Plan 1880. REGULERINGSPLAN FOR BLÅ PROMENADE FRA HAVNERINGEN
TIL BADEDAMMEN, STORHAUG BYDEL.
REGULERINGSBESTEMMELSER
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Revidert ihht. Stavanger bystyres vedtak av 09.02.2004, dato: 10.05.2004.
Stadfestet ved Stavanger bystyres vedtak av 09.02.2004 i medhold av plan og
bygningsloven §27-2.1
Korrigert ihht Kommunalstyrets vedtak 21.09.04 (klagesak) i medhold av plan- og
bygningsloven §28-1, nr. 2.
1.0. Formålet
med planen er å sikre gjennomføring av del 10 av Blå Promenade og sikre helhetlig løsning for de
sammensatte funksjoner som området skal brukes til.
-

tilstrekkelig med uteoppholds- og grøntarealer
trygg skolevei
gang- og sykkelforbindelser mot sentrum og Storhaug
endret trafikksituasjon pga ny fergetype
trafikk- og parkeringssituasjonen

-

vern av eksisterende boligbebyggelse

2.0. Plankrav
2.1. Bebyggelsesplan for område F/K i sjøhusrekken og AV4.
Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for hele sjøhusrekken fra
Verksgata 58 til 78. Planen skal suppleres med fasadeoppriss som viser sammenheng med eksisterende
bebyggelse, materialbruk, fargevalg, siktlinjer fra bakenforliggende bebyggelse og tverrsnitt.
2.2. Detaljert opparbeidelsesplan av Blå Promenade.
For opparbeidelse av Blå Promenade skal det utarbeides detaljplan som viser sammenheng med
eksisterende deler av Blå Promenade, samt detaljer knyttet til materialbruk, belysning, møblering,
skilting. Planen skal være i målestokk 1: 200 og godkjennes av Kultur og byutvikling ved
byplansjefen.
Utbyggingsbestemmelser til plan1831 G, Blå promenade fra Bjergsted til Badedammen,
gatebruksplan, er gjeldende for den delen av plan 1880 som omfatter del nr.10 av gatebruksplanen for
Blå promenade.
2.3. Utomhusplan for områdene AV1, AV2, AV3, AV5 og AV6, P2, P1 og Banevigsgata.
Før opparbeidelse av nevnte områder skal det utarbeides en detaljert utomhusplan. Planen skal
redegjøre for beplanting, belysning, møblering og øvrige innretninger. Planen skal forelegges til
godkjenning for Kultur og byutvikling ved byplansjefen og Teknisk drift v/parksjefen .
2.4. Opparbeidelsesplan for T3 og G3 – plass med parkering og plass/torg med opphold.
Før opparbeidelse kan skje for T3 og G3 skal opparbeidelsesplan av hele spesialområdet til bevaring
forelegges til godkjennelse av Kultur og byutvikling ved byplansjefen og byantikvaren. Planen skal
vise utforming, detaljer, belysning, beplanting, samt materialbruk for de angitte områder. Planen skal
dokumentere samspill mellom eksisterende bebyggelse og plassen.
2.5. Utomhusplan for F2 – felles gårdsplass.
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For F2 skal det utarbeides en utendørsplan i målestøkk 1: 100 som viser utforming, materialbruk,
beplanting, møblering og parkering. Planen skal forelegges Kultur og byutvikling v/ byplansjefen og
Teknisk Drift v/parksjefen til godkjenning
3.0.Trafikkområder (pbl § 25.1. nr.3)
3.1. Områder med formål annen veggrunn AV1, AV2, AV3 skal gis opparbeidelse som sikrer en mest
mulig grønn karakter og visuell sammenheng med områdene P1 og P2.
4.0.Friområder (pbl § 25.1.nr.4)
4.1. Parkområder P1, P2. Opparbeidelsesplanen skal utarbeides i samråd med Kultur og byutvikling
v/byplansjefen og Teknisk drift v/parksjefen. I området kan innpasses mindre anlegg som
videreutvikler området som rekreasjonsområde. I området P 1 skal det oppretholdes tilgang til Lyse
Netts nettstasjon nr.12 mot Badehusgata.
4.2. Det skal knyttes kunstnerisk bistand til prosjektering av avslutningsplassen - G 2 - og
oppholdsplassen - G1- på Blå Promenade.
5.0. Spesialområder (pbl § 25.1.nr.6)
5.1. Området reguleres til bevaring av bygg og anlegg historisk og kulturell verdi. Verdien i dette
området ligger i den opprinnelige urbanistiske løsning; kvartaler med boliger og smau, gaterom og
plassdannelse, gateforløp, bebyggelsesstruktur. Gjelder samlet areal markert i planen som bolig
områder B1 til B4, parkering T3, plass G3 og deler av AV5 og AV6. At opparbeidelseplan se pkt. 2.4.
5.2. Riving tillates ikke med untak av midlertidig oppført bygg Badehusgata 7 (gnr/bnr.52/20) og
Badehusgata 5a (gnr/bnr 52/16).
5.3. Bebyggelsens opprinnelige eksteriør skal bevares. I den grad dette er endret skal det ved fornyelse
og reparasjon så vidt mulig tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende; det gjelder vinduer, dører,
fasadekledning, taktekking og spesielle detaljer som skorstein, utskårne søyler, listverk og lignende.
Som hovedregel tillates ikke tilbygg eller ombygginger.
5.4.Byggesaker innen spesialområdene skal forelegges byantikvaren til uttalelse før vedtak fattes.
5.5. På den ledige tomten i felt B1 (gnr/bnr.52/600) kan det, i samråd med byantikvaren, oppføres
nybygg som er tilpasset den eksisterende bebyggelse i målestokk, formspråk og materialbruk.
6.0. Fellesområder (pbl § 25.1.nr.7)
6.1. Felles gård F2 er felles for alle bruksenheter ved Verven 2.
6.2. I området F2 skal det oprettholdes tilgang til nettstasjon nr.56 i samråd med Lyse Nett.
6.3. Felles parkering F1 er felles for alle bruksenheter ved Nedre Banegate 3.
6.4. Felles gård F3 er felles for alle bruksenheter i Sameie Badehusgata 5a.
6.5. Felles parkering T5 er felles for alle bruksenheter ved Verven 4.
7.0. Kombinert formål (pbl § 25.2.ledd)

7.1. FK området reguleres til forretning/kontor. Bebyggelsen kan inneholde
servicefunksjoner, forsamling, evt. hotell.
7.2. I området FK kan det oppføres bygning inntil 4 etasjer.
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7.3. Ny bebyggelse i FK området skal tilpasses sjøhusrekken i form og materialbruk.
Bygningene skal ha saltak med gavl mot sjøen. Arker eller takoppbygg tillates ikke.
7.4. Det kreves parkeringsdekning med 1 plass pr. 100 m2 brutto gulvareal. Parkering må
løses under bygning eller ved frikjøp iht. gjeldende norm. Parkering i 1. et kan godkjennes
dersom det ikke medfører uforholdsmessig mye trafikk.
7.5. BFK området reguleres til bolig , forretning og kontor.
Rekkefølgekrav:
1) Før det tillates ominredning av kontorer til flere boliger i eksisterende bygg BFK, skal:
Blå Promenade, skoleveien og parken P1 og P2 være ferdig opparbeidet eller sikret
opparbeidet.
2) Før det tillates etablering av forretning i BFK
a. skal det sikres parkeringsdekning og vareleveranse i førhold til kommunale
normer og uten belastning for omkringliggende områder,
b. utgår
c. skal parkering T2 og AV3 være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet i ht
detaljert opparbeidelsesplan
8.0. Byggeområder ( pbl § 25,1.1)
8.1. Bolig - Bygg B5 er regulert til bolig med parkering i 1.etasje.
8.2. Bebyggelse i Verven 2 a og 2b (B5 og BFK) anses som ferdig utbygt. Ny påbygg eller
tilbygg tillates ikke (etter det siste gjennomførte påbygg av 4. etasje).
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