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

Hovedhensikten med planen er å åpne for å bygge på Arne Rettedals gate 12 med 2 ekstra 
etasjer. Videre er det ønskelig å få en detaljregulering som oppfyller dagens krav til 
reguleringsplaner (gjeldende plan er fra 1972 og har blant annet ingen bestemmelser).  
 
Arne Rettedals gate 12 ønskes regulert til kontorformål. Øvrige deler av plan 672 vil bli 
regulert til boligformål. Det er ikke ønskelig å endre utnyttelse eller byggehøyder på øvrige 
deler av plan 672. 
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2) Planområdet og evt. virkninger utenfor 
planområdet 

Jf. §1 andre ledd bokstav b) 

2.1  Planavgrensning og lokalisering 

 
Figur 1 - Planområdets beliggenhet vist med blå sirkel 

Planområdet består av hele gjeldende plan 624. I tillegg er deler av plan 297 i nord inntatt 
siden det her ikke er innregulert fortau, og dette er en eldre plan uten dagens krav til 
detaljering. En liten bit av plan 1691 er også tatt med inn i planområdet for å kunne 
videreføre fortauet sørover langs plangrensen. Planområdet er på ca. 2,6 daa og har med 
seg gnr. 56 bnr. 2140, 864, 866 m.fl. 
 

Figur 2 - Planområdet vist over reguleringskart (tv.) og ortofoto (th.)  

Breiavatnet 
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2.2  Beskrivelse av planområdet  
Arne Rettedalsgate 12 ligger i sentrum, og er i dag i bruk som kontorformål / offentlig 
tjenesteyting. De to lavere bolighusene i Knut Holms gate 12 og 14 er i bruk til 
boligbebyggelse. Skagen eiendomsforvaltning er grunneier for Arne Rettedalsgate 12.  
 

 
Figur 3 – Bebyggelsesstruktur – Arne rettedalsgate 12 er omgitt av flere høye bygg 

Arne Rettedalsgate 12 er omgitt av flere høye bygg. Dette området skiller seg fra området på 
andre siden av Arne Rettedals gate hvor bebyggelsen i hovedsak er lav trehusbebyggelse. 
De 3 mindre byggene øst for Arne Rettedals gate 12 (Knut holmsgate 10 – 14) er et unntak 
fra dette, og har lave høyder slik som bebyggelsen på andre siden av Arne Rettedals gate.  
 
Landskapet skråner nedover mot Breiavatnet. Arne Rettedals gate stiger/faller med en 
stigning på maks 1:9.   

Arne Rettdalsgate 12 
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Figur 4 - Koter på terrenget i området 

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

3.1  Forholdet til Kommunedelplan for sentrum  
Kommunedelplan for sentrum ble vedtatt mars 2019 og omfatter Stavanger sentrum. Planen 
vil heretter bli kalt sentrumsplanen. Planområdet er en del av delområdet kalt 
«sentrumskjernen» hvor man ser for seg en utbyggingskapasitet på netto 63 000 m2. 

 
Figur 5 - Utsnitt fra sentrumsplanen 

Formål  
Planområdet inngår i sentrumsplanen med formål sentrumsformål 

Bestemmelsesområde - Krav om regulering 
Området omfattes av bestemmelsesområde hvor det er krav om regulering.  
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Gangveg fremtidig og sykkelvei fremtidig 
Plankartet til sentrumsplanen viser fremtidig gangveg nord, vest og sør for Arne 
Rettedalsgate 12 og fremtidig sykkelvei vest og nord for Arne Rettedalsgate 12.  

Parkering 
Området inngår i parkeringssone 1A hvor det skal være 0,1 plasser per 100 m2 BRA næring i 
eksisterende eller nye parkeringsanlegg. Oppfyllelse av parkeringskrav dokumenteres med 
tinglyst avtale eller frikjøpsavtale.  

3.2  Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende plan for området er plan 624 – Kvartalet ny Olavskleiv-Knud Holms gate-Jens 
Zetlitz gate. Planen er vedtatt 1972. Det er ikke bestemmelser til planen og planen oppfyller 
ikke dagens krav til en reguleringsplan. Byggesak i Stavanger har krevd at det lages ny 
reguleringsplan før de kan behandle saker innenfor området.   
 
Plankartet viser kvartalet med formålet offentlig bebyggelse og har omriss av planlagt 
bebyggelse. Reguleringsplanen har også påskrift om 5 etg + sokkeletg. For Arne 
Rettedalsgate 12 og 2 etg. For bebyggelsen mot Knud Holms gate.  

 
Figur 6 - Planstatus med påtegnelse av plannr. i området 

Planområdet grenser til flere naboplaner i området: 
 297 – Stavanger sentrum (1946) 
 2653 – Knud Holmsgate 8 (aug.2020) 
 2286 – Knud Holmsgate 10 (des. 2010) 
 1691 – Ny Olavskleiv 8 (sep. 1998) 
 2369 - Løkkeveien, strekningen fra Madlaveien til Eiganesveien 

3.3  Pågående reguleringsplaner 
Det er ingen pågående reguleringsplaner innenfor eller i tilgrensende områder. 
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4) Kort presentasjon av prosjektet/planideen 
Jf. §1 andre ledd bokstav c), d) og e) 

4.1  Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Bruken av Arne Rettedalsgate 12 vil i stor grad opprettholdes som i dag. I dag er bygget i 
bruk til kontor. Det er ønskelig å fortsatt bruke bygget til kontorer, men man ønsker ikke 
være låst til kun offentlig aktører, men at bygget kan brukes som kontorbygg uavhengig av 
om det er private eller offentlig leietakere, og uavhengig om det er tjenesteyting, eller ren 
kontorvirksomhet.  
 
Det planlegges ikke endringer i bruken av øvrig bebyggelse eller uterom. 

4.2  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Arne Rettedalsgate 12 ønskes bygget på med 2 etasjer innenfor gjeldende fotavtrykk (for 1-5 
etasje). Bygget er har en grunnflate på ca. 35 x 22 m tilsvarende ca. 773 m2. Det er innenfor 
dette arealet det ønskes å åpne for et påbygg på inntil 2 etasjer eller 8 m.   
 
Det planlegges ikke endringer i øvrig bebyggelse eller uterom. 

4.3  Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Øverste etasje er i dag inntrukket med 2,5 meter. Dette ønskes ikke opprettholdt. Man 
ønsker at påbygget skal følge fasaden for 1-5 etasje. Arne Rettedals gate 12 er i dag 5 
etasjer pluss inntrukket 6. etasje. Det er ønskelig å bygge på slik at man i stedet oppnår 8 
fulle etasjer. 6 etasje er i dag på kote +45, så det er ønskelig med en bebyggelse som kan gå 
opp til kote +55. Hotellet i vest går i dag opp til kote +62, mens Hotell Atlantic i øst går opp i 
kote +47.  

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

5.1  Virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 

Sol-/skygge 
Hovedformålet med planendringen er å øke høyden på Arne Rettedals gate 12. Dette vil 
kunne forlenge skyggen til bygget, noe som vil kunne føre til økt skygge på hagearealet til 
Olavskleivå 22 og 26. Det vil også kunne gi økt skygge på sen sommerkveld på Tivolifjellet 
park, og på gangarealene langs Arne Rettedals gate. Man vil derfor i planarbeidet utrede 
virkningene av økt byggehøyde på nærliggende uteoppholds- og gangarealer.  

Mulig redusert utsikt 
Bebyggelsen er med sine 6 etasjer så høy at to ekstra etasjer ikke vil endre nevneverdig på 
utsiktsforholdene for bakenforliggende boliger i nord og vest. Men hva som konkret blir 
konsekvensene i forhold til utsikt for bakenforliggende bebyggelse vil belyses i 
planprosessen. Utsikten vil også bli vurdert for hotellet i vest. Også effekten i forhold til vind 
vil utredes nærmere i planprosessen.  
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Tilpasning til omkringliggende bebyggelse 
Hvordan påbygget blir tilpasset i form og farge vil være et viktig tema i planprosessen. Det 
samme gjelder hvordan bygget som helhet vil tilpasse seg omkringliggende bebyggelse i 
volum.  

Naturmangfold 
Området har i lengre tid vært bebygd og det har derfor liten verdi i form av biologisk 
mangfold. Det er ikke registrert noen rødlistede arter eller viktige naturområde i eller nær 
foreslått planområde. 

Kulturminner 
Området ikke som del av middelalderbyen, men er en del av trehusbyen i Stavanger (med 
bebyggelse fra tiden før 2.verdenskrig). Ingen av byggene innenfor planområdet er SEFRAK 
registrert, og det går et skille ved Arne Rettedals gate, hvor mange av byggene på nordsiden 
er SEFRAK registrerte, mens byggene på sørsiden ikke er det, jf. Figur 8.  

Arne Rettedalsgate 12 

Figur 7 - 3D volumer som viser takene på bebyggelsen i nord og utsikten deres mot sør 
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Figur 8 - SEFRAK registrerte bygg i nærområdet 

Atkomst til området 
Rett sørøst for område er det inngang til offentlig parkeringshus – St-Olav p-hus med 480 
plasser.  

 
Figur 9 - Foto av inngang til p-hus St.Olav med Arne Rettedalsgate 12 i bakgrunnen. Kilde: Google streeview 

Tilgjengelighet for alle 
Gangveier i nord-sør retning har stort sett akseptable stigningsforhold, mens gangveier i øst-
vest retning, f.eks. langs Arne Rettedals gate er for bratte i for å tilfredsstille kraven til 
universell utforming. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Det er ingen områder tilrettelagt for lek innenfor planområdet. Passasjen på nordsiden av 
Arne Rettedals gate 12 er en trafikksikker gangvei i nord-sør retning.  
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6) Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet 
Jf. §1 andre ledd bokstav i) 

Arne Rettedalsgate 12 ligger på kote 20. Nedre del av planområdet ligger på kote 18, som er 
over nivået for stormflo. I planarbeidet må det likevel hensyntas at Arne Rettedalsgate er 
vist som avrenningslinje, og er viktig som flomvei ved store nedbørintensiteter. Området 
ligger under marin grense, og det er middels stor mulighet for marin leire innenfor 
planområdet. Geologisk stabilitet vil derfor bli vurdert før en evt. prosess med påbygging. 
Nytt bruksformål vil ikke medføre økt brann, eksplosjonsfare eller fare for utslipp, men kan 
medføre en begrenset økning i trafikk. Trafikkøkningen vil bli vurdert i mobilitetsplan, og evt. 
utfordringer i forhold til trafikksikkerhet vil bli analysert i ROS-analysen.     

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

7.1  Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av 
planprogram?  
Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger §§6-8. Tiltaket vurderes ikke 
å få vesentlig virkning for miljø eller samfunn, og heller ikke falle inn under noen punkter i 
vedlegg I eller vedlegg II. Planforslaget skal derfor ikke konsekvensutredes.   

8) Planprosessen og samarbeid/medvirkning 
Jf. §1 andre ledd bokstav h), j) og k) 

8.1  Er det vesentlige interesser som berøres av planinitiativet? 
Planforslaget vil stort sett videreføre dagens situasjon, med unntak av at Arne Rettedals gate 
12 ønskes påbygd med 2 etasjer. Tiltaket vurderes som relativt begrenset og vil gi få 
konflikter utenom mulig reduserte solforhold og skygge. Tilpasning til eksisterende 
bebyggelse i volum, form og farge vil også være viktige tema å belyse i høringsperiodene.  

8.2  Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte 
som skal varsles om planoppstart 
Hotellet i vest og naboer i nord og vest vil være naturlig å varsle direkte. I tillegg vil de 
vanlige regionale partene bli varslet direkte, slik som Statsforvalteren, Fylkeskommunen, 
Statens vegvesen, NVE, byantikvaren og andre relevante avdelinger i Stavanger kommune 
(park og veg, VA-verket).  

8.3  Medvirkning, informasjon og prosess 
Det vil ikke bli lagt opp til en medvirkningsprosess utover kravet i plan- og bygningsloven. 
 
 


