
Harald Hårfagres gate 15  Plank Arkitekter 

	 	 23.01.19 

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK                          
 
1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ 
a) Formålet med planen  
Næring i form av hotell, med annen næring mot miljøgaten i første etasje. Det er planlagt ca. 
7550m2 med hotell (foreløpig ca. 350 effektive, små hotellrom, men antallet vil justeres i 
forhold til konseptutviklingen av hotellet) og ca. 450m2 til næring som kafé og butikk i 
1.etasje.  
 
b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet  
Planområdet består av følgende gnr./bnr.: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484. 
Eksisterende terreng skrår opp mot Kjelvene skatepark og mot bilverkstedet. Nærmeste 
bebyggelse er trehusbebyggelsen i nord, bilverkstedet i vest og Tielvene i øst, i sør ligger 
Kjelvene skatepark. I dag består kvartalet av to trehus og et lavt bygg i vest, et lagerbygg 
mot nordøst, samt 3-4 sammenhengende bygg mot sør, som er en del av den tidligere 
hermetikkindustrien. På grunn av dette tilhører Harald Hårfagres gate 15 den supplerte listen 
i kulturminnebestemmelsene i kommunedelplanen som er til høring (02.02.18). Vi har derfor 
hatt en befaring med byantikvaren for å undersøke kvaliteter og bevaringsverdige elementer i 
eksisterende bebyggelse. Planens forslag er å bevare/restaurere tårnbygget (del av gnr./bnr. 
52/129), mens øvrige bebyggelse rives og erstattes av ny. Foreslåtte volumer vil være mer 
ruvende enn eksisterende, men tilpasses kvartalsstrukturen i området. Etasjehøydene 
trappes ned mot eksisterende bebyggelse i nord. Hotell som funksjon vil være et fint tilskudd 
til området, da særlig med tanke på besøkende til nyutviklede områder i øst, men også til 
allerede etablerte næringsklynger. Deler av første etasje, ut mot Kjelvene skatepark, 
planlegges som næring i form av café og butikker som knytter seg opp til planlagt miljøgate. 
Det er lite vegetasjon på planområdet i dag, men på motsatt side av miljøgaten, mot Kjelvene 
skatepark, er det en del busker og trær ut mot gaten. 
 

 
Foreslått planavgrensning vist over. 
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c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  
Eksisterende tårnbygg beholdes (deler av gnr./bnr. 52/129), mens resten av kvartalet ønskes 
revet. Den nye bebyggelsen planlegges bygget helt ut til fortauet for å følge eksisterende 
kvartalsstruktur i området. Kvartalet vil da bestå av to nybygg som har en oppdelt arkitektur 
og materialitet i fasadene slik at kvartalet ikke fremstår monotont. Fasadeoppdelingen gjør at 
byggene bedre tilpasser seg småhusbebyggelsen. Under hele kvartalet vil det legges en 
parkeringskjeller med nedkjørsel fra Spilderhauggata. Sykkelparkering er foreløpig planlagt i 
parkeringskjelleren. Varelevering og renovasjon er ikke detaljplanlagt enda, men vil utredes i 
videre planarbeid. Hovedatkomst til hotellet og café/butikk tenkes lagt fra sørøst, men i tillegg 
planlegges også adkomst til hotellet fra nordvest, ved tårnbygget.  
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d) Utbyggingsvolum og byggehøyder  
Maks byggehøyde ifølge gjeldende regulering er K+20,00m mot Pedersgata i nord og 
K+28,00m mot Kjelvene skatepark i sør. Dette tilsvarer henholdsvis tre og fem etasjer. I 
planforslaget er høyeste kote mot nord ca. K+20,90m for nybygg og K+26,40m for 
eksisterende tårnbygg. Mot sør er høyeste kote ca. K+30,80m. Dette er høyere enn 
kotehøyden angitt på plankartet, men grunnet det skrående terrenget tilsvarer dette fortsatt 
kun tre etasjer mot nord og fem etasjer mot sør. Mot Harald Hårfagres gate er byggene ca. 
en halv etasje høyere pga. terrenget. Byggene trapper ned fra sør mot eksisterende 
småhusbebyggelse i nord. Det planlegges små og effektive hotellrom. Hotellet har et BRA på 
ca. 8000m2 og tomten er ca. 2850m2, dette gir en utnyttelse på 280% BRA (eks. p-kjeller). 
 
e) Funksjonell og miljømessig kvalitet  
Hotell. Parkeringskravet for området er 0,5 bilparkeringsplasser per 100m2 BRA, med et 
totalt BRA på ca. 8000m2 tilsier dette ca. 40 parkeringsplasser.  Det vil tilrettelegges for en 
carpool-løsning for hotellet og naboer, samt bil- og sykkelparkering for hotellet. En carpool-
løsning kan også ha en positiv virkning for det tettbebygde strøket, også med tanke på 
kommunens ønske om nullvekst i bil. Hotellet ligger også med nærhet til kollektiv transport.  
 
Store deler av området rundt kvartalet er i dag bolig, ved å tilføye funksjoner som hotell, 
butikker og kafé vil området få en endret døgnrytme. Et hotell, samt butikk/kafé vil kunne 
skape mer aktivitet på både dag- og kveldstid, i tillegg til eksisterende boliger og næringer i 
området. Funksjoner som fellesrom i hotellet som kan brukes av andre kan også være et 
positivt tilskudd til nabolaget. Aktive første etasjer og økt aktivitet kan også være med på å 
skape trygghet i området, da det ikke blir bestående av mørke/døde fasader, lite aktivitet og 
tomme gaterom.  
 
Planlagt bebyggelse trappes, som nevnt, ned mot eksisterende trehusbebyggelse for å 
tilpasses til området rundt. Fasadene vil ha en variasjon i materialietet som underbygger 
oppbygggingen. Det legges vekt på å benytte bestandige materialer som tåler tidens tann og 
som eldes med fin patina. 
 

NEDKJØRSEL	P-KJELLER	
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f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser.  
Dagens bygninger varierer mellom to og fire etasjer, planforslaget vil hovedsakelig følge 
reguleringsplanen med maks fem etasjer mot sør (K+20) og tre etasjer mot nord (K+28). 
Dette vil hjelpe for at kvartalet blir mindre ruvende mot eksisterende bebyggelse i nord. Disse 
tilpasningene sørger også for at det ikke skapes betydelig skygge for naboene på nordsiden 
av Spilderhauggata. I følge kommunedelplanen som er til høring ønsker kommunen 
publikumsvennlige første etasjer og større andel næring i Stavanger øst. Et hotell med en 
aktiv første etasje mener vi at kan være med på å bidra til dette og skape en mer attraktiv 
gate mot Kjelvene skatepark.  
 
g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid  
Gjeldende kommuneplan viser planområdet som kombinert formål. Kommunen bekrefter at: 
”Virksomheten du beskriver (kafeer/restauranter på gateplan og hotell) må sies å ligge 
innenfor formålene «servicefunksjoner som serveringssteder, hoteller» (mail fra Jo Fougli, 
16.01.18) omtalt i plan 1901 § 7.1”. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum, som er på 
høring (02.02.18), beskriver ønsker om funksjonsblanding i Stavanger Øst, som nevnt i f) 
mener vi at dette prosjektet kan være et positivt tilskudd til kommunens ønsker om mer 
næring i området. I følge regulerings-bestemmelsene til plan 1901 Spilderhaug Storhaug 
bydel (18.09.06) er tomten regulert til bolig/kontor, men det kan også tillates lettere industri 
og servicefunksjoner som serveringssteder, hotell og gallerier. Mindre butikker, kiosker, 
restauranter og utsalg knyttet til virksomheten i området kan også tillates når dette fremgår. 
 
I prinsipper for reguleringsplan 1901 Spilderhaug av H&H/KAP (01.04.04) er kvartalet 
regulert til en maks utnyttelse på 125-170%. Stavanger Øst har utviklet seg mye siden 
2004/2006 og en anser området som mer sentralt enn det var på dette tidspunktet. Nyere 
planmateriell har føringer som fordrer til en vesentlig høyere utnyttelse enn dette i sentrale 
byområder enn denne planen. Planlagt utnyttelse er på ca. 280% BRA, i kommunedelplanen 
som er til høring (02.02.18) legges det opp til at %BRA for områder med sentrumsformål og 
kombinert formål kan ha mellom 180-400% BRA, planarbeidet overholder dette. 
 
Planarbeidet forholder seg til kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan når det 
gjelder formål. Ettersom at kommunedelplan og reguleringsplan oppgir ulik utnyttelsesgrad 
har vi tatt utgangspunkt i den nyeste planen, som vi mener passer best til dagens situasjon. 
Den nyeste planen er kommunedelplanen som er til høring (02.02.18), som vi mener tar 
høyde for endringene som har skjedd i området de siste 10-15 årene. Utnyttelsen av tomten 
forholder seg da til kommunedelplanen, men er betydelig høyere enn gjeldende regulering 
fra 2006 tilsier.  
 
Etter befaring med byantikvar og vurdering av eksisterende bygningsmasse har vi kommet 
frem til at tårnbygget blir det viktigste elementet å bevare av eksisterende bebyggelse. Dette 
bygget er i best stand og har en tydelig arkitektur som representerer sin tidsepoke. I uttalelse 
fra byantikvar Knut H. Grøttland skriver han følgende: “I Sentrumsplanen ligger Harald 
Hårfagres gate 15 inne som «bevaring: tillegg til objektlisten i ulturminneplanen», ja. Dette 
må primært tolkes som selve hovedbygget, eller «tårnbygget», ut mot Spilderhauggata.” 
Dette ble også bekreftet etter befaringen. 
 
Videre planarbeid må tilpasses planer på G35 så langt det lar seg gjøre. 

I følge kommuneplanen, punkt 2.2-2.5, bør det legges opp til blandet arealbruk i 
sentrumsområdet, gater tilrettelagt for gående og syklende og bymessig kvartalsstruktur. 
Planområdet ligger godt plassert i forhold til kollektiv transport og sykkel-/gangvei, samt 
planlagte utbedringer på dette. Planlagt miljøgate mot Kjelvene skatepark vil også være med 
på å tilrettelegge for aktive første etasjer. Kafé/Restaurant i første etasje vil også være et 
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supplement til eksisterende gatestruktur/fremtidig miljøgate og gi økt byliv. I dag består store 
deler av omkringliggende bebyggelse av boliger. Området har ellers noen butikker, kontorer 
og en skole. I kommunedelplan for Stavanger Sentrum, som er til høring (02.02.18), er det 
ønsker om større funksjonsblanding til området. Dette planforslaget kan være med på å 
tilføre et variabelt tilbud og skape fremtidige møteplasser til området, som kan kobles opp og 
brukes med eksisterende områder som skateparken, området utenfor Tielvene, samt G35, 
lokket over hovedveien. Som nevnt i punkt e) kan tilbud som café/butikk og hotell også være 
med på å skape en variasjon i områdets døgnrytme. Planforslaget tilføyer også funksjoner 
som området i dag har begrenset tilbud av.   

Angående varelevering må arealbehov, frekvens og løsning vurderes i videre prosjekt-
fremdrift. 

Følgende temakart er aktuelle for dette planarbeidet:  
• Sykkelvei langs Harald Hårfagres gate: Mindre reguleringsendring i plan 1901 (1901E, 

datert 04.05.2016) 
• Temakart om byrom og grønnstrukturer (s. 37 i Kommunedelplan for Stavanger sentrum 

(02.02.18)) 
• Temakart om krav til publikumsvennlige førsteetasjer (s. 34 i Kommunedelplan for 

Stavanger sentrum (02.02.18)) 
• Illustrasjon og kart ang. G35 (s. 40-41 i Kommunedelplan for Stavanger sentrum 

(02.02.18)) 
 
h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  
Naboer, skole og Storhaug bydelsutvalg. 
 
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko 
og sårbarhet  
ROS-analyse skal utarbeides. 
 
j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart  
Stavanger kommune, Statens vegvesen og naboer. Overordnede myndigheter og byantikvar.  
 
k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte  
Normal prosedyre med nabovarsling. Dialog med byantikvar. 
 
l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt  
I følge vedlegg I og II i ”Forskrift om konsekvensutredning” kan det bli behov for 
konsekvensutredning. I punkt 24. i vedlegg I står det at næringsbygg med BRA på mer enn 
15000m2 skal konsekvensutredes. Planlagt bebyggelse er på ca. 8000m2 for hotellet og ca. 
2250m2 for parkeringskjelleren, totalt ca. 10250m2. På bakgrunn av dette ser vi ikke at det er 
behov for konsekvensutredning. 
 
 


