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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Planinitiativet gjelder igangsetting med privat reguleringsplan for Svankevigå/endring av plan 2435P.
Planinitiativet oversendes i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, forskrift om behandling av
private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven §§ 1 og 2, og prop. 149 L.
Notatet omtaler premissene for videre planarbeid og redegjør for forhold som er lista opp i § 1 punkt a) til l) i
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven (pbl).
Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Formålet med planen
Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Utbyggingsvolum og byggehøyder
Funksjonell og miljømessig kvalitet
Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser,
Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående
planarbeid
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og
andre berørte
Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i
tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Forholdene nevnt ovenfor er besvart i dette planinitiativet, men ikke nødvendigvis i samme rekkefølge.

1.2

Formålet med planen

Formålet med planen er å tilrettelegge for et nytt og attraktivt bomiljø. Det er ønskelig å skape boliger med
god kvalitet. I tillegg er det et formål å skape gode utearealer og skape nye forbindelser mellom eksisterende
arealer.
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Ansvarlige

Ansvarlige i prosjektet er følgende:

Forslagstiller / utbygger

Fagkyndig / fagansvarlig

Firmanavn

Svankevigå AS

Stav Arkitekter AS

Org.nr.

990 551 596

976 855 612

Kontaktperson

Markus Stensholt

Pål Dannevig

E-post

markus.stensholt@obos.no

paal@stavark.no

Telefon

957 63 216

472 64 477
51 53 74 90

Postadresse

Hammersborg torg 1
0179 Oslo

Øvre Banegate 28
4014 Stavanger

1.3.1 Hjemmelshaver(e) og andre opplysninger
Utbyggingsområdet:
Gnr./bnr. 52/31, 52/719, 52/198, 52/195, 52/197 og 52/199: Svankevigå AS
Gnr./bnr. 52/537
Resterende eiendommer innenfor planområdet:
Gnr./bnr. 52/13, 52/742, 52/697, 52/698: Stavanger kommune
Gnr./bnr. 52/200, 52/667, 52/125
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2 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG OMGIVELSENE
2.1

Lokalisering

Kartet under viser planområdets lokalisering. Planområdet befinner seg i Storhaug bydel ca. 1 km øst for
Stanger sentrum.

Figur 1 Planområdet

2.2

Planavgrensning og størrelse

Kartet under viser foreslått plangrense.

Figur 2 Foreslått plangrense
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Planområdets størrelse er på ca. 12 daa. Planområdet er avgrenset av Dokkgata i sør, Badehusgata i nord og i
vest, og regulert kvartalslek og torg i øst.

2.3

Beskrivelse av planområdet og omgivelsene

Svankevigå/planområdet befinner seg i østre bydel i Stavanger. Området har en lang historikk. Området
begynte å bli bebygd på slutten av 1800-tallet og området rundt består av eldre enebolig bebyggelse, gamle
fabrikklokaler, større industri/kontorbygg.
I planområdet eksisterer det i dag to eldre næring/kontorbygg som i dag brukes til kulturaktiviteter.
Planområdet er relativt flatt med en høydeforskjell fra omtrent kote +0,75 til kote +3. Høyeste punkt på
planområdet er i det sørvestlige hjørnet. Store deler av planområdet ligger på et «platå» på rundt kote +1,1.
Det er en variert arealbruk omkring planområdet. Omkringliggende områder blir benyttet til blant annet
bolig, industri, næring, forretning, kontor og park.
Under er det noen bilder fra tomten og omgivelsene.
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Figur 3 Tomten sett fra sørvest

Figur 4 Svankevigå sett fra nordsiden av tomten

Figur 5 Nabobebyggelse i nord

Figur 6 Tomten sett fra Vindmøllebakken

Figur 7 Utsikt fra Svankevigå

Figur 8 Nabobebyggelse i sørvest

Bildene viser at det er en variert bebyggelse i området. Bildene viser også at det er en del gatekunst i
området.
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Stav Arkitekter AS

Urban landskapsanalyse

Figur 9 Urban landskapsanalyse

Det er utarbeidet en urban landskapsanalyse. I analysen tar utgangspunkt fysiske kjennetegn for området
sammen resultatene fra den digitale medvirkningsundersøkelsen. Analysen viser at området består av
forskjellige distrikter kjennetegnet av boligblokker, industriområder, eldre næringsbygg og
småhusbebyggelse.
I medvirkningsundersøkelsen kom det frem at det er en stor ferdselsåre i Badehusgata/Harald Hårfagres gate
og opp til Kjelvene. I Badehusgata/Harald Hårfagres gate dannes det dermed 3 store knutepunkt hvor den
krysser Pedersgata, Nedre banegate og Badedammen. Det er to mindre knutepunkt i kryssene
Pedersgata/Støperigata og Støperigata/Dokkgata.
Gjennom undersøkelsen er det også en del negative oppfatninger av selve planområdet og
parkeringsplassen i nord. Dette er markert med kanter i kartet.
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3 PLANSTATUS OG FØRINGER
3.1

Overordna planer og føringer

Nasjonale forventninger
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging, vedtatt 14. mai 2019, viser til FNs
bærekraftmål som grunnlag i samfunns- og arealplanleggingen. Planlegging skal fokusere på kompakte og
levende byer, klima og lavere utslipp, aktiv natur- og kulturforvaltning, og verdiskapning og
næringsutvikling, samt unngå nedbygging av landbruksjord.
Statlige planretningslinjer (SPR)
Oversikt over SPR finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/plan/statlige-planoppgaver/statlige-planretningslinjer-spr/id664274/

3.2

Regionale planer

Regionalplan for Jæren 2050
Planens hovedmål er at «Regionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på regionale
helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapingen, sikrer natur
og kulturverdier, reduserer klimautslipp, og gir høy livskvalitet.» Planen inneholder i tillegg innsatsområder
med tilhørende målsetninger om varige naturverdier, livskraftige nabolag, levende sentrumsområder,
enklere hverdag, konkurransekraft og regionalt samarbeid.
En sentral strategi og retningslinje er å planlegge «innenfra og ut» i hvert tettsted og sentrumsområder skal
prioriteres først. Planen angir også regionalt prioriterte og høyt prioriterte utviklingsområder.
Foreløpige retningslinjer i høringsutkastet fra mars 2020 angir følgende føringer for planområdet:
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Planområdet er innenfor regionalt prioritert utviklingsområde – som skal utvikles med høy
arealutnyttelse og kvalitet i utforming, og prioriteres for tilrettelegging av infrastruktur for
miljøvennlig transport.
Planområdet er innenfor regionalt næringsområde Stavanger sentrum med høy urbaniseringsgrad.
For Stavanger sentrum angir retningslinjene følgende mål:
o Stedenes historiske kvaliteter og særpreg skal ivaretas i arealplanleggingen.
o Utvikling av områder og enkeltprosjekter som bygger på bymessige prinsipper, herunder
tett bebyggelse med finmasket og sammenhengende gate- og byromstruktur.
o Det åpnes for særlig høy utnyttelse ved sentrale kollektivknutepunkt
Områdeutnyttelse (OU): 80-100%
Parkeringsnorm for sykkel – sone 1: Min. 3 p-plasser (høy arbeidsplass- og besøksintensitet) og 0,5 pplasser (lav arbeidsplass- og besøksintensitet) per 100 m2 BRA for arbeidsplasser/næring, og min. 3
per bolig.
Parkeringsnorm for bil – sone 1: Maks 0,5 p-plasser per 100 m2 BRA for arbeidsplasser/næring og
maks 0,7 per bolig.
Gode uterom med krav til størrelser og kvaliteter.
Transport: Planen har retningslinje om prioritering av trafikantgrupper. Gående og syklende
prioriteres framfor alle andre trafikanter, deretter kollektivtransport, næringstransport og
personbiltransport. I bussvegkorridorene gis bussens fremkommelighet høy prioritet. For
byområdet skal «det planlegges for at hovedtyngden av persontransport internt i bybåndet kan tas
med gåing, sykling og kollektivtransport. Interne reiser med personbil innenfor bybåndet søkes
redusert.»
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Kommunale føringer

3.3.1 Områdesatsing Storhaug
På grunn av at levekårsundersøkelser har avdekket økende utfordringer i enkelt områder av kommunedelen,
har politikerne i Stavanger vedtatt å satse ekstra på Storhaug bydel. Formålet med områdesatsingen er å ta
tak i talenter og kreativitet og utvikle levende lokalsamfunn som er godt å bo i for alle. For tiden består
områdesatsingen av:





Styrke helsetjenesten for familier barn og unge,
Mer belysning i gatene, flere trær, gang- og sykkelveger, grøntområder og lekeplasser.
Tilskudd til beboerforeninger, velforeninger og frivillige foreninger.
Spørreundersøkelse om trygghet og trivsel

3.3.2 Kommuneplan
Arealbruken for området er styrt gjennom kommunedelplan for Stavanger sentrum. På enkelte områder
overstyrer kommunedelplanens bestemmelser kommuneplanens bestemmelser. På andre område er
kommuneplanens bestemmelser gjeldende. Relevante bestemmelser og føringer fra kommuneplanen er
listet opp i tabellen i kapittel 3.4
3.3.3 Kommunedelplan for Stavanger sentrum
Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Stavanger sentrum. Utsnitt av kommunedelplanen er vist
under.

Figur 10 Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kartet viser at planområdet er avsatt til «kombinert formål». Kartet viser også at innerst del av Svankevigå er
fylt igjen. Det er vist en kanal fra Svankevigå i retning Badedammen. Kartet viser at det er planlagt en
gangforbindelse med bro over Svankevigå.
Planområdet ligger innenfor hensynssone H320_3 som er faresone for flom.
En liten del av den nordlige delen av planområdet ligger innenfor hensynssone H540 som er hensynssone for
grønnstruktur. Innenfor denne sonen bør det legges vekt på å både etablere og bevare vegetasjon/trær og
skape gode oppholdssoner.
Gjennom kommunedelplanen er det krav til aktiv førsteetasje i Badehusgata.
Når det gjelder bilparkering ligger planområdet innenfor sone 1C. I denne sonen er bestemmelsen for
bilparkering 0,5 plasser pr. boenhet inkl. gjesteparkering. For næring er det 0,5 plasser pr. 100 m2.
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3.3.4 Gjeldende reguleringsplan
Figuren under viser gjeldende reguleringsplan for området.

Figur 11 Gjeldende plan, plan 2435P

Reguleringsplanen viser en slags kvartalsstruktur for området. Det er plassert en kvartalslek i nordlige og
midterste delen av planområdet. Innerste del av Svankevigå er fylt igjen. Det er planlagt et torg i øst.
Byggene ut mot Badehusgata har en høyde på 3-5 etasjer. Byggene i øst har en høyde på 6-8 etasjer.
Bestemmelser for planen er listet opp i tabellen i neste kapittel.

Figur 12 Illustrasjon fra prospekt etter gjeldende reguleringsplan
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Sammenstilling av føringer og krav
Detaljregulering
for Badehusgata
25 og Nedre
Banegate 50.
Storhaug bydel
PlanID 2435P)
(gjeldende
reg.plan)
2015

SENTRUMSPLAN
(KDP Sentrum)

KOMMUNEPLAN

Mars 2019

Desember 2019

Arealformål
(hovedformål)

Boligformål

Kombinerte formål

Iht. KDP sentrum.

Bebyggelse

Blokkbebyggelse

Utnyttelsesgrad
(BRA, %-BRA)

9400 m2 BRA over
underetasjen, inkl.
100 m2 BRA
detaljhandel.
3765 m2 BRA
underetasje til
parkering(boder.

Krav til aktiv fasade på
gateplan.
Glideskala:
Maks 90-180 %-BRA
ved 100% boligandel.
(…)
Maks 180-400 %-BRA
ved 0% boligandel.

Vedtatt

Utnyttelsesgrad
(BYA, %-BYA)
Antall boenheter (BE)
(min-maks.)
Tetthet
(boenheter per dekar)
Boligsammensetning

-

Samlet 30 000m2 BRA
detaljhandelsareal i
inntil 2 etasjer for
kombinerte områder I
Stavanger øst inntil
gater med krav om
active fasader.
-

Maks 100 BE

-

8 BE/daa

-

Ingen 1-roms.
Maks 25% 2-roms.
Min. 20% 4-roms.
Min. 2/3 større enn
60 m2.

50% min. 3-roms.

Høyder
(etasjer og høyder over
relevant nivå)
Parkeringsdekning
(sykkel)

Ca. 3-9 etasjer
Maks kote: +11 til
+29
Min. 2 p-plasser per
boenhet.

Parkeringsdekning (bil)

Maks. 1,2 per
boenhet inkl.
gjesteparkering.

Privat uteoppholdsareal

-
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Iht. KDP sentrum.

Iht. KDP sentrum.

Min. 80 % av boligene
større eller lik 55 m2 BRA.
For Storhaug: Min. 40% av
boligene på minst 80m2
BRA.

-

-

Iht. KDP sentrum.

Maks. 0,5 per boenhet
inkl. Gjesteparkering,
og maks. 0,5 per
100m2 BRA
tjenesteyting/næring.

Iht. KDP sentrum.

Skal ha egnet areal
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-

Jf. kommuneplan

Min. 30 m2 per boenhet.
Senterområder: Min. 16
m2 per boenhet og min.
150m2.
Min. 50% sol ved
vårjevndøgn kl. 15 og
sommersolvverv kl. 18.

Sandlek innarbeidet
I plan

Jf. Kommuneplan

Områdelekeplass(-er)

Kvartalslek
innarbeidet I plan

Jf. Kommuneplan

Ballfelt

-

Jf. kommuneplan

6 m2 per boenhet, min.
150 m2. Maks 50 m fra
bolig.
10 m2 per boenhet. Min.
1500 m2. Maks. 150m fra
bolig.
Gjelder ved flere enn 150
boliger. 20x40 meter +
sikkerhetssone. Maks
400m fra bolig.

Annet
Blågrønnfaktor
Mobilitetsplan
Miljøoppfølging

Foreligger
-

Miiljøprofil

-

Bølger

Foreligger

Stormflo

-

VA-rammeplan
Massedisponeringsplan

Foreligger

Uteareal**
(Uteoppholdsareal per
boenhet)

Lekeplassnorm
(størrelse og nærhet)
Nærlekeplass(-er)

Høyde oppdateres og
sikres.
Høyde oppdateres og
sikres.

Min. 0,7
Må utredes
Utredes I
planbeskrivelsen
Utbygginger med samlet
BRA >10 000m2 er det
krav om tilrettelegging
for vannbåren
varme
Må dokumenteres
Følgende returnivåer for
stormflo skal benyttes (i
cm over middelvann):
a. 20 år: 99;
b. 200 år: 127;
c. 1000 år: 149
Ja
Genererer masser over
1000m3: Utredes I
planbeskrivelsen
Genererer masser over
10 000m3:
Massedisponeringsplan

Ev. kompenserende tiltak
for å dekke mangler
Rekkefølgekrav

13

Etablering av lekeog
uteoppholdsarealer,
samt torg, fortau,
nedgravde
søppelkontainere,
kantparkeriing. Sjø
og
grunnundersøkelse
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før utfylling I sjø kan
skje.

3.5

Pågående planarbeid

Det er ikke kjent at det foregår pågående reguleringsplanarbeid som påvirker utarbeidelse av
detaljreguleringsplan for Svankevigå.
Det er igangsatt planarbeid for havnesilo-området i Spilderhaugvigå. Den digitale
medvirkningsundersøkelsen ble utført i samarbeid med forslagstillerne for havnesilo området.

3.6

Andre planer

Det kjennes ikke til andre planer som har vesentlig relevans for planområdet.

14

Planinitiativ for Svankevigå

Stav Arkitekter AS

4 BESKRIVELSE AV TILTAKET
4.1

Funksjonell og miljømessig kvalitet

Figuren under viser et forslag til konsept for planområdet.

Figuren viser at bebyggelsen er «åpnet opp» i stedet for å lage en kvartalsstruktur slik som det ligger i
gjeldende reguleringsplan. Ved å åpne opp strukturen vil det skapes en ny forbindelse mellom Badedammen
og Vindmøllebakken, og videre opp til grøntarealene i østre bydel som er sikret i sentrumsplanen. Den åpne
bebyggelsen vurderes til å være mer inviterende enn den lukkede strukturen som ligger i gjeldende
reguleringsplan.
Punkthusene gjør at leilighetene blir hjørneleiligheter og får dermed lys og utsikt fra 2 forskjellige
himmelretninger. Dette er med på å øke bokvaliteten i det nye planforslaget.
Internt i feltet er det foreslått kvartalslek. Det er en intensjon at dette arealet er stort nok til at behovet for
den regulerte kvartalsleken på nordsiden av planområdet bortfaller. Gjennom planarbeidet er det derfor
ønskelig å fjerne rekkefølgekravet for kvartalsleken som ligger utenfor planområdet.
Det er foreslått sandlekeplasser mellom blokkene på dekket over parkeringsanleggene. Sandlekeplassene er
private uteoppholdsarealer for beboerne og mindre barn. Det er ikke optimalt at disse ligger over
parkeringsdekke, men det kan likevel bidra til å skille mellom de private og offentlige arealene. Det er plass til
3 sandlekeplasser på omkring 200 m2 mellom blokkene.
På dette stadiet er det usikkert på hva funksjonene langs gateplan kommer til å være. Gjennom
reguleringsplanprosessen må det avklares om hvilke aktiviteter som er ønskelig og hva det er behov for. Det
må også avklares på hvilke kotehøyder ulike funksjoner kan ligge med tanke på flom og havnivåstigning.
I kjelleretasjen vil punkthusene være sammenhengende med felles parkeringskjeller. Det er på dette stadiet
usikkert om det vil være mulig å legge parkeringskjeller under bakkenivå på grunn av hensynet til
havnivåstigning og stormflo.
Det er ønskelig å få til en arkitektur som spiller på historikken i området samt karakteren som er i området i
dag.
Det er planlagt adkomst til parkeringsanlegg fra Dokkgata og Badehusgata.
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Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Det er forslått 5 punkthus på omtrent 18x18 meter. Det vil ligge leiligheter rundt en heis- og trappekjerne.
Det vil variere mellom 4 til 2 leiligheter pr. etasje. Dette vil gi en variasjon i størrelsene i leilighetene.
Figurene under viser hvordan boliginndeling kan bli pr. etasje med punkthus. Denne inndelingen gir en god
variasjon av boligstørrelser.

Figur 13 Eksempel på inndeling av bolig

Figur 14 Etasje med to større boliger

Punkthusene vil ha en høyde på mellom 5 og 8 etasjer.
Planforslaget legger opp til 80-100 boliger med en snittstørrelse på 80-85 m2 brutto BRA pr. leilighet.
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Illustrasjoner

Figur 15 Oversiktsbilde sett fra sørvest

Figur 16 Sett fra Badedammen med Vindmøllebakken i bakgrunnen
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Figur 17 Oversiktsbilde sett fra Bybrya

Figur 18 Sett fra Badehusgata
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Figur 19 Sett fra nytt torg ved Vindmøllebakken

Figur 20 Oversiktsbilde av nytt byrom
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VIRKNINGER AV TILTAKET
4.4

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Området er allerede regulert til boligbebyggelse. Virkningene av planforslaget vurderes derfor til å være
liten.

4.5

Aktuelle utredningstema

Det må avklares med kommunen hvilke temaer som må utredes utover den dokumentasjonen som fulgte
gjeldende plan.
Aktuelle problemstillinger vil være havnivåstigning/stormflo, og arkitektur/høyder/kvaliteter.
I forbindelse med planforslaget skal det utarbeides en planbeskrivelse som beskriver planforslaget og
virkningene av planforslaget.

5 SAMFUNNSSIKKERHET – RISIKO OG SÅRBARHET
Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med utredningskravet i pbl § 4-3. Analysen følger
og baseres på veileder og mal fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. ROS-analysen legges ved
som vedlegg til planbeskrivelsen.
Det ble utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med behandlingen av gjeldende plan. Analysen konkluderer
med at planområdet fremstår generelt, med implementerte tiltak, som lite sårbart.
Stormflo og havnivåstigning var det temaet for samfunnssikkerhet det ble lagt mest fokus på.

6 KONSEKVENSUTREDNING
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) §§ 6 og 8 skal planer og tiltak som kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn konsekvensutredes.
Forslagstiller sin vurdering er at det ikke er krav til planprogram og konsekvensutredning i denne planen.

7 PLANPROSESS OG SAMARBEID
7.1

Vesentlige interesser

Omkringliggende nabobebyggelse vil være vesentlige interesser i denne plansaken.

7.2

Berørte offentlige organer og andre interesserte

Følgende offentlige organer og andre interessenter anses som særlig relevante:
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Kommunen
Berørte grunneiere, festere og naboer
Fylkesmannen
Fylkeskommunen
Statens vegvesen
Lyse
Brannvesenet
IVAR/Renovasjonsselskap?
Andre fagmyndigheter (i henhold til kommunens varslingslister)?
Andre lag og organisasjoner (i henhold til kommunens varslingslister)?
Andre berørte?
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7.3

Stav Arkitekter AS

Medvirkningsprosess

7.3.1 Digital medvirkningsprosess
Det er allerede gjennomført en digital medvirkningsprosess i forbindelse med planarbeidet. Denne er lagt
ved planinitiativet. Gjennom undersøkelsen har det kommet en rekke innspill som er ønskelig å legge til rette
for i det videre planarbeidet. Dette gjelder blant annet ønske om å videreføre kulturtilbudet i området og å
tilrettelegge for tilgang til sjø.

Figur 21 Ordsky hentet fra rapporten

7.3.2 Varsel om oppstart
Varsel om oppstart sendes til alle berørte interesser som nevnt ovenfor. Det varsles i en lokalavis. Varselet
kunngjøres også på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden gjøres planinitiativet og referat fra
oppstartsmøtet tilgjengelig.
7.3.3 Samarbeid
Det søkes samarbeid med interessenter, berørte grunneiere og naboer, fagmyndigheter, samt andre
fagkyndige ved behov.

8 VEDLEGG
1.
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Digital medvirkningsprosess

