likevel byr på stadig
nye virksomheter og publikumstilbud. Etter hvert som gammel næring flytter ut frigjøres lokaler og
byggetomter som fylles med nytt innhold. Det er et byområde med en sammensatt bebyggelse.
Naboskap mellom små bolighus og store næringsbygg er ikke uvanlig.
3.2 MOBILITET
Langs kvartalet går byområdets to hovedgater; Haugesundsgate som er viktigste gjennomfartsåre, og
Ryfylkegate som skal bli prioritert kollektiv- og sykkelgate. Haugesundsgate er forbundet med de to
Storhaugtunnellene, bybroa og med gatene som leder til boligområdene ved sjøen og på platået.
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3.3 EIENDOMSFORHOLD
Ryfylkegate 13 er eid av Stavanger Investering Eiendom as gjennom firmaet Hesbygaten 5 as.
Firmanavnet kommer av at Hermetikkgata het Hesbygata tidligere. Eiendommen bestod av to
gnr/bnr; 52/456 som omfattet Hermetikkgata 5 og mesteparten av Ryfylkegate 13 – gnr/bnr 52/8
som var en mindre del av Ryfylkegate 13. Etter oppfordring fra kommunen er disse nå delt etter
delelinjen som ligger i gjeldende regulering, plan 1901
Det betyr at 52/456 utgjør Hermetikkgata 5, som samsvarer med BL2, og 52/8 utgjør Ryfylkegate 13,
som samsvarer med BL3.
3.4 ANDRE FORHOLD
Overvannshåndtering
Det er ikke kjent spesielle utfordringer knyttet til overvannshåndtering. Dette temaet vil bli belyst i
VA-rammeplanen som skal utarbeides.
Støy
Det er ikke kjent spesielle utfordringer knyttet til støy. Bebyggelsen vil heller ikke romme
støyfølsomme formål.

4. GJELDENDE PLANER OG FØRINGER
4.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING
Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019
Regjeringen legger hvert fjerde år fram Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
[3] for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:
- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- Å skape et trygt samfunn for alle
Regjeringen har videre bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.
4.2 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER OG NASJONALE MÅL
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(FOR-2014-09-26-1222)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Arealbruk og transportsystem skal
utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til
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rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster
og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet
og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål
at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
4.3 REGIONALPLAN JÆREN OG SØRE RYFYLKE
Regionalplanen har følgende mål for sentrumsområdene:
Levende sentrumsområder forutsetter en kritisk masse av mennesker og funksjoner. En satsing på
urbane kvaliteter er identifisert som viktige innsatsfaktor i regionens konkurransestrategi. En viktig
betingelse for kritisk masse forutsetter en viss konsentrasjon av aktivitet. Funksjonstetthet og
mangfold er viktig for å få aktivitet og folkeliv gjennom hele dagen, og er sentralt for å oppnå
sentrumskvalitet. By og tettstedssentrene våre har kapasitet til å romme langt flere boliger, arbeids
plasser, service tilbud og opplevelser enn i dag. Med selvforsterkende effekt får steder med et
mangfold av opplevelser ytterligere tiltrekningskraft for flere besøkende og investering.

Regionalplanen: Det angis ikke utnyttingsgrad, men det listes kriterier for god byutvikling.

4.4 KOMMUNEPLAN 2019 - 2034
Kommuneplanens hovedformål med byutviklingen er:
Stavangers byutvikling skal legge grunnlaget for et kortreist hverdagsliv. Dette vil vi oppnå ved å
forsterke urbane kvaliteter og sikre vekst innenfor det sentrale Stavanger. Byutviklingen skal bygge
opp under Stavangers unike særpreg og bidra til en bærekraftig by med et langsiktig
utviklingspotensial.
Planområdet ligger i kommuneplanens prioriterte byutviklingsområde; Bysone A, i
gjennomføringsområde GF-01. I dette er det ønskelig med en utnyttingsgrad som minimum er 200%
og maksimum er 400%
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Kommuneplanen: Området ligger i GF-01 med utnyttingsgrad mellom 200 og 400%
Kommuneplanen har avsatt bydelssenter i Stavanger øst/Tinnfabrikken. I reguleringsplan 2692 som
regulerer ny skole og barnehage er det ikke lagt inn bydelssenterfunksjoner i form av handel, ut over
en dagligvarebutikk.

Kommuneplanen: Det er avsatt et lokalsenter i området
Planområdet inngår i arealet for kommunedelplan for sentrum og er således ikke gitt formål på
kommuneplankartet.
4.5 SENTRUMSPLANEN 2019 – 2034
Sentrumsplanen har som mål å styrke Stavanger sentrum som regionens viktigste møteplass,
markedsplass og identitetsbærer. Sentrums tiltrekningskraft skal økes gjennom å legge til rette for
økt areal til sentrumsfunksjoner, et historisk, aktuelt og fremtidsrettet innhold og en styrket
miljøvennlig mobilitet.
En viktig strategi er å øke mangfoldet av formål som tillates og utvide områdene hvor detaljhandel
tillates.
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Sentrumsplanen: Kombinerte formål
Planområdet ligger i område for kombinerte formål. Her tillates alle underformål, bortsett fra
forretning. Dette tillates der det er krav til aktive førsteetasjer, i et omfang angitt i matrisen under.

Planområdet ligger til gater med krav om aktive førsteetasjer på to sider; i Ryfylkegate og deler av
Avaldnesgate.
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Sentrumsplanen: Aktive førsteetasjer
Sentrumsplanen åpner for en utnyttelse mellom 180% og 400% (forutsatt boligandel på null). Ny
bebyggelsen skal tilpasses eksisterende bebyggelse og kvartalsstruktur.

Sentrumsplanen: Utnyttingsgrad
4.6 GJELDENDE REGULERING PLAN 1901
Området er regulert gjennom plan 1901 fra 2004, som største del av byggeområde BL3. Det er
regulert som kombinert formål med en utnyttingsgrad på 125 – 220%. Det stilles krav til
bebyggelsesplan som tilsvarer dagens detaljerte reguleringsplan.
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1901: Kombinerte formål

5. PLANENS INNHOLD OG HOVEDFORMÅL
5.1 HOVEDMÅLSETNINGER
Overordnet målsetting for planarbeidet er å legge til rette for flere arbeidsplasser og et økt
servicetilbud i bydelen gjennom ny utbygging innenfor planområdet.
Målsettingen knytter an mot mål i nasjonale føringer, rikspolitiske retningslinjer, regionalplan,
kommuneplan og sentrumsplan som alle peker mot en økt utnyttelse for de sentrale områdene.
Reguleringsplanen følger opp ambisjonene om høy funksjonstetthet som skal gi redusert
transportbehov og en høyere andel gående og syklende.
5.2 PLANPRINSIPPER
Dette skal gjøres ved å bygge videre på eksisterende kvartalsstruktur gjennom å forsterke
gatehenvendelse og aktive førsteetasjer i bebyggelsen. Det skal etableres nye byrom og passasjer
som gir kvaliteter både til bebyggelsen og omkringliggende by. Passasjene skal sikre en
gjennomtrengelig bystruktur. Bebyggelsen skal ha en utnyttingsgrad som ligger mellom de 200 –
400% som kommuneplanen gir føringer for. Byggehøyder skal skaleres etter de sammenhenger de
inngår i. Mot Ryfylkegate legges det opp til 4 etasjer, mens det mot Haugesundsgate legges opp til en
variasjon mellom 5, 6 og 7 etasjer.
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Fra sørvest: Bymessig bebyggelse med gatehenvendelser, passasjer og et indre torg
5.3 BÆREKRAFTIG BYSTRUKTUR
Bebyggelsen planlegges henvendt mot de omkringliggende gatene, med aktive førsteetasjer mot
både Ryfylkegate og Haugesundsgate. Det foreslås fem nye bygg i tillegg til eksisterende
administrasjonsbygg og hallen som rommer Fermenten, som bevares. De fem byggene er organisert
rundt et indre gårdsrom, med flere passasjer ut til omkringliggende gater. I planen beholdes
eksisterende gårdsrom utenfor Fermenten på nordøstsiden, og det legges til rette for et nytt
tilsvarende gårdsrom på Fermentens sørvestside.
Gjennom denne utformingen legges det opp til at Haugesundsgate kan tilføres kvaliteter som
strøksgate. Haugesundsgate er i flere planer forsømt og blitt henvist til kun å være gjennomfartsåre.
Etter at Hundvågtunnelen ble etablert har forutsetningene endret seg, og da er det på tide å tenke
på nytt hva slags gate dette kan være. Det er kommet flere utadvendte tilbud langs gata, både i
punkthuset i nr 15 og i ‘5 grader øst’-kvartalet. Siste tilskudd er Tinnfabrikken, plan 2692,som
planlegges med en betydelig henvendelse mot gata.
5.4 BÆREKRAFTIGE BYGG
Planen vil romme næringsbygg som utformes med dimensjoner og struktur som gjør dem fleksible
for ulike innredninger og bruk. Slik blir byggene endringsbare, med innebygget evne både til ombruk
og til å tåle transformasjon. Slik økes byggenes potensielle levealder, noe som gir betydelig
miljøgevinst.
Byggenes dimensjoner er også optimalisert for å gi best arealutnyttelse i forhold til energibruk.
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Haugesundsgate: Strøksgate med byfasade

Ryfylkegate: Skalert bebyggelse med aktive førsteetasjer
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5.5 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN OG SENTRUMSPLAN
Reguleringsplanen bygger opp under hovedmålsettingene i både kommuneplan og sentrumsplan
som handler om å øke funksjonstettheten i og nær bysentrum. Sentrumsplanens bestemmelse
gjelder kun for Ryfylkegate, men vi mener det er viktig at ny bebyggelse også har aktive førsteetasjer
mot Haugesundsgate.
Lokalsenteret som kommuneplanen har angitt for Stavanger øst er ikke del av foreliggende
planforslag for Tinnfabrikken, plan 2692. Handelsarealet er her begrenset til en dagligvarebutikk. Det
er derfor ønskelig, gjennom reguleringsprosessen, å få avklart om dette lokalsenteret kan etableres i
planområdet.
5.6 UTVIKLINGSTRINN
Reguleringsplanen er utformet slik at nye bygg kan realiseres over tid, samtidig som eksisterende
haller gradvis kan utfases.

6.UTREDNINGSTEMAER OG METODE
6.1 GENERELT
Hensikten med en konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en
utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, som grunnlag for det videre planarbeidet samt
når det skal fattes vedtak om planen.
Dette kapittelet gir en beskrivelse av de forhold som anses som vesentlige i plansaken, og som bør
utredes nærmere som del av planarbeidet. Fokuset i planprogrammet og utredningene ihht.
forskriftens §5 skal være på relevante rammer og krav i §7 og vedlegg IV. Målet er å få frem
nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap.
Konsekvensutredningen skal belyse sannsynlige virkninger av planen i forhold til relevante planer,
målsettinger og retningslinjer. Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til
omgivelsene, og for å forhindre eller avbøte skader og ulemper.
Konsekvensutredningen skal redegjøre for drøftinger og avveiinger som begrunner valgt løsning, bl.a.
gjennom å dokumentere varianter av eksempelvis høyder, trafikkløsninger, byrom (system- og
oppholdskvaliteter) som vurderes underveis i prosessen. Det skal redegjøres for hvordan disse
forholdene påvirker hverandre i avveiningene som gjøres.
Metodene som skal benyttes er:
Redegjørelse (dvs. tekstlig oppsummering av grunnlaget).
Vurdering (tekstlig vurdering av temaet, event. med illustrasjoner).
Simulering / beregning (event. ved hjelp av egnet programvare) der det er relevant
Grunnlag / kilder for utredningene kan være
Eksisterende data som innhentes.
Ny registrering/ kartlegging.
Planprogrammet fastsettes av kommunen etter at høringsuttalelsene er mottatt og vurdert.
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6.2 ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES
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.
Det skal beskrives to alternativ: 0-alternativet og alternativet som beskriver planlagt utvikling. Begge
alternativ skal utredes etter temaene beskrevet under punkt 6.3, så langt de har konsekvenser som
berører temaene som er beskrevet.
6.2.1 0-ALTERNATIVET
Dette alternativet beskriver konsekvensene av en videreføring av dagens bebyggelse og bruk, uten at
det gjennomføres større tiltak. I dette alternativet vil det inngå en vurdering av kvalitetene i
eksisterende bebyggelse. For eksempel gir den store hallen rom for et trampolinesenter, som ikke er
opplagt at vil få plass dersom området får ny bebyggelse.
6.2.2 UTBYGGINGSALTERNATIVET
Alternativet skal beskrive konsekvensene av en utbygging i tråd med rammene i Regionalplan,
Kommuneplan og Sentrumsplan. I forbindelse med utredning av lokalsenterfunksjon vil det også
gjøres en vurdering av mulighetene for at bebyggelse inneholder et tilbud til barn og unge.
6.2.3 IKKE ET TREDJE ALTERNATIV
På oppfordring fra Byplan er vi bedt om å se på et tredje alternativ der dagens haller bevares og
inngår i en ny utbygging. Dette ser vi på som lite sannsynlig, av flere grunner:
De to hallene mot Haugesundsgate er forutsatt fjernet i gjeldende regulering, på grunn av
veiutvidelse. Dersom den delen av hallene som ligger utenfor byggegrensen fjernes må det bygges
opp nye vegger på langsidene, og delvis kortsidene. Takkonstruksjonen må byttes ut, fordi takstolene
er utformet for denne bredden. Det er stor sannsynlighet for at den lille hallen må rives i sin helhet.
Det er i tillegg er det utfordringer i forhold til stabilitet ut fra måten hallene er bygget på. Dette kan
bety at begge hallene vil måtte rives.
Det er dessuten et krav om å etablere en passasje på tvers gjennom kvartalet, og det er ønskelig å
bryte ned bebyggelsen i flere bygg for å få til en gjennomtrengelig bystruktur. Dersom byggene
perforeres med passasjer blir det mindre meningsfullt både kulturminnemessig og utnyttelsesmessig,
å ta vare på hallene. Også dette kan ha konsekvenser for konstruksjonsstabiliteten – her inkludert
hallen som ligger midt i kvartalet.
Ingen av disse hallene er utformet for påbygging. De har en utforming som kun tåler sin egen
konstruksjon. Hallene er heller ikke fundamentert for påbygging. Det må derfor utføres en
refundamentering. I tillegg må ny bæring etableres som eget system (for to største hallene er det
bærende fasader) Det betyr en dårlig ressursutnyttelse som vil begrense hallenes bruk, som nettopp
haller. Sannsynligvis vil det også medføre en lavere arealutnyttelse, og slik også være dårlig
ressursutnyttelse.
Både Regionalplan, Kommuneplan og Sentrumsplan har mål om en høy utnyttelse i sentrale områder
som dette. Det er lite sannsynlig å oppnå ved en bevaring av hallene. Det er fem bygg det dreier seg
om. Av disse er to vurdert å ha spesielle kvaliteter, administrasjonsbygget og hallen til Fermenten. De
er avsatt til bevaring i Sentrumsplanen. De andre tre hallene har ikke spesielle kvaliteter, ut over å
være haller. Den estetiske verdien er begrenset, og den historiske alderen er kort. To av hallene er
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fra 1990-tallet. Når hallrommet blir redusert gjennom nye konstruksjoner, trapper og heiser, ser vi
ikke helt hensikten med å bevare dem. Alternativet vil derfor ikke bli videre utredet.
6.3 UTREDNINGSTEMA
Følgende tema og undertema skal vurderes og redegjøres for:
Utredningstema
6.3.1 BYUTVIKLING
6.3.2 BYLANDSKAP OG BEBYGGELSE
6.3.3 BYROM OG SAMMENHENGER

6.3.4 MOBILITET
6.3.5 HANDEL OG NÆRING

Undertema
- Hvordan utvikling av planområdet vil påvirke utviklingen
av omkringliggende områder
- Bylandskapet: Nær- og fjernvirkninger
- Forholdet mellom eksisterende og ny bebyggelse i
kvartalet og i tilliggende områder
- Oppholds- og opplevelseskvaliteter i gater og byrom
- Kvaliteter i passasjer og torg, forbindelser og
sammenhenger
- Tilrettelegging i utbyggingsetapper
- Overordnet mobilitetskonsept, trafikksikkerhet
- Tilgjengelighet og tilrettelegging for gående og syklende
- Adkomst og parkering for bil og sykkel
- Konsept for og virkninger av aktuell næringsvirksomhet i
planområdet

6.3.1 BYUTVIKLING
Hvordan utvikling av planområdet vil påvirke utviklingen av omkringliggende områder.
Mål
Området ligger sentralt i Stavanger øst. Kvartalet har en betydelig
historie som viktig arbeidsplass og det er ambisjon om at det igjen
skal bli et tyngdepunkt i bydelen.
Utviklingen i planområdet skal ses i sammenheng med utvikling i
tilliggende områder, der virkningen av realiseringen av planen skal
vurderes
Utredningsbehov/premisser
- Kartlegge planområdets bymessige kontekst
- Planområdets programsammensetning og bystruktur
Vurderes opp mot:
- Mål for området
- Sentrumsplanen målsettinger og bestemmelser
- Kommuneplanens målsetninger og bestemmelser
Metode
- Områdeanalyse
- Beskrivelse og vurdering/avbøtende tiltak
- Program/arealbruk
Dokumentasjon
Skriftlig vurdering, diagrammer, program
6.3.2 BYLANDSKAP OG BEBYGGELSE
Bylandskap og bebyggelse: Nær- og fjernvirkning
Mål
Bebyggelse og uterom i planområdet skal hensynta områdets
bystruktur og bebyggelse. Områdets tåleevne i forhold til tetthet,
utnyttelse og høyder skal vurderes opp mot omkringliggende
bebyggelse, samt fjernvirkningen av grepet.
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Utredningsbehov/premisser

Metode
Dokumentasjon

-

Vurdering av høyder og volumer sett fra gateplan og
tilliggende bebyggelse (nær).
- Vurdering av høyder og volumer sett fra
Storhaugplatået (fjern)
Vurderes opp mot:
- Områdets kvaliteter og karakter
- Sentrumsplanens føringer for utforming og
byggehøyder
- Kommuneplanens føringer for utforming og
byggehøyder
- Utprøving i 3d-modell
- Beskrivelse og vurdering/avbøtende tiltak
- Illustrasjonsplan- og snitt
Skriftlig vurdering, illustrasjonsplan, snitt, perspektiver fra 3dmodell

6.3.3 BYROM OG SAMMENHENGER
Oppholds- og opplevelseskvaliteter i gater og byrom. Kvaliteter i passasjer og torg, forbindelser
og sammenhenger
Mål
Planområdet skal knyttes til omkringliggende bystruktur ved at
bebyggelsen har en tydelig gatehenvendelse og ved å åpne
kvartalet for passasjer som gir en gjennomtrengelig bystruktur.
Reguleringsplanens utforming av bebyggelse og uterom vurderes
opp mot eksisterende stedskarakter i byområdet.
Utredningsbehov/premisser
- Stedlig identitet og karakter
- Byromsutforming og bebyggelsesstruktur
- Bygningstyper og skala
Vurderes opp mot:
- Mål for området
- Kommuneplanens målsetninger og bestemmelser
Sentrumsplanens målsettinger og bestemmelser
Metode
- Utprøving i 3D modell
- Illustrasjonsplan- og snitt
- Kantsonestudier
- Beskrivelse og vurdering/avbøtende tiltak
Dokumentasjon
Skriftlig vurdering, program for innhold, kantsonediagram,
illustrasjonsplan, gatesnitt
Tilrettelegging for midlertidig bruk i utbyggingsetapper
Mål
Planen skal kunne tilføre området og omgivelsene kvalitet i hele
utbyggingsperioden. Området skal fra første byggetrinn knytte seg
på omkringliggende områder og være en ressurs for omgivelsene.
Utredningsbehov/premisser
- Definere utbyggingsetapper
- Vurdere behov for avbøtende tiltak i forbindelse med
gjennomføring av de ulike utbyggingsetappene
Vurderes opp mot:
- Eksisterende og planlagte områdekvaliteter
- Sentrums- og Kommuneplanens føringer for
byromskvaliteter
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Metode
Dokumentasjon

- Vurdere løsninger gjennom illustrasjonsplan/skisser
- Beskrivelse
Skriftlig vurdering, illustrasjonsplan, snitt, perspektiver fra 3dmodell

6.3.4 MOBILITET
Mobilitetskonsept for planområdet. Tilgjengelighet og tilrettelegging for gående og syklende.
Parkering for bil og sykkel
Mål
Det skal legges til rette for utstrakt bruk av sykkel- gange og
kollektiv fremfor privatbil gjennom utforming av plan og
bebyggelse.
Utredningsbehov/premisser

Metode

Dokumentasjon

-

Analyse av eksisterende og planlagte forbindelseslinjer for
de ulike trafikantgrupper.
- Legge til rette for gode forhold for sykkelparkering
- Vurdere endringer i trafikkmønster for å redusere biltrafikk
i området
Vurderes opp mot:
- Bestemmelser og føringer i Kommune- og Sentrumsplan
- Prinsippene for universell utforming
- Vurdere forbedringstiltak i eksisterende og planlagte
forbindelseslinjer for ulike trafikantgrupper
- Vurdere endringer i trafikkmønster for å redusere biltrafikk
i området
Skriftlig vurdering, prinsippskisser og utforming i planen

6.3.5 HANDEL OG NÆRING
Konsept for og virkninger av aktuell næringsvirksomhet i planområdet
Mål
Det planlegges aktive førsteetasjer både mot Ryfylkegate og
Haugesundsgate. Det vurderes at området utvikles som lokalsenter
jf. kommuneplanens disposisjon.
Utredningsbehov/premisser
Handelsanalyse som kartlegger
- Handelsbehov i lokalmiljøet
- Konsept for handelsvirksomheten
- Funksjoner/arealformål
- Konsekvenser for nærområdet og bysentrum
Metode
- Analyse
- Diagrammer
- Beskrivelse
Dokumentasjon
Handelsanalyse, beskrivelse, diagrammer, illustrasjonsplan
6.4 RISIKO- OG SÅRBARHET (ROS)
I henhold til § 4-3 i Plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for ROS-analyser skal benyttes:
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-ikommunenes-arealplanlegging/ Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse
at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet.
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6.5 I PLANBESKRIVELSEN SKAL DET OGSÅ REDEGJØRES FOR KONSEKVENSENE AV FØLGENDE TEMA
Temaene listet opp under skal redegjøres for gjennom tekstlig oppsummering og vurdering av
temaene, evt. med illustrasjoner.
Utredningstema
6.5.1 BARN OG UNGES INTERESSER
6.5.2 ANLEGGSFASEN
6.5.3 KLIMATILPASNING
6.5.4 KULTURMINNER OG
KULTURMILJØ
6.5.5 MOBILITETSPLAN
6.5.6 LOKALKLIMA, VIND
6.5.7 BLÅGRØNN FAKTOR
6.5.8 BRANNTEKNISK PLAN
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Undertema
- Sikrings- og ulykkesforebyggende tiltak
- Nye kvaliteter for barn og unge i byen
- Hovedtrekk i anleggsgjennomføringen og virkninger av
denne.
- Tilgjengelighet for øvrige eiendommer.
- Gjennom VA-rammeplan skal det redegjøres for strategi
for overvannshåndtering
- Avklaring av bevaringsverdig bebyggelse i planområdet
- Ivaretakelse av og påvirkning av bevaringsverdig
bebyggelse i planområdet
- I tillegg til mobilitetsutredningen over skal det
utarbeides mobilitetsplan etter kommunens norm
- Vurdere lokalklimatiske virkninger av bebyggelse over 5
etasje, jf kommuneplanen
- Bestemme planområdets blågrønne faktor ihht
kommuneplanen
- Sikre tilkomst for brann- og redningsbil
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