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1. FORMÅLET MED PLANEN 

 

Planens hensikt er å tilrettelegge for utbygging av et urbant og attraktivt område, primært 

tiltenkt boligformål.  BATE ønsker å realisere et boligområde med fokus på stedstilpasset 

bebyggelse og uteområder av høy kvalitet. Planen skal etterstrebe en høy boligmix og 

være  tilgjengelig for «alle», uavhengig alder og utgangspunkt. Parallelt med planarbeidet 

ønsker forslagstiller å se på alternative boligkonsept for finansiering for kjøper, som for 

eksempel «leie til eie,» «del-eie», «bostart». Utbygger vil bidra til å forsterke den positive 

byutviklingen i Stavanger øst ved å hjemle en reguleringsplan som bidrar til økt byliv og 

bygger opp rundt områdets eksisterende struktur og kvaliteter.   

 

Planforslaget vil regulere området til kombinert arealformål, herunder bolig og kontor, 

samt tilhørende teknisk infrastruktur og grøntarealer. 

 

Planforslaget inngår i Stavangers kommunedelplan for sentrum og gjeldende 

kommuneplan.  

 

2. PLANOMRÅDET OG OMGIVELSENE 

Planavgrensning, lokalisering og avgrensing 

Støperigata 34-38 begrenses av Lervigsveien i nord, Avaldsnesgata i øst, Støperigata i sør 

og handelskomplekset Støperigården i vest. Mot nord grenser eiendommen til et større 

utbyggingsareal, plan 2631.  

 

Området er på totalt ca 8,2 daa mens eiendommene utgjør rundt 7,3 daa.   

Beliggenhet 

Støperigata 34-38 ligger sentralt til i østre bydel i Stavanger kommune, populært kalt 

Stavanger Øst og kan beskrives som et stort transformasjonsområde i sterk utvikling, både 

fysisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. For få år siden var omgivelsene preget av 

næringsarealer, livløse byrom og enkelte boligområder. I dag er bydelen et av Stavangers 

hippeste og mest tiltrekkende steder, spesielt for unge voksne. Utvikling av Tou, 5 grader 

Øst, Ryfylkegata 22, Ryfylkegata 30, Lervigstunet mm, kombinert med pågående planer for 
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Borgenkvartalet, Ryfylkegata 13 og Lervigkvartalet vil forsterke den videre 

transformasjonen og utviklingen av området 

 

  
Figur 1 Oversiktsbilde viser planområdets plassering i forhold til sentrum. 

 

Planområdet ligger sentralt til med kort avstand til servicefunksjoner, dagligvarehandel, 

skoler og barnehage (ferdigstilles ca. 2023). Sykkelvei inn til sentrum og 

hovedkollektivrute er i umiddelbar nærhet.  

 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

 

Det er utarbeidet en stedsanalyse for området som 

følger planinitiativet med mer inngående og 

detaljert beskrivelse av eiendommen og området 

for øvrig. Følgende tema kan nevnes; tilgrensende 

areal, historisk utvikling og kulturminner, topografi, 

mobilitet, trafikk, eksisterende bebyggelse, byrom 

mm. Se vedlegg. 

Figur 2 eiendommene markert med blått 
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Dagens og tilstøtende arealbruk  

Planområdet består av tre eiendommer; gnr/bnr 52/671, 52/673 og 52/11.  

Eiendommene grenser i hovedsak mot vei og kombinerte arealformål bolig/kontor i alle 

retninger med unntak av nordvest (bolig) og parken; Lervigstunet i sørøst.  

 

Arealene i nord preges av sjørettet næringsindustri med lagerhaller og utelagring (Hermes 

Marine Industries). 

 

 
Figur 3 Utsnitt av gjeldene reguleringsplaner. 

«Sjøparken» boligprosjekt 

Handelskomplekset Støperigården 

Sjørettet industri 

Lervigtunet 

boligprosjekt 

Planområdet 

boligprosjekt 

Tou Scene 
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Stedets karakter 

Tomten preges av eldre 

industribebyggelse og asfalterte flater av 

varierende kvalitet og høydesprang. 

Stedet har ingen rekreasjonsverdi per 

dags dato. Eksisterende bygnignsvolum 

består av  tre større bygningskropper, som 

delvis er satt sammen av flere bygninger. 

Det er fremdeles aktivitet i området, men 

da i forbindelse med næringsvirksomhet. 

Handelskomplekset Støperigården, 

tilgrensende i vest, er svært populært med 

flere besøkende som vil være positivt for 

omforming av området. 

 

Arealene vurderes å være modent for en 

mer fremtidsrettet utvikling.  

Bebyggelse og struktur  

Bebyggelsen innenfor avgrensningen 

består av to eldre lagerhaller og to 

kontorbygg. Kontorbygget i sør langs 

Avaldsnesgata, er regulert til bevaring i 

gjeldende reguleringsplan. Bygget er 

oppført i tegl som er en viktig faktor for den 

historiske identiteten på tomten og et visuelt 

tydelig element i området. 

 

Østre bydel er en typologisk svært blandet bydel. Siden kvartalsstrukturen ble etablert på 

slutten av 1800-tallet har fremveksten og tilbakegang av både fiske, hermetikk og 

oljenæringen satt sitt preg på området. I dag er det et lappeteppe av både funksjoner og 

typologier med varierende byggehøyder. Nærliggende boligprosjekter spenner fra 5 til 9 

etasjer (Støperigata 18 og Svankevigå) mens det i planlagte kontorprosjekter er skissert 

opp til 7 etasjer (Borgenkvartalet).  

Figur 4 Oversiktskart byggehøyder 
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Topografi og landskap  

Planområdet er relativt flatt, fra +13 

i sør til +11 i nord. I tomtegrensen 

mot nord-nordvest er det en bratt 

skrent ned mot den tilstøtende 

eiendommen med et fall på ca. 9 

m. 

 

Planområdet ligger sentralt i et 

belte med god tilgang på offentlige 

grøntområder. Parken i Lervigtunet 

er nærmeste nabo og opparbeidet 

med sitteplasser, belysning og 

gresskledde koller. Videre ned 

Kvitsøygata finner vi badeplassen i 

Sjøparken, for å nevne noen.  

 

Det er ingen vegetasjon eller grøntarealer innenfor avgrensningen i dag.  

 

4. PLANSITUASJON OG FØRINGER  

Overordnede føringer  

Foruten FN sine bærekraftmål, er de nasjonale forventningene til regional og kommunal 

planlegging å arbeide for kompakte og levende byer, der klimamål med reduserte utslipp, 

aktiv natur- og kulturforvaltning, verdiskapning og næringsutvikling er viktige 

innsatsområder og prioriteringer ved planlegging.  

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke  

Regionalplanen har klare strategier og føringer om arealutviklingen, som omfatter blant 

annet:  

• Levende sentrumsområder - Videreutvikle attraktive sentrumsmiljø og tiltrekke 

aktivitet til sentrum. Stedstilpasset urbanisering. 

• Innenfra og ut - Utbygging prioriteres i sentrum og sentrumsnære områder først, 

og potensialet for fortetting og transformasjon ellers utnyttes før det omdisponeres 

nye arealer til utbyggingsformål. 

Figur 5 Oversiktskart landskap 
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• Enklere hverdag – Utbyggingsstrategier som gir økt nærhet til sentre og 

kollektivknutepunkter. 

Den nye regionalplanen har fokus på stedstilpasset by- og tettstedsutvikling. God 

stedstilpasning i en menneskelig skala tar hensyn til lokale forhold som byggeskikk, 

kulturminner, kulturmiljøer, landskap og bidrar til stedstilhørighet. Planen har et tydelig 

fokus på fortetting og transformasjon gjennom strategien «innenifra og ut». 

Selv om planen vil forholde seg til kommune- og kommunedelplan er det flere 

retningslinjer med relevans for planarbeidet. F eks er det krav til minste felles 

uteoppholdsareal (MFUA) på minimum 30 m2 og retningslinjer på tetthet henhold til 

områdetype. Planen faller inn under transformasjon sområder i bybåndet. 

Kommuneplan for Stavanger 2019-2034  

Arealet er ikke regulert i overordnet plankart da området omfattes av kommunedelplanen 

for Stavanger sentrum (KDP). Men kommuneplanen supplerer KDP på tema som 

kulturminner, blågrønn faktor, krav til detaljplaner, herunder mobilitetsplan, rammeplan for 

vann- og avløp mm. Eksempelvis vil følgende være relevant for planarbeidet; 

«I nye reguleringsplaner bør boligstørrelse være minimum 40 m2 BRA. (…) 
I nye reguleringsplaner på Storhaug bør mer enn 40 % av boligene ha en BRA på 
minst 80 m2.» 

 
Kommuneplanens bestemmelser for ute- og lekeareal vil være gjeldende for utarbeidelse 

av planen. Bakgrunnen for dette er at arealet er regulert til kombinert- , og ikke 

sentrumsformål jf KDP § 1.10. Kommuneplanen legger føringer til blant annet minimums 

størrelse på felles privatuteoppholdsareal på 30 m2 per bolig og krav til sol, jf § 1.10.1. 

Lekeplassnormen i overordnet plan er også premissgivende for utarbeidelse av 

planforslag og det må tilrettelegges for både sand- og kvartalslek. 

 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum 

Planområdet ligger inn under områdeinndeling: Sentrum øst og er regulert til kombinert 

formål. 
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Figur 5  Utsnitt av KDP Sentrum, planområdet markert med rød sirkel. 

Sentrumsplanen har ingen bestemmelser til det spesifikke området, men følgende 

føringer vil være relevant:   

• Aktive fasader langs Støperigata og Avaldsnesvegen. Planinitiativet har til hensikt å 

følge retningslinjen, men endelig utstrekning og utforming vil bli fastsatt i 

planforslaget.   

• Området omfattes av sentrumssone 1C som gir krav til 0,5 parkeringsplass per 100 

m2 BRA for næring og 0,5 for bolig, inkl. gjesteparkering. Kommunen kan samtykke 

til frikjøp for bilparkering tilsvarende p-kravet. 

• Sentrumsplanen har en 

glideskala som 

retningslinje for 

utnyttelse for områder 

med sentrums- og 

kombinerte formål, 

basert på andel bolig. 

Planen vil primært legge 

til rette for boliger som 
Figur 6 Tabell 1, glideskala 
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tilsier en utnyttelse mellom 110-220 % BRA. Se figur 6. 

• Blågrønn faktor på 0,7. 

 

Kommunedelplan for kulturminner 2010-225 

Kontorbygget i Støperigata 38 er ikke registrert som enkeltminne i kulturminneplanen, 

men i Temaplan for hermetikkfabrikker og tilknyttede virksomheter i Stavanger er det 

beskrevet som viktig støttenæring med sosiale funksjoner. 

 

 
Figur 7 Eksisterende kontorbygg som skal bevares, eldre fotografi av "Stavanger Blikkemballagefabrikk", 
Sardineskeavdelingen. Byarkivet. 

 

Gjeldende plan, 1901 Spilderhaug 

Arealet inngår i plan 1901 Spilderhaug under 

benevnelsen BK23 og er disponert til kombinert 

arealformål for bolig/kontor. Planområdet er 

delvis omfattet av spesialområde bevaring av 

bygninger (det eldste kontorbygget i 

Støperigata 38).  

 

BK23 har en maks byggehøyde på kote +26 og 

4-5 etasjer. Utnyttelsen er satt mellom 125 og 

220 %.  

 

Figur 8 Plan 1901 
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Realisering av området utløser rekkefølgebestemmelser jf. Plan 1901, men kravenes 

relevans i nåtiden vil bli vurdert i det kommende planarbeidet. 

 

Tilgrensende reguleringsplaner 

Se figur 10 for oversiktskart 

 

Plan 2631 Detaljregulering for Støperigata 

18 

Planen 2631 gir hjemmel for 5 boligblokker 

i varierende høyder mellom kote +26,2 til 

+32,5. Planen legger også til rette for 

lekeplasser, gatetun, fortau og kjørevei. 

Deler av nærområdet er også regulert 

gjennom plan 1980 Spilderhaug.  

Støperigata vil benytte samme adkomstvei til 

planområdet som plan 2631, via Lervigsveien.  

Forholdet til denne planen vil være viktig å hensynta i den fremtidige prosessen. 

Plan 1785 Breivig, Lervig og Spilderhaugvigå 

Større reguleringsplan for utbygging av en sammensatt bymessig bebyggelse for Breivig, 

Lervig og Spilderhaugvigå med hovedvekt på bolig, kontor- og forretningsformål samt 

lokalsenter. Planen åpner for kulturelle og maritime funksjoner, hotell, bevertning og 

liknende mindre produksjonsrettede virksomheter, samt nødvendige offentlige funksjoner.  

Planen sikrer også friområder, sjøpromenade og trafikkarealer. 

Plan 1901B2 Felt BK24 Spilderhaug 

Formålet med bebyggelsesplanen er å legge til rette for utbygging av boliger og 

næringsvirksomhet samt felles lekeareal. Planen åpner opp for en byggehøyde på k+24,4 

og +27,6.  

Figur 9 Plan 2631 
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Figur 10 Utsnitt av kommunens planbase, gjeldende planer. 

Forholdet til pågående planarbeid 

Det er fire pågående 

reguleringsplanprosesser i 

nærområdet. Ingen grenser 

direkte til planområdet, men vil 

påvirke det fremtidige 

nærmiljøet ved realisering. De 

nærmeste er Borgenkvartalet og 

Ryfylkegata 13 som legger opp 

til urban næringsutvikling med 

kontorer, bevertning, tjenester 

osv. Se figur under.  

 

Figur 11 Pågående planarbeider. 
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5. KORT PRESENTASJON AV PROSJEKTET/PLANIDÉEN     

Generelt:  

Støperigata 34-38 skal utvikles til et 

spennende, fremtidsrettet og miljøbevisst 

nabolag med urbane og grønne kvaliteter. 

Det skal være et attraktivt bomiljø med 

tilhørende rekreasjonsområder og tekniske 

funksjoner. 

 

Hovedgrepet vil bygge på anbefalinger fra 

stedsanalysen og forsterke dagens kvartalsstruktur 

med ny bebyggelse, primært tiltenkt boligformål. Den 

eksisterende fabrikken langs Avaldsnesgata blir stående som kontor, men på nåværende 

tidspunkt er ikke næringsandelen fastsatt foruten om en klar overvekt av boliger.  

Planområdet skal åpnes mot bebyggelsen rundt i form av brudd i volumene og adkomst 

for myke trafikanter, samt en offentlig forbindelse gjennom eiendommen.  

 

 

Figur 12 Illustrasjon av tiltenkt utforming 

Figur 11 Anbefalingskart fra stedsanalysen 
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Det foreligger ikke et konkret skisseprosjekt på dette stadiet, men illustrasjonen gir en god 

innføring av de foreløpige ideene for Støperigata. Det er utført en volum- og 

kapasitetsanalyse for å vurdere alternative plangrep og utnyttelsesgrad opp mot 

overordnende føringer for bokvalitet og anbefalingene fra stedsanalysen. Se vedlegg.  

Arealbruk og utnyttelse: 

Utnyttingsgraden er ikke fastsatt, men vil høyst sannsynlig ligge mellom 150 og 170 % BRA 

med maks 7 etasjer. Skissert byggehøyde bryter med overordnede rammer, men 

utnyttelsen er i tråd med kommunedelplan for sentrum (110-220%,) med kombinert formål 

og en boligandel på 80 % Se figur 6.  Det tolkes likevel dit hen at man kan vurdere en 

høyere utbygging i lys av områdets utvikling, en sentral plassering og nærliggende 

utbygging med noe høyrere volum. Endelig etasjeantall vil bli vurdert og fastsatt ila 

planprosessen.  

 

Planforslaget har som mål å sikre at høy utnyttelse ikke går på bekostning av de stedlige 

kvalitetene og fremtidig bomiljø. Det er flere gjensidige avhengigheter som må vurderes 

før endelig utnyttelse fastsettes. 

 

Antall boliger er estimert til ca 100-120 enheter, fordelt på diverse bygningsvolum av 

varierende høyde og form. Det skal sikres uteområder med kvalitet, men planen vil 

utfordre kravet på 30 m2 MUA per boenhet, men skal etterstrebe en MUA på over 20 m2. 

Det er også flere populære rekreasjonsområder i nærheten med Lerivgstunet og fremdtig 

bypark som nærmeste nabo. ,  Avvik fra 30 m2 forutsetter at utearealene blir opparbeidet 

med gjennomarbeidet løsninger av kvalitet, som også sikres juridisk i planen. Se vedlagt 

volumstudie med soldiagram. Merk: Vedlegget tar utgangspunkt i MUA på 30 m2.  

Planforslaget skal legge til rette for sand- og kvartslek, i tråd med kommuneplanen. 

Uteområdene skal av ha varierende tilbud og størrelse med gode solforhold.  

 

Figur 13 Eksempler på gode uteområder med høy tetthet 
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Parkering skal legges under bakken med adkomst fra Lervigsveien hvor terrenget trappes 

ned mot nord og derav optimale plassering av parkeringskjeller. På bakkeplan vil det være 

bilfritt, men det må tas høyde for tilkomst for brannbil og oppstillingsplass. Det er naturlig 

å tenke at renovasjonen vil plasseres i nærheten av innkjøringen til parkeringskjelleren, 

men endelig plassering og antall vurderes i planprosessen i samråd med kommunen. Det 

vil være fokus på funksjonelle og tilgjengelige sykkelparkeringsplasser med antall i tråd 

med overordnende planer.  

 

6. VIRKNINGER PÅ OMGIVELSENE  

Tiltakets virkning på landskap og omgivelser 

Utbyggingsprosjektet skal være et positivt tilskudd for det omkringliggende byområdet og 

et nytt urbant nabolag i historiske omgivelser.  

 

Utbyggingen vil endre utsikt og romlighet for nærområdene, men vil også tilføre nye 

kvaliteter, funksjoner og flere mennesker. Byggene skal forholde seg til den  

stedlige identiteten og hensynta karakteristikker som materialitet og skala basert på 

stedsanalysen. 

Skalaen forholder seg til omkringliggende bebyggelse med en gradvis nedtrapping mot 

sørvest for å tilpasse eksisterende bystruktur og parkområde.  de tyngste volumene legges 

mot nord og fremtidig utbygging av tilsvarende høyder. Se vedlagt snitt. 
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Figur 14 Snitt – se også eget vedlegg 

 

I planprosessen vil fjernvirkninger av prosjektet illustreres, både fra Lervigparken og 

byrom/gatene rundt, men også fra sjøen. Det skal utarbeides  sol- og skyggeanalyser, 

støyrapport, mobilitetsplan og rammeplan for VA. Ila prosessen vil det blir vurdert behov 

for øvrige utredning tilknyttet planarbeidet som grunnundersøkelser, forurensning etc. På 

bakgrunn av tomtens topografi er det allerede utført innmålinger. 

 

I forhold til dagens situasjon vil realisering ha en kriminalitetsforebyggende virkning på 

omgivelsene da nytt prosjekt øker tilstedeværelse og aktivitet i området. Boligområdet vil 

også  tilby et kortreist hverdagsliv for fremtidig beboere med samtlige servicefunksjoner i 

umiddelbar nærhet. Det bidrar til en bærekraftig byutvikling i tråd med overordnede 

føringer.  

 

Planlagt tiltak medfører økt trafikk. Trafikkmengder og hvordan området kan tilrettelegges 

for å øke andelen reiser med gange, sykkel eller kollektiv for å redusere personbiltrafikken, 

vil komme frem av mobilitetsplan. Trafikksikkerhetstiltak vil vurderes for å ivareta sikkerhet 

for gående og syklende. 
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Adkomst er tiltenkt i øst og direkte til parkeringskjeller fra Lervigsveien i tråd med 

stedsanalysen. Veisystemet rundt vurderes som dimensjonert for fremtidig utbygging og 

forutsatt vurdert i forbindelse med atkomstvei for regulering av naboplan i nord. 

 

7. KONSEKVENSUTREDNING  

Etter gjennomgang av forskrift om konsekvensutredninger, jf. § 6 og § 8, 

naturmangfoldloven og kulturminneloven har man kommet til at tiltaket ikke 

har vesentlige virkninger på miljø og samfunn, og at forskriften ikke kommer til anvendelse 

for planarbeidet.  

Forslagstiller sin vurdering, er at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

Aktuelle utredningstema 

Planbeskrivelsen vil omtale alle tiltak og belyse forslagets virkninger, men det vil være 

nødvendig å se inngående på støyforhold.  

 

Trafikalt vil parkering, logistikk, trafikksikkerhet og gange/sykkel bli utredet i 

mobilitetsplanen. 

 

8. SAMFUNNSSIKKERHET: RISIKO OG SÅRBARHET          

ROS-analysen utarbeides i tråd med veileder: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, 

kartlegging av risiko og sårbarhet.   

 

Området ligger et godt stykke fra sjøen og er ikke utsatt for flom fra sjø eller land. Hele 

planområdet ligger derimot innenfor marin grense, men fjell i dagen gjør det lite 

sannsynlig for marin leire.   

 

Støyanalysen som følger plan 2631 indikerer gul støysone langs både Støperigata, 

Avaldsnesgata og Lervigsveien. Det utarbeides egen støyrapport for fremtidig regulering. 

Det er ikke registrert trafikkulykker i umiddelbar nærhet, og fartsgrensen i vegnettet rundt 

er 30 km/t. Støperigata og Avaldsnesvegen er regulert til fremtidig samlevei i 

kommuneplanen, dette kan øke trafikken langs planområdet. Trafikksikkerhet blir uansett 

et viktig tema.  
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Historisk bygg vil bli bevart og få fornyet verdi etter transformering ved å gå fra et lite aktiv 

industriområdet til et urbant og frodig bomiljø. 

9. PLANPROSESSEN OG SAMARBEID/ MEDVIRKNING   

 

Krav til medvirkning er forankret i plan- og bygningsloven av 2008 kap. 5 og prosessen vil 

følge denne. Oppstart av planarbeid offentliggjøres etter lovens krav gjennom 

annonsering i Stavanger Aftenblad og på kommunens og Asplan Viaks nettsider. 

Grunneiere, naboer og andre interessenter vil bli varslet med brev. Aktuelle 

offentlige organer og høringsinstanser får elektronisk varsel. Enkelte får varsel med brev. 

Brukere og naboer til området ,vil bli oppfordret til å komme med innspill som vil bli 

vektlagt og om mulig implementeres i planforslaget.  

BATE har også et eget medvirkningsopplegg , Bate prosessen, hvor en legger til rette for 

bred medvirkning i form av å samle ulike brukergrupper og representanter for å gå 

gjennom området. 

Konsulent og utbygger har jevnlige møter med utviklerne av «Sjøkanten» (plan 2631) på 

det som gjelder felles funksjoner, tekniske behov og naboskap. Det er også dialog med 

IKM (Støperigården) som planlegger oppgradering av området som grenser direkte til 

eiendommen.   

Det er ønskelig med kontinuerlig dialog og arbeidsmøter med planavdelingen gjennom 

hele prosessen, samt øvrige etater ved behov.  Det vil også være hensiktsmessig med 

dialog med byantikvaren. 

Utover dette er det ikke spesielle behov for medvirkning utover kravene i Pbl., men dette 

vurderes fortløpende i prosessen. 

Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 

Det er ingen vesentlige interesser som påvirkes av prosjektet unntatt naboer, barnehager 

skole. etc Kulturminne vil hensyntas og videreføres.  

 

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

Standard varslingsliste for offentlige organer/høringsinstanser. 

Planavgrensning 

Se foreslått plangrense under – det er ønskelig å få fastsatt plangrensen i oppstartsmøte.  
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10. VEDLEGG 

Vedlegg til planinitiativet:  

• Stedsanalyse for Støperigata 34-38, datert 08.11.2021.  

• Volumstudie og sol- skyggediagram 

• Snitt 
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