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Planinitiativ – Detaljregulering Verksgata  

 

Ansvarlige og øvrige opplysning 

Fagkyndig 

Firma Asplan Viak 

Kontaktperson Ingrid Høymer-Fossan 

E-post Ingrid.fossan@asplanviak.no 

Telefon 92036698 

Forslagstiller 

Firma Axer Eiendom AS 

Kontaktperson Torstein Haagensen-Drønen 

E-post torstein@axer.no 

Telefon 47 988 80 004 

Hjemmelshaver 
Navn Axer Eiendom 

E-post / Telefon  

 

Eventuelt andre relevante opplysninger 

Arkitekt; Jens R. Kallekleiv; j@hgz.no  

 

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

Formålet med planen er å legge til rette for nytt leilighetshotell med tilhørende infrastruktur i 

Stavanger sentrum. Planforslaget vil også inneholde en liten andel publikumsrettet virksomhet, samt 

bevaring og oppgradering av eksisterende kulturminner-/kulturmiljø. 

 

2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

Eiendom: Gnr/bnr 52/516, 55/1501 og 55/1499 

Adresse: Verksgaten 29, 31 og Store Skippergata 1 
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Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet ligger på Nedre Blåsenborg/Østre Havn mellom Peders gata i sør og Verksalmenningen i 

nord. Området er noe skjermet, trass sin sentrale beliggenhet og med umiddelbar nærhet til 

restauranter, dagligvare, kollektivtilbud, rekreasjonsområder, mm. Det er kort avstand til selve 

sentrumskjernen og sentrum Øst. 

 

Området ligger sør-vest for krysset Verksgata x Store Skippergata og omfatter gnr/bnr; 52/516, 

55/510 pluss 55/1499. Til sammen utgjør tomtene et vinkelformet areal på ca 1800 m2..  

 

Foreslått plangrense følger eiendommen mot eksisterende trehusbebyggelse mens det er satt en 

romsligere avgrensning mot vei pga frisiktlinjer, evt tiltak og etablering av adkomst. Stavanger 

kommune er hjemmelshaver for veiarealene.  

 

 

Figur 1 forslag til plangrense 
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Beskrivelse av planområdet 

 

Planområdet består av to bygg, eldre bygningsrester og parkerings- samt manøvreringsflater.  

 
Figur 2 T.V Verksgata 29 - T.H Verksgata 31 

Topografi og landskap: 

Det er flere høydesprang internt og området forøvrig. Det laveste partiet er langs Verksgata på ca 2 

moh. Høyeste punkt innenfor avgrensninger ligger bak «Skipperhuset» i vest mot sør og hele 6,9 

moh. Fra bunnen av Store Skipper gata og opp til Peders gata er det over 10 m terrengforskjell.   

 

Ubebygd areal er utelukkende harde, utflytende flater og det er lite, til ingen, vegetasjon. 

Tilgrensende gateløp har en romslig bredde (med fortau) med gode siktlinjer og oppleves som lyse og 

trygge byrom.  

 

 
Figur 3 Verksgata fra vest 

Stedts karakter og Trehusbyen: 

Planområdet omfattes av Trehusbyen (jf KDP) og består av 3 SEFRAK-registrerte bygg, hvorav ett er 

fra før 1900-tallet (rød trekant). Majoriteten av boligene i nærområdet er også SEFRAK-registrert og 

til sammen utgjør de et kulturhistorisk miljø av høy lokal verdi. Husene er små med mindre hager og 

ligger tett på hverandre. På motsatt side av Verksgata er det større sammenhengende  
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bygningsvolumer (opptil 7 etasjer) av nyere dato. Disse gir en støydempende effekt på trafikken fra 

Verksalmenningen men en barrierer mot sjøkanten og kontakten med havet.  

 

I 2014 ble store deler av planområdet ødelagt i en brann, spesielt Verksgata 31. Der var det en stor 

trebygning som huset en hermetikkfabrikk. Bygget ble nesten utslettet i brannen, men deler av det 

gamle røkeriet og skorsteinen står fremdeles. Branntomta brukes i dag som parkeringsplass.   

 

 
Figur 4 Bilder fra før og etter brannen i 2014 

Vest for den gamle hermetikken er det et eldre kontorbygg fra tidlig 1900-tallet (SEFRAK). Figur 2. 

Bygningen ble totalskadet innvendig, men fasaden og bygningskroppen er intakt, og med stort 

potensiale. Eiendommen ligger noe høyere i terrenget enn nabotomten og har  inngang fra Nedre 

Blåsenborg.  

 

I sør, langs Store Skipper gata, er det et bolighus fra sent 1800-tallet; «Skipperhuset». Det er et eldre 

hvitt trehus med saltak, noe vegetasjon og dobbelgarasje. I bakkant er det en flateparkering med 

adkomst fra Store Skipper gata.  

 

 

Figur 5 T.V Verksgata x Store Skipper gata T.H "Skipperhuset" 
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3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

 
Regionalplan for Jæren 2050 (RPJ) 

Relevante tema/føringer: 

«Innenfra og ut»: Utbygging prioriteres i sentrum og sentrumsnære områder først, og potensialet for 

fortetting og transformasjon for øvrig utnyttes før det omdisponeres nye arealer til 

utbyggingsformål. 

«levende sentrumsområder»: Videreutvikle attraktive sentrumsmiljø og tiltrekke aktivitet til sentrum. 

 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum 2019 ‐ 2024 

Arealet reguleres av kommunedelplan for Sentrum (KDP) som sentrumsformål med hensynssone 

kulturmiljø (trehusbyen) og delvis H320_7 (flomfare). H320_7 ligger delvis inn på eiendommene langs 

Verksgata hvis en leser temakartet korrekt.  

 

§ 3 «…Innenfor hensynssone H320_7 skal ny bebyggelse sikres mot havnivåstigning slik at 

bygningsdeler under kote +2,06 moh. tåler midlertidig oversvømmelse. ….. Når det er etablert 

sammenhengende flomvern fra Gamle tenriksterminalen til Bekhuskaien, opphører kravene i 

bestemmelse for H320_7. 

 

For hensynssonene H320_1-7 skal: 

- høyder på flomvern oppdateres i hht nasjonale tall for havnivåstigning og stormflo. 

- stormflovernet bygges tett mot stormflo, også under vannoverflaten for å sikre flomvernets 

barrierevirkning for bakenforliggende bebyggelse. 

- det være åpning for at terrengnivået i flomvernet på kortere strekninger kan brytes opp ned 

til dagens terrengnivå forutsatt åpningene enkelt kan midlertidig stenges ved flom. 

- bølgepåvirkning ivaretas ved et tillegg til den beregnede høyden av stormflo som skal 

beregnes for årlig gjentaksintervall på 1/200. Tillegget skal beregnes slik at den beregnede 

overskyllingsraten blir akseptabel 

- det i reguleringsplan vurderes om ekstreme bølger og ekstrem stormflo kan inntreffe 

samtidig.» 

 

Bestemmelsene til KDP vil være gjeldende for planarbeidet og omfatter krav til bla parkering og 

utnyttelse; § 1.3.2 retningslinjer om utnyttelsesgrad: Min‐maks % BRA i områder med 

sentrumsformål med 0 boligandel er: 180 – 400%. 

 

Planområdet ligger i sone 1A, jf temakartet for bilparkering. Det gir en parkeringsdekning på 0,1 p-

plass per 100 m2 BRA, jf § 1.12.1 

 

Kommuneplan for Stavanger 2019‐2034  

Kommuneplanen supplere KDP på tema som kulturminner, blågrønn faktor, krav til leveranse av 

detaljplan, herunder mobilitetsplan, rammeplan for vann- og avløp mm.  

 

Kulturminneplanen er førende for Trehusbyen. 

 

 

 



 
 

Side 6 av 9 Planinitiativ 
 

Gjeldende reguleringsplan: 

Reguleringsplan for Nedre Blåsenborg – Verket, planid 2134 (2007). Formål; kombinert bebyggelse og 

anlegg; bolig/kontor/forretning (spesialområde bevaring).  

 

Bestemmelsene konkretiserer ikke øvrige underformål. 

 

4 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 

 

Planområdet tenkes utbygd med nytt bygningsvolum som tilpasses de tidligere industristrukturene i 

tegl og puss (med tilhørende piper). Elementene skal integreres og, om mulig, bli en funksjonell del 

av prosjektet. Eksisterende bygg i vest ønskes bevart. Skipperhusets plassering vanskeliggjør en 

optimal utnyttelse så en vil flytte bygget mot plangrensen i sør. Endelig løsning fastsettes i dialog 

med Byantikvaren.  

 

Planen skal spille på lag med terrenget og bruke høydeforskjellene, kombinert med de nevnte 

industristrukturene, til å skape et spennende men funksjonelt område. Bevaring av eksisterende 

bygningsmasse, kombinert med topografien legger føringer for organisering/utforming av nytt 

volum. Leilighetshotellet vil videreføre fasaden til eksisterende bygg i vest og langs Verksgata, 

tilsvarende strukturen før 2014. (se figur 4) Et slikt grep retter opp gateløpet og gir rom for å 

integrere leilighetshotellet med de stedegne elementene. 

 

Dagens parkeringsplasser fjernes og fremtidig uteomhusareal skal fortrinnsvis bestå av permeable 

flater med innslag av grønt. Parkering tilknyttet hotellet vil – om mulig – legges i parkeringskjeller 

under nytt bygg med adkomst fra Verksgata.   

 

Planen vil åpne for en liten/begrenset andel BRA m2 til publikumsrettet virksomhet (næring handel 

el) i første etasje mot Verksgata. Dette gir en viss fleksibilitet og robusthet i planen, samtidig som en 

unngår ekstroverte og mørke fasader på bakkeplan.   

 

Det er ikke gjort inngående vurderinger vedr utnyttelse og høyde, men planområdets form og 

organisering gir et begrenset handlingsrom. Hensyn til omkringliggende bebyggelse og krav i 

overordnede planer legger et godt rammeverk for vurdering og fastsettelse av byggehøyder og maks 

utnyttelse. 

 

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

Stedstilpasning er en premissgivende faktor for utarbeidelse av plan. Prosjektet skal ikke fremstå som 

et fremmedelement, men forsterke stedets karakter og struktur.  

 
Nytt utbyggingsprosjekt vil påvirke omgivelsen da store deler av tomten ligger brakk og bygg står 

tomme. Konsekvensene ansees som tilsvarende situasjonen før det brant i 2014. De bevaringsverdige 

elemtene ligger tett opp til småhusbebyggelsen og vil gi en viss skjermingseffekt og fungerer som en 

buffer mellom bolig og hotell. (se figur 7) 
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Konseptet leilighetshotell har en lavere profil enn standard hotell da det ikke huser funksjoner som 

restaurant, bar, etc og der av ikke like høy besøksintensivitet eller gjennomtrekk. På så måte kan en 

slik funksjon harmonere godt med omkringliggende bebyggelse. 

 

 
Figur 6 Bilde tatt fra baksiden av Skipperhuset og mot boligområdet på nedre blåsenborg. 

Realisering av plan vil redusere sol- og lysforhold noe for enkelte boenheter, særlig på motsatt side 

av Verksgata. Planarbeidet vil ha et bevisst forhold til skyggevirkningene og eventuelt se på mulige 

løsninger og grep som sikrer tilfredsstillende sol-/lysforhold for nærliggende bebyggelse. Det sagt er 

utbyggingen et forventet tiltak da området i dag står brakk og vil bidra til å øke attraktiviteten i 

området som helhet. 

 
Leilighetshotell er ikke trafikkgenererende virksomhet og foreløpig vurdering er at gatene er godt 

tilrettelagt/dimensjonert for å ivareta trafikksikkerheten og en liten økning i antall personbiler. 

Trafikksikkerhet, parkering og mobilitet vil bli vurdert i mobilitetsplan og i arbeidet med atkomst til 

parkeringskjeller. 

 

Per dags dato har ikke området noen verdi for barn og unge, naturmangfold, rekreasjon etc.   

 

aktuelle utredningstema selv om planen ikke utløser kravet til konsekvensutredning (KU): 

− SEFRAK/trehusbyen 

− Mobilitet/trafikk/adkomst 

− Flom, overvann og flomveier 

− Parkeringskjeller/grunnforhold 

− Støy 

− ROS 
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6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

 

Ras og flom: Området ligger delvis innenfor flomsone i KP. Håndteres og vurderes i reguleringsplan, 

samt rammeplan for VA.  

 

Trafikksikkerhet: Prosjektet vil ikke gi nevneverdig økt trafikkmengde. Vurderes og håndteres i 

mobilitsplan. God tilgjengelighet for myke trafikanter med fortau langs Skippergata og Verksgata.  

 

Forurensning (støy og luft): Tiltaket påvirker ikke støy og luft, men eksisterende forhold bør omtales i 

planforslaget.  

 

Tilgjengelighet: Området har store interne høydeforskjeller og eksisterende bygg i vest ligger på et 

høydedrag med atkomst via utvendig trapp.  

 

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

 

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. 

 

Gjeldende reguleringsplan kombinert formål bolig/forretning/kontor og etter vår vurdering omfatter 

det leilighetshotell da det ikke er konkretisert hva en kan eller ikke kan etablere i bestemmelsene. 

Detaljplanen er i samsvar med kommunedelplanen for sentrum, arealdelen. 

 

Tiltaket vurderes ikke å medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn.  

 

Forslagstiller sin vurdering er at reguleringen ikke utløser krav til KU. 

 

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

 

Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 

Stavanger kommune 

Byantikvar og/eller kulturminnemyndighet 

Naboer – gjerne flere enn kun de som grenser direkte til planområdet. 

 

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

Standard varslingsliste for offentlige organer/høringsinstanser.  

 

Samarbeid/medvirkning: 

Prosjektet ansees ikke å ha spesielt behov for medvirkning utover kravene til PBL, men det kan 

vurderes nabomøte ifb med varsel om oppstart og/eller høringsfasen.  

 

Tett dialog med byantikvaren, planavdelingen og øvrige etater.  
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9.  Tema som ønskes avklart i oppstartsmøte: 

- Forholdet/konsekvensen av flomsonen og betydning for planarbeidet 

- Kommunaltekniske anlegg av betydning 

- Plangrense 

- Innspill fra kommunen vedrørende SEFRAK-bygningene i planområdet.  

- Forholdet bevaring og universell utforming/tilgjengelighet (spesielt Verksgata 29) 

- Kommunens vurdering av krav tilknyttet et leilighetshotell; sykkelparkering f eks. 

- Renovasjon 

- Kommentarer fra plan om tilrettelegging for videre samarbeid og møter.  

- Krav til leveranse 

 

 


