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1 Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Sweco  

Kontaktperson Helene Østmoe 

E-post helene.ostmoe@sweco.no 

Forslagstiller 

Firma Stavangerregionen Havn IKS 

Kontaktperson Krister Stabenfeldt  

E-post Krister.stabenfeldt@stavanger.havn.no 

2 Informasjon om planinitiativet  

Forslagsstiller skal utarbeide planinitiativ jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 

§ 1.  

 

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

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for landstrømanlegg for cruiseskip i havnefronten 

av Stavanger sentrum. Under Bjergstedsparken er det i dag flere fjellhaller. Landstrømanlegget 

foreslås etablert i ny fjellhall i det samme området som eksisterende fjellhaller. På denne måten blir 

landstrømanlegget skjult. Fjellhallen skal ha adkomst fra kaiområdet ved Sandvigå.  

 

4 Planområdet og omgivelsene (jf. § 1 andre ledd bokstav b)  
 
Planavgrensning og lokalisering 

− Beliggenhet: Bjergsted i Stavanger kommune.  

− Avgrensing: Planområdet foreslås avgrenset av Veritasveien i nord og Kuppelhallen i sør. Det er 

tatt med et område ut i sjøen. Det er ikke planer om å gjøre tiltak i sjøen. Planavgrensningen vil 

dermed trolig bli redusert ved endelig utforming av detaljplanen.  

− Størrelse: ca. 25 daa.  

 

Illustrasjonen nedenfor viser forslag til plangrense med blå stiplet linje. 
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Beskrivelse av planområdet 

− Dagens arealbruk: Aktuelt område for fjellhallen er illustrert på figuren nedenfor med svart stiplet 

sirkel. I det aktuelle området er det i dag flere eksisterende underjordsanlegg, som er illustrert 

med nummerering på figuren nedenfor:  

1. Avløpstunnel/nødoverløp 

2. Nedlagt tilfluktsrom/Hafrsfjord pistolklubb  

3. Ukjent om dette er et rom, vises i norgeskart.no  

4. Adkomsttunnel til avløpsanlegg 

5. Berghall mellom avløpstunnel Hillevåg – Bjergsted og avløpstunnel Bjergsted – Mekjarvik  

6. Avløpstunnel Bjergsted – Mekjarvik  

7. Avløpstunnel Hillevåg – Bjergsted.  

 

 
 

Området over fjellhallene er i dag en del av Bjergstedparken.  

 

− Eiendomsforhold: Planområdet består av eiendommene gnr/bnr 59/119 og 59/1649 som begge 

eies av Stavanger kommune. I tillegg inngår deler av eiendom 59/1802 som eies av Dnv Gl 

Pensjonskasse, denne eiendommen inngår for å sikre at reguleringsplanene i området 

samsvarer. Det er ikke tenkt å gjøre tiltak innenfor eiendom 59/1802.  

− Tilstøtende arealbruk: Sandvigå/ kai mot øst, Kuppelhallen mot sør, Veritasveien mot nord/vest 

og eksisterende boliger i nord/vest.  

− Bebyggelse: Det finnes ingen bebyggelse innenfor planområdet, men området grenser mot 

næringsbebyggelse i nord og konserthus mot sør.   

− Landskap: Kaiområdet og parkeringsplass/vei mot øst ligger på ca. kote + 2. Deretter stiger 

terrenget og høyeste punkt i det aktuelle området hvor fjellhallen skal plasseres ligger på ca. 

kote + 29.  

 

 

 

 



   

 
 

PLANINIATIV  SIDE 5 AV 12  

 

P:\35217\10220912_Detaljregulering_Fjellhall\000\06 Dokumenter\Plan og prosess\05 Planinitiativ og varslingsdokumenter\Planinitiativ_Fjellhall 
Bjergsted.docx 

 

5 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

Forholdet til Kommunedelplan for Stavanger sentrum 2019 – 2024. 
 

 
Figur 5-1 utsnitt kommuneplan 

Kommunedelplanen har noen rammer for 
bygging av ny cruisekai i Bjergsted som 
erstatning for ISPS-kaier (International Ship 
and Port Facility Security Code) ved 
Bekhuskaien som avvikles ved byomforming, 
samt erstatning for Skansekaien som må tas 
ut av drift mens utfylling ved Holmen pågår. 
Videre har planen rekkefølgekrav om at før ny 
kai tas i bruk skal det foreligge avtale mellom 
kommunen og Stavangerregionen Havn IKS, 
som regulerer bruk av Skagenkaien til 
cruiseanløp til et minimum.  
 
Bjergstedsparken er avsatt til friområde.  
 

 

Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 
 
Planområdet berøres av følgende gjeldende reguleringsplaner:  

- Bjergsted musikksenter og parkområde, plan id 1575, vedtatt 29.09.1997 
- Hotell i Sandvigå, plan id 2205, vedtatt 22.03.2010 
- Bebyggelsesplan for konserthus i Sandvigå.  
 

Planområdet inngår i plan 1575 som regulerer Bjergstedsparken. Området er regulert med hensynssone 
bevaring for parkområdet. Det er stilt krav om at eksisterende terreng, store og/eller verdifulle trær og annen 
vegetasjon, samt steingjerder, forstøtningsmurer, trappeanlegg og gangstier skal bevares. I nevnte plan 
inngår også underjordisk tunnel for hovedkloakk. Plan 2205 legger til rette for at det kan anlegges 
energisentral inn i terrenget langs eksisterende tunnel inn til fjellhallen. En forutsetning for fjellhallen er at 
rotsystemet på to verdifulle bartrær i parken over/inntil bevares og at ventilasjonsanlegget og avtrekkspipe 
tilpasses bygningsmiljøet på stedet.  
 

 
Figur 2 Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. 
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Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 
 

 
Figur 5-2 Illustrasjon av varslet planområde id. 2205.  

Det pågår planarbeid for Bjergsted Havnefront, plan 
id 2730. Planområdet overlapper med denne 
planen. Det er dermed viktig å samkjøre planene i 
planprosessen.  
 
I nevnte plan skal det legges til rette for videre 
utvikling av havneanlegget i Bjergsted med 
etablering av ny cruisekai. Kaien sikres etter EU-
regelverk for skip som går i internasjonalt farvann, 
inkludert cruiseskip. Formålet med planen er å 
tilrettelegge for nevnte kai samt hotell, kontor og 
offentlig/privat tjenesteyting på arealet på innsiden 
av kaien. Nevnte plan skal konsekvensutredes 
blant annet på grunn av at det skal etableres ny kai 
i Bjergsted som tidligere ikke er konsekvensutredet.  
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6 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 

Formål med planen:  

Formålet med planen er å legge til rette for landstrømanlegg for cruiseskip, som skal etableres i ny fjellhall 

under Bjergsted. Etablering og drift av landstrømanlegget er en viktig målsetting i SRHs og Stavanger 

kommunes miljømål om å redusere utslipp fra cruiseskip i Stavanger. På denne måten kan cruiseskip få 

strøm når de ligger til kai, slik at skipene bidrar til et lavere klimagassutslipp.  

Landstrømanlegget er beregnet for å kunne levere strøm til tre cruiseskip samtidig og er dermed svært 

arealkrevende. I stedet for å etablere et bygg foreslås det å etablere en fjellhall, slik at anlegget blir skjult. 

Landstrømanlegget kobles til eksisterende transformatorstasjon i Alsteinsgata.  

 

Figur 6-1 Illustrasjon som viser trase for fremføring av 

høyspentkabler fra landstrømanlegget til transformatorstasjon 

(merket med trafo på illustrasjonen ovenfor) i Alsteinsgata 2A.  

Høyspentkablene er tenkt ført fra 

transformatorstasjon i Alsteinsgata i grøft langs 

Tanangergata/Veritasveien frem til egnet sted 

for boring av trekkerør under Bjergstedparken, 

slik at fremføringen av høyspentkabler ikke gir 

synlige inngrep. Illustrasjonen til venstre viser 

omtrentlig trase for trekkerør. 

 

Adkomst/påhugg:  
I innledende fase er det vurdert to aktuelle påhugg til fjellhallen, se illustrasjon nedenfor. 
 

 
Figur 6-2 Illustrasjon som viser alternative 

adkomster/påhugg som er vurdert til ny fjellhall. Det er 

valgt å arbeide videre med alternativ 1.  

 

Alternativ 1 etableres i en naturlig, steil bergvegg. 
Området er gunstig ved at det er relativt god plass 
i anleggsfasen i forhold til inn – og utkjøring av 
borerigg, og laste- og transportutstyr i driftsfasen 
ved inn- og utkjøring. Traseen for adkomsttunnelen 
må krysse eksisterende avløpstunnel.  
 
Alternativ 2 er gunstigere ved at konflikt med 
avløpstunnelen kan unngås, men denne løsningen 
er mer ugunstig enn alternativ 1 i forhold til liten 
avstand til nærliggende næringsbygg og liten plass 
på utsiden i anleggs- og driftsfasen. Alternativ 2 
ligger i et presset området i forhold til en fremtidig 
kai i Bjergsted.  
 
Ut fra en totalvurdering er det anbefalt å arbeide 
videre med alternativ 1. Reguleringsplanen tar 
dermed utgangspunkt i at adkomst fra Sandvigå 
skal skje via alternativ 1. Nøyaktig plassering 
avklares i planprosessen.  
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Eksisterende gangvei må stenges under anleggsperioden når påhugg/ adkomsttunnel etableres, fordi deler 
av gangveien må fjernes. Reetablering av gangveien må reetableres når påhugg/adkomsttunell er ferdigstilt.  
 

 
Figur 6-3 Illustrasjon som viser foreløpig utforming av påhugg/adkomst.  

 

Utforming og plassering av fjellhall: 

Illustrasjonen nedenfor viser en foreløpig prinsippskisse av fjellhallen. Det er vurdert litt ulike størrelser og 
bredder på fjellhallen. Nøyaktig størrelse er ikke fastsatt enda, men vil bli avklart i reguleringsprosessen. 
Arealet som er markert med sort viser adkomsttunnel og en fjellhall med størrelse på ca. 500 m2. Arealet 
som er markert med grått viser en mulig utvidelse av fjellhallen på ca. 200 m2. Total størrelse på fjellhallen er 
planlagt å være ca. 700 m2. Prinsippskissen nedenfor viser fjellhallen med en bredde på 10 m med 
heltrukken linje og 15 meter med stiplet linje.  
 

 
Figur 6-4 Prinsippskisse som viser mulig utforming av fjellhallen som skal reguleres.  

 
Illustrasjonen nedenfor viser eksisterende fjellhaller og planlagt plassering av ny fjellhall for landstrømanlegg.  
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Figur 6-5 Illustrasjon som viser hvor profilene er tatt.  

 
 

 
Figur 6-6 Profil I-I  

 
     Figur 6-7 Profil II-II 
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   Figur 6-8 Profil III-III 

 
I planprosessen vil det arbeides videre med utformingen og plasseringen av fjellhallen.  
 

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

Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Planlagt tiltak vil i mindre grad påvirke omkringliggende bebyggelse og friområde. Landstrømanlegget er 
planlagt i fjellhall i samme område som eksisterende fjellhaller. Multiconsult har gjort en nærmere vurdering 
av grunnvannstanden i området. Det er flere eksisterende bergrom og tunneler i og nær Bjergstedparken, og 
disse har sannsynligvis allerede påvirket grunnvannet i dette området. Det er ingen tegn på at eksisterende 
anlegg har hatt negativ konsekvens for vekstforholdene for vegetasjonen i Bjergstedparken. 
Terrengoverflaten er dekket av et tynt løsmassedekke og blottlagt berg. Dette sammen med at 
grunnvannstanden vurderes å ligge dypt tyder på tørkesterk vegetasjon som ikke krever kontinuerlig tilførsel 
av vann, og som trolig ikke nyttiggjør seg av grunnvannet i dypere sprekker.  
 
Foreløpige vurderinger viser at etablering av en ny fjellhall under Bjergstedparken ikke vil få negative 
konsekvenser for vegetasjonen i den delen av parken der anlegget er planlagt. (Kilde: Berghall for 
landstrømanlegg Bjergsted, Multiconsult). Virkning på verneverdier, rotsoner og vanntilførsel må utredes i 
planarbeidet. 
 
I området hvor det planlegges adkomst/påhugg er det i dag en gangvei. I anleggsperioden må gangveien 
fjernes og reetableres etterpå. Virkningen av hovedadkomsten må vurderes både overfor eksisterende 
bebyggelse og fremtidig plassering av ny bebyggelse på ny kaifront i Bjergsted. 
 
Planforslaget medfører ikke økt cruiseskiptrafikk. Landstrømanlegget skal betjene cruiseskip som allerede 
bruker tilgrensende kaier i dag, men anlegget vil også kunne betjene cruiseskip anløp som følge av en 
eventuell ny cruisekai i Bjergsted.  
 

8 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsvurdering i forbindelse planarbeidet.  
- Multiconsult har gjennomført innledende ingeniørgeologiske og hydrogeologiske vurderinger av 

området. Multiconsult har konkludert med at fjellhall under Bjergstedparken er realiserbart, og har 
vist ulike trasealternativer for tilkobling av landstrømanlegget til Lyses trafo i Alsteinsgata. Nevnte 
tema vil bli vurdert i ROS-analysen for tiltaket.  

- Mulige konfliktpunkt for fjellhallen er avløpstunnel/nødoverløp, nedlagt tilfluktsrom som nå benyttes 
av Hafrsfjord pistolklubb og et antatt lite bergrom (ukjent om det faktisk eksisterer). Det er flere 
løsninger for fjellhall og hvordan en kan ivareta nevnte konfliktpunkt. Det må arbeides videre med 
dette i videre planarbeid.  

- Planområdet ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom ifølge kart fra NVE.  
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- Det er noen mindre områder med dårlig grunnforhold som bør unngås for å redusere kostnader.  

- Det vil bli behov for sprengningsarbeid i forbindelse med etablering av fjellhall. Det må avklares 

hvilke konsekvenser dette kan ha for eksisterende bebyggelse i forhold til f.eks. vibrasjoner 

(konserthus, boliger m.m.).  

- Vurdere om det er fare for eksplosjon, sabotasje og sikkerhet.  

 

9 Sentrale temaer i planarbeidet 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med 

planforslaget. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold 

til rammer og retningslinjer som gjelder for området.  

Sentrale temaer i planarbeidet vil være:   

- Evt. strålingsfare vil belyses i planbeskrivelsen evt. ROS-analyse.  

- I forhold til avtrekkspipe må det utredes hvilken type uttrekk som kan forventes, virkning for park og 

omgivelser.  

- Konsekvenser for eksisterende park og om tiltaket har tilstrekkelig overdekning. Kontakt med park 

og arborist anses viktig i det videre planarbeidet.  

- Utarbeidelse av massedisponeringsplan for å avklare omfanget av transport av masser ut av 

området. Det må også avklares omfang av aktivitet i anleggsperioden og permanent situasjon i 

forhold til f.eks. type kjøretøy og trafikk til og fra landstrømanlegget.  

- Utarbeidelse av VA-rammeplan for å se nærmere på hvordan anlegget forholder seg til overordnede 

VA-ledninger.  

 

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

Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredning (KU) skal forslagsstiller vurdere om planforslaget faller inn under 

kriteriene for KU. Dette skal igjen verifiseres av ansvarlig myndighet.  

Kommunedelplan for Stavanger sentrum legger til rette for en utvidelse av ISPS-kai i Bjergsted som 

erstatning for ISPS-kaier ved Bekhuskaien som avvikles ved byomforming, samt erstatning for Skansekaien 

som må tas ut av drift mens utfylling ved Holmen pågår. Videre har planen rekkefølgekrav om at før ny kai 

tas i bruk skal det foreligge avtale mellom kommunen og Stavangerregionen Havn IKS som regulerer bruk av 

Skagenkaiens cruiseanløp til et minimum. Arealet som ligger over planlagt fjellhall er disponert til friområde.  

Gjeldende reguleringsplaner legger til rette for eksisterende fjellhaller. Formålet med denne 

reguleringsplanen er å tilrettelegge for en ny fjellhall med landstrømanlegg for cruiseskip. Av hensyn til 

landstrømanlegget må fjellhallene være ca. 700 m2.  

Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlig konsekvens for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, 7 
eller § 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II.  
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11 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  
 

- Varsel om oppstart.  
- Annonsering i avis og brev til berørte parter.  
- Kunngjøring på kommunens nettside.  
- I varslingsperioden legges det til rette for at berørte kan ta direkte kontakt med plankonsulent. 
- Offentlig ettersyn av planforslaget.  
- Informasjonsmøte i høringsperioden  

 


