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1 FORMÅLET MED PLANEN 

1.1 HVORFOR EN NY PLAN FOR HAUGESUND SENTRUM?
Kommunedelplanen for Haugesund sentrum ble vedtatt tatt opp til revidering av Bystyret  
i desember 2011.  Gjeldende Kommunedelplan for Haugesund sentrum, for planperioden 
2003-2015, ble endelig godkjent av Bystyret i 2004.

Så hvorfor trenger Haugesund en ny sentrumsplan? Hva har endret seg siden 2004 som 
gjør at man ser behovet for nye overordnede rammer for byutviklingen?

Bakgrunnen for arbeidet er å skape en langsiktig og strategisk plan for utviklingen av 
Haugesund sentrum. Det har vært viktig å fokusere på hvordan sentrum kan utvikles 
samtidig som man ivaretar byens identitet. En ny plan skal være et godt verktøy for 
forvaltning og utvikling av sentrum. 

Rollen som et økonomisk og arbeidsmessig regionssenter, med et stort pendlingsomland, 
er avhengig av en pulserende bykjerne. Det finnes ingen attraktive regionsbyer som 
alene baserer utviklingen på næringsparker, derfor må Haugesund kommune prioritere å 
styrke sentrumsutviklingen.

Alle norske byer har behov for en bedre håndtering av samordnet areal- og 
transportplanlegging. Nasjonale og regionale føringer betoner særlig viktigheten av å 
skape bærekraftige byer som håndterer følgene av økt urbanisering. En hovedutfordring 
blir derfor å legge til rette for en grønnere byutvikling og Haugesund kommune trenger 
en ny sentrumsplan for å bedre kunne ta opp i seg nasjonale, regionale og lokale 
overordnede målsettinger. Lokalt har Haugesund kommune vedtatt en kommunedelplan 
for klima og energi som legger premisser for fremtidig byutvikling. Sentrumsplanen skal 
bidra til en fortettingsstrategi som muliggjør en kortreist hverdag og byliv.

Det er helt avgjørende, om man skal klare å ivareta og utvikle et levende sentrum, at 
både kommune og næringsliv jobber sammen om målsettingene. 
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2 RAMMER FOR PLANARBEIDET

2.1 OVERORDNEDE FØRINGER
Det er høy grad av sammenfall mellom nasjonale, regionale og lokale overordnede 
føringer; en klar bevissthet om viktigheten av en lokalisering og arealbruk som bidrar 
positivt i forhold til endret transportmiddelfordeling. 

2.1.1 NASJONALE FØRINGER
Nasjonale føringer i form av lover, bestemmelser, retningslinjer og forventninger til 
planarbeidet:

Plan- og bygningsloven

Kulturminneloven

Naturmangfoldloven

Forskrift om konsekvensutredninger

Arkitektur.nå - Norsk arkitekturpolitikk
Arkitektur.nå, Norsk arkitekturpolitikk 2009, legger til grunn en bred definisjon av 
arkitekturbegrepet: «Arkitektur omfatter i vid forstand alle våre menneskeskapte 
omgivelser. Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap. Det handler om 
enkelbygg og bygninger i samspill, om helheten i byer, tettsteder og landskap»
Visjonen er å bidra til høy livskvalitet, attraktive, funksjonelle og universelt utformede 
byggverk og omgivelser. Arkitekturen skal bevare og berike, uttrykke felles kultur og 
identitet, samt bidra til velferd, bærekraft og verdiskapning.
Relevante innsatsområder som fremholdes er: bærekraft og klimautfordringer, viktigheten 
av å skape byer med arkitektur av god kvalitet, universell utforming, kulturmiljø og 
bygningsarv.  Dokumentet har en helhetlig tilnærming, som involverte 13 departement 
og en rekke fagmiljøer. Arkitektur fremholdes som svar på samfunnsutfordringer – og får 
da automatisk status som politikk.

Den moderne bærekraftige byen (2013)
 er en samlet bypolitikk fra regjeringen. Den moderne bærekraftige byen som 
dokumentet  beskriver er:

 ■ Tett og urban
 ■ Mangfoldig
 ■ Grønn i vid forstand
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) 

Nasjonal gåstrategi
Nasjonal gåstrategi ble utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med 
Helsedirektoratet og representanter fra KS. «Strategien er begrunnet i regjeringens mål 
om bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet, mer miljøvennlig transport, bedre miljø i byer 
og tettsteder og et universelt utformet samfunn»
Strategien har som mål at det skal være attraktivt å gå og at flere skal gå mer. For å 
nå dette må de gående prioriteres opp i planlegging og viktigheten av en helhetlig 
tilnærming holdes frem: utforming og drift av fysiske omgivelser, trafikkregulering og 
gåkultur. 
Dokumentet ser på de åpenbare gevinstene av økt gange i forhold til: folkehelse, by og 
gateliv, miljø og bærekraft. 
Delområdene fokuserer blant annet på behovet for: 

 ■ Mer konsentrerte byer og tettsteder 
 ■ Attraktive omgivelser 
 ■ Sammenhengende infrastruktur for gående med fokus på hele reisekjeder
 ■ Innarbeide hensyn til gående i all planlegging og utbygging
 ■ Tilgjengelighet og fremkommelighet gjennom hele året
 ■ Prioritering av gående i trafikken 
 ■ Aktiv gåkultur

Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) - Norsk klimapolitikk
Stortingsmeldingen gir viktige føringer for kommunenes planarbeid innen areal og 
transport: 

 ■ “Kommunene har en sentral oppgave i å redusere transportbehovet gjennom en 
samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging, å legge til rette for kollektivtransport 
og å benytte andre virkemidler som påvirker valg av transportform.”

Nasjonal transportplan 2014-2023
NTP fastlegger at regjeringen vil:

 ■ at transportsektoren skal bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges 
klimamål slik de er redegjort for i klimameldingen og i klimaforliket, herunder bidra til at 
Norge omstilles til et lavutslippssamfunn.

 ■ legge til rette for at veksten i persontransporten i storbyområdene kan tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange gjennom økte investeringer i miljøvennlig transport.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Retningslinjens mål er at:

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
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transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.

Rundskriv T2/08: Om barn og planlegging

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene langs sjøen

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen

Norge universelt utformet 2025 -Regjeringens handlingsplan for universell
utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013

2.1.2 REGIONALE FØRINGER
Fylkesplan for Rogaland 2006-2009, av 1.11.2005

Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet 2004-2040

Regionalplan for areal og transport på Haugalandet (under arbeid).

Fylkesdelplan for samferdsel 2008-2019 (samt delplan for havner og jernbanen)

Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011

Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet 2004-2040

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur og kulturvern (FINK)

Fylkesdelplan for kystsonen

Regionalplan for næringsutvikling
2011-2020 (7.6.2011)

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 (under arbeid)

Strategiplan for kollektivtrafikk i Rogaland 2008-2020 
Mål om at i de sentrale deler av Haugalandet skal antall kollektive reiser økes med 25% i 
perioden 2008-2020.
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2.1.3 KOMMUNALE PLANER OG PROSESSER

Kommuneplan for Haugesund 2005-2020

Kommuneplan for Haugesund 2014-2030 
Kommuneplanen er under rullering og arbeidet med sentrumsplanen må sees opp i mot 
kommuneplanarbeidet. 

Fig 2.1. Tematisk organisering av kommuneplanarbeidet

Energi- og klimaplan for Haugesund  kommune 2012-2020
Haugesund kommune har i sin Energi- og klimaplan vedtatt at:

 ■ Utslippene av klimagasser i Haugesund skal innen 2020 ligge 20% lavere enn det de 
var i 1990, dvs at utslippene skal ligge på 58.868 tonn/år i 2020. Dersom ingen tiltak 
treffes viser scenarioet «fortsatt vekst» at utslippene vil ligge på 107.529 tonn/år. 

 ■ Energibruken pr innbygger i Haugesund skal innen 2020 ligge 20% under det nivå den 
var i 2005. 

 ■ 60 % av klimagassutslipp kommer i fra mobile kilder. Det er derfor en målsetting at 
andel reiser med sykkel skal økes til 20% og kollektivandel til 10% innen 2020.

Hvis disse målene skal nås er man avhengig av at de blir en integrert del av kommunens 
areal- og transportplanlegging. 
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Kommunedelplan for kultur 2006-2020
Visjon for Haugesund er en attraktiv by med et utfordrende kulturliv og levende byliv. Planen 
fremhever at kultur skal ligge til grunn for utviklingen av byen, fordi en attraktiv region og en 
urban by er forutsetningen for vekst i næringslivet og utviklingen av et godt bo- og oppvekstmiljø 
for en levende bykultur. Kulturlivet skal bidra til å dyrke frem den kreative og innovative byen på 
Haugalandet og Vestlandskorridoren. Et rikt kulturliv er viktig for innovasjon og for å tiltrekke seg 
kompetanse i flere næringer. Målet for en dynamisk bypolitikk er å tiltrekke seg arbeidstakere som 
jobber innenfor kreative yrker og kunnskapsbaserte næringer.

Haugesund skal være byen som setter innbyggerene i sentrum, som har gode byrom, et godt 
bomiljø, inspirerende møteplasser, oppdragende, trygge og utfordrende kultur- og skoletilbud.  
Byen trenger møteplasser hvor mennesker kan dele opplevelser, tanker, meninger, og erfaringer, 
arbeid og skole.
Barn og unge skal ha møteplasser og muligheter for egenaktivisering, kreativ utfoldelse samspill og 
samarbeid med andre. Ønske om økt satsing på barnefamilier i sentrum

Kulturarven skal gi byen og regionen identitet, være en spennende arena i det flerkulturelle 
samfunnet. Allmenninger og havneganger bør vernes, og man bør sikre byens maritime historie. 
Haugesund kommune skal aktivt se etter at byens bygningsarv blir ivaretatt, og at bebyggelse 
som reguleres for bevaring ikke forfaller. 

Næringsplan Haugesund kommune 2011-2014
Næringsplanen har som visjon at Haugesund skal være Norges maritime hovedstad. Hovedmålet 
er at: “Haugesund skal være en attraktiv by med gode levekår og en levende bykultur. Byen er 
den ledende kraft i utviklingen av regionen med vekt på kunnskap, kompetanse, kommunikasjon, 
kultur, nyskapende næringsliv og maritim virksomhet.”

For rulleringen av sentrumsplanen har næringsplanen mange innspill om samarbeidsprosjekt, 
fysiske prosjekter, medvirkningsopplegg, kartlegging av kjøpesenter i sentrum og tilrettelegging for 
arbeidsplasser i sentrum, som vil bli tatt med i planarbeidet. 

Grøntstruktur i Haugesund, temaplan 2006-2015
Planen har mange mål som er relevante for sentrumsplanarbeidet. Særlig kan det pekes på at:

 ■ parker og friområder i sentrumsområdene skal ivaretas
 ■ Viktige landskapstrekk skal ivaretas
 ■ Bytunet, Byparken, Torgbakken og Rådhusplassen fremheves som viktige grønnstrukturelement i 

sentrum
 ■ Vår Frelsers kirke og Smedasundet registrert som viktige landskapselement i sentrum

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Skolebruksplan 2012-2015

Strategiplan for grunnskolen, 2009 – 2014

Barnehagebruksplan 2013-2016

Trafikksikkerhetsplan 2012-2016

Hovedplan for vann og avløp rulleres 2013

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2012
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Boligsosial handlingsplan

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy
Sykkelbyprosjektet har mål om å øke andelen reiser som gjøres med sykkel til 20% innen 2020, og 
doble dagens andel innen 2016. Et viktig satsingsområde er å tilrettelegge for god tilgjengelighet 
med sykkel inn til regionsenteret. Planarbeidet skal bidra til at dette målet blir nådd. 

Kommunedelplan og regulering for 
Karmsundgata
Karmsundgata er byens mest trafikkerte gate og skjærer igjennom sentrum. Det foregår 
et planarbeid for finne frem til løsninger for fremtidens gate. Den fremtidige utformingen 
og funksjonen til Karmsundgata legger sterke føringer for arbeidet med sentrumsplanen. 
Det overordnede målet i planprogrammet for kommunedelplanen for Karmsundgata sier: 
«Karmsundgata skal utvikles som en del av det totale transportsystemet og bidra til styrket 
byutvikling i Haugesund. Den skal ivareta funksjonen som regional og lokal trafikkåre, for personbil- 
og næringstrafikk, kollektiv og gang- og sykkeltrafikk samt tilrettelegge for miljøvennlig transport». 
En slik målsetting fordrer en helhetlig tilnærming, hvor gatas funksjon må håndtere flere hensyn.

Områderegulering for Flotmyr
Flotmyrområdet er et transforimasjonsområde på over 65 daa, og en områderegulering for 
området er under utarbeidelse. Med muligheter for 500 nye boliger, næringsareal og offentlige 
funksjoner, vil utviklingen av området ha store konsekvenser for den fremtidige utviklingen 
av Haugesund sentrum. Reguleringsarbeidet skjer i dialog med planlegging av løsninger for 
Karmsundgata.Rulleringen av sentrumsplanen må koordineres opp med reguleringsarbeidet på 
Flotmyr.

2.2 LOKALE FORVENTNINGER TIL EN NY SENTRUMSPLAN
I medvirkningsarbeidet er det kommet inn innspill og forventninger til planen. Den 6. mai 2013 
ble det arrangert et stort medvirkningsseminar hvor politikere, administrasjon, organisasjoner, 
næringsdrivende og gårdeiere arbeidet i sammen for å gi form til sine forventninger til 
sentrumsplanen:

 ■ Planen skal gi en langsiktig visjon og strategi for utviklingen av sentrum. Gjennom en slik strategi 
skal byen bestemme seg for noen prioriterte satsingsområder og følge opp disse. 

 ■ Planen skal kunne legge til rette for en fortetting i sentrum, med flere boliger, kontorer og 
forretninger. 

 ■ Det må satses på å skape attraktive gater, plasser og parker som inviterer til opphold og 
rekreasjon

 ■ Sentrumsplanen må bidra til mer folkeliv og aktivitet i sentrum
 ■ Haugesund sentrum skal bli et attraktivt reisemål gjennom satsing på opplevelser og estetikk. 
 ■ Studenter skal bli mer synlige i bybildet og bidra til en mer levende bykjerne.  
 ■ Byen må satse på miljøvennlige tiltak og fremtidsrettede arbeidsplasser, og arbeide for at det 

skal være mer attraktivt å gå, sykle og ta bussen  
 ■ Det må satses på medvirkning i planarbeidet for å kunne etablere en bred enighet om felles 

mål å arbeide i mot. 
 ■ Byens identitet må styrkes og videreutvikles 
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2.3 UTVIKLINGSTREKK SIDEN FORRIGE SENTRUMSPLAN (2004-2013)
Gjeldende kommunedelplan for sentrum ble vedtatt i Bystyret 23.03.2004. Vi vil her gå 
igjennom de viktigste utviklingstrekkene siden planen ble satt i kraft, for å skissere hvordan 
rammene for planarbeidet har endret seg siden forrige rullering av planen. 

BEFOLKNINGSUTVIKLING
Haugalandsregionen er i 2013, med en befolkning på 106.863 personer,  bosted for 
nesten 19.000 flere personer enn i 2004. Det utgjør en befolkningsvekst på rundt 20%. 
Haugesund kommune har i samme periode økt sitt innbyggertall fra 31.361 personer til 
35.753. Det gir en vekst på 14% i perioden 2004-2013. Veksten har for regionen bestått av 
økt innvandring og høyt fødselsoverskudd. De siste tre årene har innvandring fra EU-land 
økt mest, der arbeidsinnvandring har økt og innvandringer av flyktninger har minket. 
Statistikken viser videre at husholdningene er blitt mindre, illustrert ved at personer pr bolig 
siden 2003 har minket fra 2,4 til 2,3 i 2011.  
 
Også Haugesund sentrum har hatt positiv befolkningsutvikling etter 2004. I 1999 var det  
6.000 innbyggere bosatt innenfor planområdet for gjeldende sentrumsplan. Etter en 
relativt svak vekst i første halvdel av 2000-tallet har antall bosatte personer økt med hele 
23% siden gjeldende sentrumsplan ble vedtatt i 2004, til en befolkning på 8188 personer 
i 2013. Hvis man ser utelukket på befolkningsutviklingen i kvadraturen, inkludert byøyene, 
har befolkningen økt med 27% i samme periode, fra 3.316 personer i 2004 til 4.561 
personer i 2013. 

Undersøkelser gjort i regi av Rogaland Fylkeskommune viser at Haugesund har 
en høy tetthet av bosatte i sentrumsområdet, sammenlignet med andre sentra i 
regionen. Utredningsarbeidet viser også at andelen av innbyggere i sentrum som er i 
aldersgruppen 0-19 er lavere enn normalfordelingen for hele regionen. Samtidig ser man 
at aldersgruppen 20-39 er sterkere representert enn gjennomsnittet for regionen. De 
aldersgruppene som økte mest i fra 2003 til 2011 var 20-49 år og 60-69 år. 
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BOLIGBYGGING
Gjeldende sentrumsplan hadde som mål at planen skal “ tilrettelegge for etablering av 
boliger i sentrum, for å skape et mer levende og trygt sentrum.” I følge utredninger fra 
arbeidet med regionalplan ble det bygget 424 boliger i en radius på 1 km fra sentrum i 
perioden 2004-2007. Selv om disse tallene inkluderer boliger bygget utenfor planområdet, 
kan man med anta at målene ble nådd. Også kommuneplanens gjeldende retningslinjer 
for boligtetthet ble oppfylt i perioden 2004-2007. I en radius på 1 km rundt sentrum var 
målet 4,0 boliger pr daa, men det ble bygget gjennomsnittlig 6,3 boliger pr daa. Man 
kan på bakgrunn av dette konkludere at sentrum har hatt en relativt høy vekst i antall 
boliger siden sentrumsplanen ble vedtatt i 2004. 

NÆRING OG ARBEIDSPLASSER
Målet for næringsutvikling i gjeldende plan er å “gi næringslivet forutsigbare rammevilkår 
for utvikling vekst og mangfold innenfor rammen av bærekraftig utvikling.”

Haugalandsregionen har generelt sett opplevd gode tider siden 2004. Sysselsettingen 
økte med 20,5% i perioden 2000-2009, med 21.161 personer i 2009. Siden 2004 har 
kommunen hatt en positiv årlig vekst i antall bedrifter. Haugesund kommune har mange 
arbeidsplasser innenfor hovednæringene ”helse og sosial”, ”handel” og ”industri”. Disse 
tre næringene hadde til sammen 53,1% av den totale sysselsettingen i kommunen i 2009. 
De delnæringene i regionen som opplevde høyest vekst i perioden 2000-2008 var:
 

 ■ utvinning av råolje og gass
 ■ annen forretningsmessig tjenesteyting
 ■ bygg og anlegg
 ■ verftsindustrien

Vekstnæringene er i stor grad kompetanseintensive næringer som er avhengige av at 
regionen er et attraktivt bosted for å tiltrekke seg rett kompetanse. 

Petromaritim klynge
Siden den norske oljenæringen startet på 1970-tallet, har det hatt stor betydning for lokal 
næring som leverer til oljeindustrien, spesielt for plattformproduksjon, maritime næringer 
og verkstedsindustrien. Omtrent 30% av Haugalandets 25 hovedkontor for foretak med 

Figur 2.5: Befolkning i gangavstand (500 og 1000 m) fra 
Haugesund sentrum og andre sentra i regionen. 
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omsetning over 250 millioner er oljerelaterte.  Den petromaritime klyngen omsatte for 43 
mrd kr i 2012 og sysselsatte hele 18.000 personer i regionen. Dette er en betydelig vekst 
siden 2004, da næringen omsatte for under 20 mrd kr, justert for inflasjon. En tredjedel av 
den regionale omsetningen innenfor næringen i 2012 var i Haugesund kommune.  

Gitt den sterke posisjonen til denne næringene, blir også sårbarhet for 
konjektursvingninger i oljenæringen et viktig tema for byen. 
Avhengighet av fossilt brensel vil måtte trappes kraftig ned. Derfor blir det særs viktig at 
den maritime sektoren evner å møte fremtiden og blir omstillingsdyktig. 

Den maritime sektoren er en viktig del av regionens verdiskapning og det er registrert 
oppgang for rederier, tjenesteytende bedrifter og offshoreverftene. I rederiene på 
Haugalandet og Sunnhordland økte antall sysselsatte fra 3506 til 5894 i perioden 
2001-2010. Tall fra 2007 viste at 37% av verdiskapningen i privat sektor var knyttet til 
maritim sektor. Rederiene i regionen har hatt positiv vekst helt siden 2003, men samlet 
omsetningvekst på nesten 230% i perioden 2003-2012.  Verftsindustrien har gjort det bra 
siden 2004, men fikk seg en knekk i årene etter finanskrisen i 2008. Takket være god vekst 
for offshoreverft har næringen kommet seg opp på nesten samme omsetningsnivå som 
før krisen.

Næring og arbeidsplasser i regionsenteret
Haugesund sentrum har en sterk posisjon som regionens senter for arbeidsplasser. 
Analyser utført i regionalplanarbeidet viser at det i innenfor en radius på 500 fra 
midtpunkt i sentrum er 5.500 arbeidsplasser, noe som klart skiller seg ut som regionens 
høyeste konsentrasjon av arbeidsplasser.  Sentrum har til sammenligning 7 arbeidsplasser 
pr 1000 m2, mens næringsområdet på Raglamyr har 2,9. Den høye tettheten av 
arbeidsplasser, betyr at regionsenteret er et viktig målpunkt, illustrert med at rundt 8.000 
personer pendler inn fra nabokommunene hver arbeidsdag. 

I sentrum er det, som i 2004, mange viktige offentlige arbeidsplasser som sykehus, politi, 
høgskole, videregående utdanningstilbud, kommuneadministrasjon, Sjøfartsdirektoratet 
og Kystverket.

Lokaliseringen av virksomheter som Høgskolen Stord/Haugesund, Helse Fonna, Aibel, 
Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og forskningsstiftelsen Polytec i sentrum betyr at sentrum er 
regionens senter for høyere utdanning og FoU (forskning og utvikling). Regionen hadde i 
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2010 like mange patenter registrert som Bergen (47).

Med tanke på kontorarbeidsplasser er sentrum spesielt sterkt representert, selv om 
man har i de senere år sett tendenser til at denne utviklingen kan være i ferd med å 
endre seg. Flere næringsområder i utkanten av byen tilbyr store areal for kontorbaserte 
næringsetableringer. 

Opplevelsesnæringer
Opplevelsesnæringer som reiseliv, kunst, kultur, og kulturbaserte næringer har fått et 
økt fokus i det siste tiåret. Profilering av festivalbyen Haugesund, gjennom Den Norske 
Filmfestivalen og Sildajazzen, har vært viktig for opplevelsesnæringene. Næringsplanen 
opplyser om at delnæringene kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 
hadde relativt få sysselsatte i 2009, men opplevde en vekst på hele 69 % i perioden 2000-
2009. Næringene hadde totalt 390 sysselsatte i slutten av perioden. Reiselivsbransjen har 
også hatt gode tider. Reiselivet har arbeidet for en større satsing på cruiseturisme, og i 
2013 fikk byen sine første anløp av cruiseskip.

DETALJVAREHANDEL
Et av målene i sentrumsplanen av 2004 var at “Haugesund skal være det viktigste senter i 
regionen når det gjelder kultur, handel og annen tjenesteyting inkl. offentlige tjenester.”

I tiden siden 2004 har man sett at omsetningen i næringsområdene har hatt en betydelig 
vekst, og at omsetning i sentrum har holdt seg relativt stabil. Varehandelsrapporten 
for 2013 (SR-bank 2013) viser at omsetningen i sentrum gikk ned med 3,6% i 2012, 
mens omsetning økte samlet sett for regionen. Rapporten viser at sentrum har siden 
2009 hatt en nedgang i omsetning på 7,2%. Fra 2011 til 2012 hadde sentrum en svak 
omsetningsøkning innen interiør, møbler og elektro, og sports- og fritidsutstyr. Det var i 
samme periode en svak nedgang i for dagligvarer, klær, sko og annen utvalgshandel. 
Sentrumskjøpesenteret Markedet snudde en negativ utvikling siden 2009 til en positiv i 
2012. 

En nylig publisert rapport utført av Asplan Viak på oppdrag fra Miljøvernsdepartmentet 
viser at Haugesund sentrums andel av samlet detaljvareomsetning i Haugesund og 
Karmøy var på 21% i 2004 og har sunket til 15% i 2012, en nedgang på 6 prosentpoeng. 
Innen utsalgsvarer var nedgangen 10 prosentpoeng. Særlig etter finanskrisen i 2008 har 
Karmsund (Norheim) og Raglamyr fått flere andeler av den samlede detaljvarehandelen. 
Man ser slikt sett en utvikling som ikke er i samsvarer med målene i gjeldende 
sentrumsplan. 
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SAMFERDSEL
Målet for samferdsel i gjeldende sentrumsplan er å “sikre miljøvennlig og god 
tilgjengelighet for alle trafikkantgrupper til og fra, samt i sentrum.” 

Reisevaneundersøkelsen som ble utført i 2011 gir et godt grunnlag for å si noe om 
regionens reisevaner i dette året. Undersøkelsen viser at regionen har en lav andel 
gående, syklende og kollektivreisende, og en høy andel bilister. Det finnes ikke 
undersøkelser fra tidligere år som kan gi en like helhetlig forståelse av historisk utvikling. 
Tall fra fylkeskommunen og Kolumbus viser imidlertid at antallet kollektivreiser i fylket har 
gått ned de siste ni årene. 

Mer overordnet sett viser statistikk fra SSB at antall biler pr. innbygger i landet har økt 
siden 2004. I 1998 var det i kommunen registert 436 biler pr 1000 innbygger eller 0,96 
biler pr husholdning. Bilholdet var relativt stabilt frem til 2003-2004. Siden da har bilhold 
i kommunen økt, som i resten av landet. I dag har er det registrert 524 biler pr 1000 
innbyggere og 1,14 biler pr husholdning. Den samlede reisemengden med bil har siden 
2010 ligget rundt 5400 km pr innbygger i året, men kjørte kilometer pr personbil har siden 
2010 blitt redusert fra 11200 km til 10792 km. Dette tyder på at samtidig som kommunen 
har opplevd en befolkningsvekst, så har det også vært en uforholdsmessig vekst i bilhold, 
noe som samlet sett legger økt press på kapasiteten i eksisterende infrastruktur. 

Et samferdselstema som har fått økt oppmerksomhet siden sist rullering er 
fremkommeligheten i Karmsundgata, som oppleves som svært trafikkert, med en 
årsdøgntrafikk på 30.000 biler. Større samferdselsprosjekt som omkjøringsveien Norheim-
Raglamyr og T-forbindelsen utvidet kapasiteten i perioden 2011-2013, ved at trafikk sør og 
sørøst for sentrum fordeler seg på forskjellige veier. Særlig trafikk som før måtte fordeles 
ved krysset Karmsundgata/E 134 har nå muligheten til å bruke de nye forbindelsene. 
Tilgjengeligheten til sentrum er allikevel et tema som har fått høyere prioritet i perioden 
siden 2004.   

Figur 2.8: Reisemiddelfordeling 
for reiser på Haugalandet, 
fordelt på  ulike reiselengder 
(Reisevandeundersøkelsen, Sintef 2011)
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KUNST OG KULTUR
Et av målene i gjeldende sentrumsplan er at Haugesund sentrum skal være regionens 
sosiale og kulturelle tyngdepunkt: “Haugesund skal videreutvikle en bykultur med variert 
byliv, hvor kunst og kulturbegivenheter sikres gode og varierte presentasjonsmuligheter i 
egne lokaler og byrom.” 

Som i 2004 har sentrum ennå mange av regionens sentrale offentlige kulturinstitusjoner, 
som, Festiviteten, Billedgalleriet, Folkebiblioteket, Edda Kinosenter, Gamle Slaktehuset, 
Kulturskolen på Breidablikhøyden, Havnaberg Eldresenter og Karmsund Folkemuseum. I 
tillegg har byen mange private aktører som Høvleriet, Byscenen, Staalehuset og Maritim 
Hall.  Haugesund er profilert som festivalby med store festivaler som Sildajazz og Den 
Norske Filmfestival i august hvert år. Mens de store festivalene er mest kjent utenfor byen, 
er det mange mindre kulturarrangement som er viktige for byens kulturliv, som Kulturnatt 
og Vise- og lyrikkfestivalen.

Det er forbedringspotensiale når det gjelder helhetlig planlegging av lokalisering av kunst 
i offentlige rom. 

Kulturnæringer som kunstnerisk virksomhet, media, film, arkitektur, foto og reiseliv er 
næringer som har opplevd en vekst det siste tiåret. 

BYROM 
I gjeldende sentrumsplan er det en målsetting om å “videreutvikle byrommenes 
miljøkvalitet ved gode fysiske utforminger og tilpasset kvalitetsmøblering.”

Et konkret forslag til tiltak i planens handlingsdel var å oppruste Indre Kai fra Risøy Bro 
til Torggata innen 2006. Dette prosjektet ble ferdigstilt i 2007. Det var i planen også en 
målsetting om å tilrettelegge for flere lekemuligheter i sentrum. Dette ble aktualisert 
gjennom opparbeidelsen av lekeparken på Bytunet.  

2.4 UTVIKLINGSTRENDER 
HAUGALANDET MOT 2030
Planarbeidet skal hovedsaklig fokusere på sentrums utvikling frem til 2030. Vi skal her 
forsøke å danne et bilde av hvilke rammer som vil være viktige for utviklingen av både 
regionen og regionsenteret. 

Prosjektet “Scenarioer 2029”, utviklet av IRIS, Agderforskning og Berrefjord & Thomassen,
peker på at det er mange overordnede utviklingstrekk som kan påvirke utviklingen av 
Haugalandet og Haugesund sentrum frem mot 2030.

Rogfast
Arbeidet med Rogfast, en planlagt underjordiske tunnelforbindelse til Stavanger, kan 
starte opp i 2015 og ferdigstilles 2022, Rogfast vil korte ned reisetiden til Stavanger 
betraktelig og binde regionene sammen. Konsekvensene av Rogfast for Haugalandet i 
forhold til Stavangerregionen er ikke fullstendig kartlagt, men det er sannsynlig at det vil 
viktigere å styrke Haugesund sentrum for å styrke regionen.
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Olje og gass
Grad av oljeutvinning på norsk sokkel vil i 2030 være lavere enn i dag. Hvor mye 
lavere avhenger av mange faktorer, men en eller annen form for nedtrapping vil finne 
sted. Spørsmålet er da: hva skjer med næringsliv i regionen, som i dag har mye av sin 
virksomhet basert på oljeutvinning i Nordsjøen? På et tidspunkt vil næringen i regionen 
måtte finne nye muligheter. Innenfor den petromaritime klyngen på Haugalandet er 
det stor optimisme knyttet til satsing på offshore vindkraft (Maritim rapport 2013). Hvilken 
rolle vil Haugesund sentrum spille i en slik utvikling? Det kan tenkes at en nedtrapping 
av oljeutvinning betyr at Haugesund, som andre regioner sterkt avhengig av oljerelatert 
virksomhet, må være i stand til å omstille seg. Det er betinget av at regionen klarer å 
være innovativ og konkurrere med andre regioner om den nødvendige arbeidskraften 
og kompetansen som er nødvendig for en vellykket omstilling. 

Innovasjon og kampen om kompetansen
 Det har i de senere tiår vært et økende fokus på viktigheten av å ha en bred 
næringsstruktur i en region, som ikke vil være sårbar for konjunkturer, klimaendringer 
og andre ytre krefter. Dersom Haugalandet skal utvikles og satse på nye næringer i 
fremtiden vil evnen til innovasjon være viktig. En regions evne til innovasjon avhenger 
av flere ting, som tilgjengelig kompetanse og utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet fra 
grunnskole til universitet og høgskole. 

Kampen om kompetanse vil sannsynligvis bli ytterligere skjerpet i takt med globalisering 
og utbygging av bedre kommunikasjon. Offentlig sektor opplever allerede i dag 
utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Tilgang på kompetente teknologer 
er knapp og kampen om kompetansen er hard. Regionen vil i fremtiden ha behov 
for spesialisert arbeidskraft, og må konkurrere med andre regioner og land om denne 
arbeidskraften. 

Arbeidet til sosiologen Richard Florida er velkjent innenfor  temaet og hans tre kriterier for 
nyskaping; talent, teknologi og toleranse, er blitt vanlige kriterier for å måle en regions 
innovasjonsevne. Den grunnleggende tanken er at innovasjon og verdiskapning er 
tett knyttet opp til “den kreative klassen”, bestående av utøvere innen kreative- og 
kunnskapsbaserte yrker. En måte å tilrettelegge for innovasjon og vekst er dermed å 
utvikle regionen til å bli mer attraktiv for denne typen kompetanse. Den kreative klassen 
må ha tilgang til ulike muligheter, til innovative mennesker og ressurser, til ideer og et miljø 
som stimulerer.

HAUGESUND SENTRUM SOM REGIONSENTER
Haugesund sentrum er i dag ubestridt som Haugalandets regionsenter; med et felles 
arbeidsmarked, pendlingsomland, handelssentrum, kulturelt mangfold og felles 
møteplasser. Hvordan den regionale utviklingen vil påvirke dette er vanskelig å forutsi, 
men det finnes mulige utviklingstrekk som kan føre til at rollen som regionsenter kan 
utfordres. 

Om Haugesund skal forbli regionsenter for hele Haugalandet og være Byen mellom 
Stavanger og Bergen, er det avgjørende at Haugesund kommune velger å bygge by, 
samt la være å bygge tettsted. Med dette forstås aktive tiltak som fortetting, lokalisering 
av offentlige funksjoner, styrking av bykjernen og endret transportmiddelfordeling ved et 
fremtidsrettet transportsystem.
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Teorier innenfor planleggingsfaget har de siste årene lagt vekt på byer som motorer i 
næringsutvikling og innovasjon. Økonomien drives av nyskaping og kreativitet, og byer 
med sterke stedskvaliteteter blir oppfattet som attraktive for kreative arbeidstakere. Dette 
har ført til at mange byer har satset på opprusting av byrom og infrastruktur, hvorav 
Drammen er det mest kjente eksemplet.

UTDANNING OG KOMPETANSE
Utdanningsnivået i Haugesund ligger på landsgjennomsnittet, med 26,5% av 
befolkningen i 2008 på universitets- og høgskolenivå. Næringsplanen for Haugesund 
oppsummerer godt hvor viktig utdanning og kompetanse er for regionen og 
regionsenteret:

“Kompetansen på Haugalandet er godt tilpasset og koblet til det eksisterende 
industrielle næringsliv, men regionen er forholdsvis svak på formell høyere utdanning. 
Om regionen ønsker å være en del av et framtidig kunnskapssamfunn, må det 
generelle utdanningsnivået opp, antall drop-outs fra videregående skole må ned, og 
det må arbeides for å få etablert flere arbeidsplasser som krever høyere kompetanse. 
Regionen må arbeide for å trekke til seg både høyt utdannede mennesker, men også 
kunnskapsbaserte næringer. Andelen forskning
og utvikling må opp og høgskolen må styrkes.
En av forutsetningene for videre befolknings
og næringsutvikling er at regionen klarer å tiltrekke seg innbyggere og bedrifter. Et 
godt omdømme og attraktivitet er viktig i denne sammenheng. For å klare å vinne i 
konkurransen med andre regioner må alle, innbyggerne, næringslivet og det offentlige 
stå samlet om mål og tiltak som i sum gjør vår region attraktiv både for eksisterende og 
nye bedrifter og innbyggere.
For å klare dette er det viktig med et godt regionalt omdømme som gjør at flere ønsker å 
bo og leve i regionen.
Er vi attraktiv for bosetting, besøk og næringsliv, gir dette vekst og større muligheter for å 
lykkes i kampen om midler og ressurser. Attraktivitet for bosetting henger sammen med 
mulige arbeidsplasser, boligbygging, arealtilgang og sosiale forhold som kafétetthet, 
osv.”

DEMOGRAFISK UTVIKLING
Et grunnleggende utviklingstrekk er at det blir flere av oss. I følge SSB vil Norges befolkning 
være 6 millioner i 2030. To av tre vil bo i de fire største byområdene, og flere mellomstore 
byer vil oppleve stor vekst, særlig rundt Oslo og i “Vestlandskorridoren” Bergen-
Haugesund-Stavanger/Sandnes. SSBs fremskriving av befolkningen på Haugalandet frem 
mot 2029 har svært stor spennvidde og varierer fra 127.000 til 140.000 innbyggere, noe 
som omtrentlig tilsvarer 20-30% flere innbyggere enn i dag. For Haugesund kommune vil 
en fremskriving basert på middels vekst i samme periode gi en befolkning på 45.926 fra 
dagens 35.753 personer.  

Alderssammensetningen i kommunens befolkning vil endre seg frem til 2030. SSBs 
fremskriving etter normalalternativet viser at kommunen vil få en høyere andel av 
innbyggere som er eldre en 67 år. Denne gruppen er forventet å utgjøre 15% av 
befolkningen i 2030, mens den i 2013 utgjorde 12,7%. I 2040 vil 17,8% av befolkningen 
være 67 år eller eldre. Frem mot 2030 vil kommunen vil få en lavere andel innbyggere 
mellom 20 og 66 år. Denne gruppen utgjør i dag 62,6% av befolkningen. I 2030 vil tallet 
være 58,1% og i 2040 vil det være 57%.  Frem mot 2030 vil aldersgruppene 0-19 og 40-66 
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år oppleve mindre variasjoner, mens aldersgruppen 20-39 år vil relativt sett bli mindre. 
I 2013 utgjorde denne gruppen 28,8% av  kommunens befolkning. I 2030 vil gruppen 
utgjøre 25% og i 2040 vil den utgjøre 23,9%. Forholdene mellom aldersgruppene vil være 
forskjellig ut i fra om kommunen får en lav eller høy netto innvandring i perioden.

En utvikling som beskrevet ovenfor vil legge et sterkt press på infrastruktur og 
velferdstilbud, og vil også få konsekvenser for hvilken type boliger som skal bygges 
og hvor disse lokaliseres. Det er rimelig å forvente et økt behov for leiligheter lokalisert 
sentralt, med korte avstander til viktige funksjoner. 

 

BOLIGBYGGING
Regionen vil ha behov for mellom 10.000 og 15.500 nye boliger innen 2030. I 
samfunnsdelen til kommuneplanen legger kommunen til rette for at minimum 1400 av 
disse boligene skal bygges i sentrumsområdet, gjennom fortetting og byomforming. 

Demografiske endringer frem mot 2030, med en høyere andel eldre, vil være 
retningsgivende for hvilke boligtypologier som bygges. Sannsynligvis vil behovet for 
eneboliger bli mindre og etterspørselen etter leiligheter større - her vil sentrumsområdet 
kunne spille en vital rolle, både gjennom fortetting og ved transformasjon av områder 
som Flotmyr. Sentrum har restareal og ubebygde tomter som kan utnyttes bedre, men 
dette krever en tilpassingsarkitektur som ofte vil være dyrere og mer komplisert enn 
bygging på grønn mark, men helt nødvendig. De større transformasjonsområdene vil 
kunne gi effektivt byggeri pga større tilgjengelig areal, vil være i sykkel- og gåavstand til 
sentrum, kunne tilby større boenheter, en bred sammensetning av beboere. 

Figur 2.9: Befolkningsutvikling 2000-2040, normalalternativet (SSB)
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HELSEUTFORDRINGER
Med dagens livsstilsutvikling vil flere få helseplager og bli kronisk syke. Særlig er det 
en utfordring med mangel på fysisk aktivitet. Inaktivitet øker risikoen for både hjerte-
karsykdommer, overvekt og fedme, og kan forårsake mange unødvendige dødsfall hvert 
år.  En viktig del av folkehelsesatsingen vil være å tilrettelegge for transportformer som gir 
en forebyggende effekt gjennom å få flere over helsedirektoratets anbefaling om 30 min 
aktivitet hver dag. 

KLIMAUTFORDRINGER
“Scenarioer 2029” tegner et mulig bilde av hvordan klimakrisen kan utvikle seg. Fra 2000 
til 2007 steg de globale CO2-utslippene med 3,5% pr år. Det er beregnet at verden må 
kutte 50% i klimagassutslippene innen 2050 og at den vestlige verden må kutte 60-70% 
av sine klimagassutslipp i samme periode. Dersom verdenssamfunnet møter denne krisen 
med reguleringer vil det kunne medføre store endringer i produksjonen og dagliglivet til 
bedrifter og husholdninger i Norge. Biltransport og oljeproduksjon vil sannsynligvis være 
fokusområder i Norge. Med stadig våtere, varmere og villere vær, og hyppigere og større 
naturkatastrofer vil  behovet og viljen til å gjennomføre endringer og tiltak for å redusere 
klimagassutslipp øke drastisk utover 2020-tallet mot 2030. 

Haugesund har i Energi- og klimaplanen vedtatt mål om å redusere klimagassutslipp og 
energibruk for bidra til å redusere faren for ytterligere endringer av jordens klimasystem. 
Disse målene vil være med å sette premisser for byutviklingen frem mot 2030.

TILGJENGELIGHET
Haugesund sentrum er i dag et kommunikasjonsknutepunkt, med hovedbussterminal på 
Flotmyr og mange målpunkt sentralt lokalisert i bykjernen. Sentrum har god tilgjengelighet 
til omlandet, men man har opplevd en sterkere trafikkvekst og begynnende 
kødannelser. Dette gir grunnlag for å stille spørsmål om hvordan tilgjengeligheten til 
sentrum vil være i fremtiden. Prosjektet “Scenarier 2029” har skissert mulige utviklinger. 
I et alternativ blir ikke tilgjengelighet til sentrum forbedret, ved manglende satsing på 
kollektivtrafikk, oppgradering av Karmsundgata og fortetting i sentrum. Dette fører til at 
regionsenteret blir svekket. I et mer oppløftende scenario blir det satset på oppgradering 
av Karmsundgata og styrking av kollektivsystemer, noe som gir god tilgjengelighet til 
Haugesund sentrum. Disse scenariene illusterer at tilgjengelighet til sentrum påvirker 
utviklingen av både Haugesund sentrum og regionen. 
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3 VISJON

Haugesund sentrum skal være et urbant, attraktivt 
og bærekraftig regionssenter, hvor gode liv leves og 
utvikling skapes. Haugesund sentrum skal utvikle sin 
rolle som regionens viktigste senter for handel, offentlig 
og privat tjenesteyting, kunst, kultur, opplevelser og 
arbeidsplasser. 
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4 HVORDAN STYRKE HAUGESUND SENTRUM?
4.1 DET URBANE REGIONSENTERET
DELMÅL

 ■ Haugesund sentrum skal være regionens viktigste senter for handel, offentlig og privat 
tjenesteyting, kultur, uteliv, opplevelser og arbeidsplasser.

 ■ Haugesund kommune skal legge til rette for økt boligbygging i sentrum, slik at flere bor 
og lever i byen; en forutsetning for et levende og urbant regionsenter.

STRATEGIER
Haugesund kommune vil:

 ■ styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og tjenester
 ■ legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser i sentrum
 ■ arbeide for at viktige fellesfunksjoner for regionen og kommunen lokaliseres i sentrum 

og har nødvendig areal for fremtidig utvikling
 ■ legge til rette for fortsatt drift og utvidelse av hjørnestensbedrifter i sentrumsområdet
 ■ sikre en balansert sammensetning av funksjoner i Haugesund sentrum
 ■ utvikle sentrum til en viktig reiselivsdestinasjon

STATUS OG UTFORDRINGSBILDE
Haugesund sentrum er regionsenter for Haugalandet. Et pulserende og robust 
regionsenter er viktig for å styrke Haugalandet som en attraktiv region mellom Stavanger 
og Bergen. Et regionsenter skal være regionens fokuspunkt og viktigste senter for 
funksjoner som handel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur, uteliv, opplevelser og 
arbeidsplasser. 

En høy konsentrasjon av mennesker, arbeidsplasser, offentlige funksjoner og 
handelstilbud skaper urbane kvaliteter som er viktige for et attraktivt regionsenter.
De senere år har handelsområder utenfor sentrum hatt sterk vekst i omsetning, mens 
sentrumshandelen har opplevd en stagnasjon og reell negativ vekst. God tilgjengelighet 
til nytt næringsareal utenfor sentrum kan føre til at utflytting av arbeidsplasser fra sentrum 
vil tilta i nær fremtid. I et slikt utviklingsbilde svekkes regionsenterets betydning som senter 
for handel, tjenester og arbeidsplasser, noe som igjen svekker hele regionens attraktivitet.

VIRKEMIDLER:
KARTLEGGING AV SENTRUMS KAPASITET FOR HANDEL OG TJENESTEYTING
Et godt og variert handels- og tjenestetilbud i sentrum har svært stor betydning
for regionsenteret. Sentrumsplanen skal bidra til å øke Haugesund sentrums attraktivitet 
som etableringsarena for handel og tjenester. For å styrke sentrum som handelsenter er 
det i planarbeidet kartlagt hvilken kapasitet sentrum har for nye handelsetableringer og 
hvordan man kan sikre attraktive omgivelser for handelsopplevelsen. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har, på oppdrag fra Haugesund kommune, gjennomført 
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en utredning av utviklingsalternativer for kommunen. Utredningen anbefaler at 
kommunen legger opp til at 60% av veksten innen handelsvirksomhet styres inn mot 
sentrum. 

Mulighetsstudien av fortettingsmuligheter i sentrum viser at det er mye tilgjengelig areal 
for etablering av handel og tjenestevirksomhet i sentrumskjernen. Arealene er sikret til 
handel og tjenesteyting i plankart og  bestemmelser. 

SIKRE GODE OMGIVELSER FOR SENTRUMSHANDELEN
Handel danner grunnlag for mye av bylivet. Samtidig er de fysiske omgivelsene viktige 
for sentrumshandelen. Gater med mange forretninger og åpne fasader oppleves som 
mer attraktive enn gater med få forretninger og lukkede fasader. Det er derfor viktig at 
sentrumsplanen legger rammene for en bymessig utforming av fasader på gatenivå. I 
planforslaget er dette løst ved at det er lagt inn bestemmelser og retningslinjer som sikrer 
at forretningslokaler på gateplan har aktive fasader, slik at det blir et samspill mellom 
byrom og bygg. 

KARTLEGGING OG TYDELIGGJØRING AV KAPASITET FOR NYE ARBEIDSPLASSER
Haugesund sentrum har i dag regionens høyeste tetthet av arbeidsplasser. En høy tetthet 
av arbeidsplasser i sentrum er en forutsetning for å bygge opp under en vellykket satsing 
på miljøvennlige transportformer som gange, sykkel og kollektiv, og er også en svært 
viktig del av bylivet på dagtid. 

TØI har på oppdrag fra Haugesund kommune utredet tre scenario for arealutvikling i 
Haugesund kommune frem mot 2030. Utredningen konkluderer med at Scenario Sentrum 
er det beste utviklingsalternativet sett i henhold til kommunens målsettinger. I dette 
scenariet forutsettes det at 60% av alle nye areal- og besøksintensive arbeidsplasser 
plasseres i og ved sentrum. Denne anbefalte utviklingen ligger inne i kommuneplanens 
samfunnsdel og skal følges opp i forslaget til ny sentrumsplan. Det betyr at selv om det 
i dag er en høy tetthet av arbeidsplasser i sentrum, må kommunen legge til rette for 
ytterligere nyetableringer og utvidelser. 

For å møte forutsetningene om næringsutvikling i sentrumsalternativet er det gjennomført 
en mulighetsstudie der det er sett på fortettingsmuligheter. I studien er det kartlagt 
kapasitet for nyetableringer og utvidelser av næringvirksomhet i sentrumsområdet. 
Kartleggingen viser at det finnes et større potensial for nye areal- og besøksintensive 
arbeidsplasser i sentrumsområdet. 

TILRETTELEGGE FOR OFFENTLIGE FUNKSJONER I SENTRUM
Offentlige funksjoner som kommuneadministrasjon, Høgskolen Stord/Haugesund 
og Haugesund Sjukehus er viktige offentlige tilbud med mange arbeidsplasser og 
besøkende. Slike funksjoner bør ligge sentralt, lett tilgjengelig med miljøvennlige 
transportformer som kollektiv, sykkel og gange. Kommunen bør legge til rette for slike 
funksjoner kan etableres og utvikles i sentrum. 
Kommunen prioriterer allerede planer og byggesaker med høy samfunnsmessig verdi, 
deriblant prosjekter tilknyttet ovennevnte virksomheter. Dialogen har vært tett med både 
Helse Fonna og Høgskolen for å se på synergimuligheter og utviklingsplaner. Det foreslås 
at kommunen etablerer et fast kontaktpunkt mellom kommunen og viktige offentlige 
funksjoner som sykehuset og høgskolen, eventuelt også med hjørnesteinsbedriftene i 
byen.
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IVARETA EN GOD BALANSE MELLOM FUNKSJONER I SENTRUM
Et levende regionsenter er avhengig av en balanse mellom ulike funksjoner. Byen skal 
ha plass til boliger, handel, tjenester, kontorer, kulturtilbud, offentlige funksjoner og mye 
mer, men det må være en balanse mellom disse. Dersom en type funksjoner blir for 
dominerende vil byen bli mindre attraktiv for de andre. En ensidig satsing på boliger i en 
periode hvor markedet særlig etterspør boliger vil kunne redusere tilgjengelig areal til 
andre viktige sentrumsfunksjoner som handel, tjenesteyting og kontorarbeidsplasser. Det 
er en prioritet å få flere boliger i sentrumsområdet, men boliger må ikke fortrenge viktig 
sentrumsfunksjoner. 

Et viktig virkemiddel for å nå målet om et mangfoldig regionsenter med en god balanse 
mellom de ulike funksjonene og formålene vil være å sikre arealer til forretninger, 
tjenesteyting og kontorarbeidsplasser i de mest sentrale delene av sentrumskjernen. 
Det foreslås at det i bestemmelsene ikke tillates boliger på gateplan innenfor 
sentrumsformål. I kvartalene langs gågaten i Haraldsgata foreslås det å ikke tillate 
boliger i første og andre etasje i nye prosjekter, for på den måten å sikre en høy andel av 
sentrumsfunksjoner langs byens viktigste handelsgate. Bolig kan allikevel tillates i andre 
etasje av trehus som opprinnelig har vært benyttet som bolig.

UTVIKLE SENTRUM SOM REISELIVSDESTINASJON
Haugesund sentrum bør utvikles som reiselivsdestinasjon. Et viktig ledd vil være å heve 
kvaliteten på uterom og fasader i sentrumskjernen og arbeide med bedre forbindelser 
til cruiseskipterminalen ved Garpaskjærkaien. Formveilederen er et viktig verktøy for å 
arbeide med kvalitetsheving av uterom i sentrum. Ved utforming av formveilederen 
inviteres Haugesund Sentrum og Destinasjon Haugesund og Haugalandet til å delta 
i arbeidet. Muligheten for å fremheve og synliggjøre andre reiselivsdestinasjoner på 
Haugalandet i bybildet vil bli vurdert.   



28          Kommunedelplan for Haugesund kommune 2014-2030

4.2 BOLIG I BYEN
DELMÅL:

 ■ Sentrumsområdet i Haugesund skal styrke sin attraktivitet som bosted med boliger av 
høy kvalitet, en variert beboersammensetning, en høy boligtetthet, og gode bomiljø.

 ■ Haugesund kommune skal legge til rette for en sterkere boligvekst i sentrum enn i 
øvrige bydeler. 

STRATEGIER: 
Haugesund kommune vil:

 ■ Planlegge for en høy tetthet av boliger i og rundt Haugesund sentrum
 ■ Vektlegge god arkitektonisk utforming, bokvalitet og gode uteområder
 ■ Sikre gode møteplasser og grønne områder som felles goder 
 ■ Planlegge utvidelser og etablering av nye skoler og barnehager i forhold til 

fremskriving av folkemengde i de forskjellige områdene

STATUS OG UTFORDRINGSBILDE
Haugesund sentrum og bynære områder har hatt en positiv befolkningsutvikling
de siste ti årene. Det er sannsynlig og ønsket at kommunen legger til rette for en 
fortsatt befolkningsvekst i sentrumsområdet. Mye av dette behovet må dekkes 
gjennom fortettings- og transformasjonsprosjekter innenfor eksisterende bystruktur. I 
fortettingsprosjekter og transformasjonsprosjekter er det erfaringsmessig en utfordring å 
sikre ønsket grad av bokvalitet. Det har de siste årene vært en tendens med flere svært 
små boenheter i sentrum, noe som får konsekvenser for beboersammensetningen. En 
slik trend vil over tid svekke sentrumsområdets attraktivitet som boligområde og føre til 
en uheldig utvikling av levekårsutfordringer. Spesielt er barnefamilier, som er viktige for å 
opprettholde stabile og attraktive bomiljø, svakt representert i sentrumsområdet. 

Kommunen ønsker å legge til rette for en utvikling der sentrumsområdets
attraktivitet som bosted blir styrket, ved å sikre et balansert boligtilbud, boliger av
høy kvalitet og den nødvendige infrastruktur som bygger opp om et godt bomiljø
i sentrumsområdet. Gode boliger og boligmiljø tilpasset familier skal særlig
prioriteres.

VIRKEMIDLER:
PLASS TIL 3000 NYE BOSATTE I SENTRUMSOMRÅDET
En rapport som TØI har utarbeidet på vegne av kommunen anslår at det må legges 
til rette for bygging av boliger for 3000 mennesker i sentrumsområdet frem mot 2030, 
for å følge opp anbefalt utviklingsalternativ der vekstkraften styres mot sentrum. Dette 
alternativet ligger som anbefalt alternativ i kommuneplanens samfunnsdel og følges opp 
i sentrumsplanen. Det er i planarbeidet gjennomført en studie av fortettingsmuligheter 
i sentrum, som gir et bilde av kapasitet for nye boliger i planområdet. Studien viser 
at målsettingen er mulig å oppfylle, ved en kombinasjon av fortetting i eksisterende 
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bebyggelse og transformasjon av større områder som Flotmyr og Hasseløy Nord. 

Kartlegging av arealreserver viser at det er, innenfor planområdet, kapasitet for rundt 
500.000 m2 nytt totalt bruksareal. Kapasitet for fremtidig boliger avhenger av hvor stor 
andel av dette som benyttes til dette formålet. En sammenligning av forskjellige scenarier 
i fortettingsanalysen viser at kapasiteten varierer fra 1300 til 11000 nye innbyggere 
innenfor planområdet, avhengig om man legger til grunn henholdsvis 10% eller 90% 
boligandel. Analyser viser imidlertid at det bør planlegges for en 50% boligandel for hele 
området. Dette vil gi kapasitet for nesten 6000 nye innbyggere, samtidig som det er 
tilstrekkelig kapasitet for vekst innen handel, tjenesteyting og kontorarbeidsplasser. 

NY BYDEL PÅ FLOTMYR - ET GODT STED Å BO
For å nå overordnede målsettinger om høyere boligtetthet i sentrumsområdet spiller 
transformasjonsområder en nøkkelrolle. Flotmyr er helt klart det transformasjonsområdet 
som har klart størst potensial for boligutvikling i sentrumsområdet. Foreløpige vurderinger 
i arbeidet med områderegulering for Flotmyr viser at det kan legges til rette for mellom 
400 og 600 nye boenheter. Utviklingen av området vil derfor være en helt nødvendig 
forutsetning for å oppnå målsettingen om 3000 nye bosatte i sentrumsområdet. En 
utvikling av området, som i dag fremstår som lite attraktivt, vil også i høy grad kunne 
bidra til en vitalisering av sentrumsområdet. Med bakgrunn i dette foreslås det at videre 
planlegging og utbygging av Flotmyrområdet blir et prioritert virkemiddel. 

STYRKE BOKVALITET OG BOMILJØ I SENTRUM
For at sentrum skal være et attraktivt sted å bo må det legges til rette for god bokvalitet 
og bomiljø. Å bo trygt og godt er viktig for trivsel og sosialt liv. Å bo trygt og godt danner
rammer for hverdagen vår. Kommunen vil at det bygges boliger med gode
kvaliteter som kan gi gode oppvekst- og levekår for alle. Da er det viktig at
det bygges boliger som alle kan bruke, for alle livsfaser og som er universelt
tilgjengelige. Svarene på hva som er god bokvalitet kan være mange: Støyfrie
områder, å ha lune og solrike utearealer, muligheter for å treffe andre, se på noe
fint og ha mulighet til å koble av. Hva som skal til for at folk trives er forskjellig, men
undersøkelser viser at steder med gode møteplasser har høyere trivsel. Når vi legger opp 
til en høyere tetthet må også tilgangen på og kvaliteten på felles utearealer økes.

Det foreslås i planen bestemmelser og retningslinjer som skal bidra til at det bygges 
boliger av god kvalitet: 

 ■ Bestemmelser og retningslinjer for uteoppholdsareal og lekeplasser i kommuneplanens 
arealdel gjøres gjeldende også for sentrum. 

 ■ Det tillates ikke boliger med ensidig orientering mot nord eller øst. 
 ■ En variert beboersammensetning i sentrum er avgjørende for en sosialt bærekraftig 

byutvikling. Grunnet en allerede høy tetthet av små boenheter i sentrum foreslås det 
at det ikke tillates bygging av boliger med BRA mindre enn 45 m2 (iht. foreløpig utkast 
til regional plan for Haugalandet). I revidert planforslag er det lagt inn mulighet for at 
10% av boliger i et prosjekt kan være mindre en 45 m2 BRA. 

 ■ Ved bygging av boligprosjekter skal sammensetningen av type og størrelse på boliger 
baseres på en vurdering av tilliggende områders boligstruktur og relevant befolknings- 
og levekårsdata
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SIKRE GODE MØTEPLASSER OG GRØNNE OMRÅDER I SENTRUM
Gode møteplasser og grønne områder er viktige for sentrumsområdets attraktivitet 
som boligområde. Det er derfor viktig at grønnstruktur og bytrær som er vist i temakart 
tillegges vekt i forvaltning av eksisterende eiendommer og ved utvikling av nye 
prosjekter. Ved fortetting i sentrum vil offentlige parkanlegg  og plasser bli stadig viktigere. 
Ved forvaltning og utvikling av disse anleggene må det legges til rette for barndom i by.  
I den første delen av formveilederen skal byens uterom og gater gjennomgås og tildeles 
rolle og funksjoner. Oppvekst og barndom i by skal være et hovedtema.
 
SKOLE- OG BARNEHAGETILBUD I SENTRUM
Det finnes relativt få barnehager i sentrum. Barneskoler finnes kun i randsonen. Breidablikk 
utgjør derfor et viktig tilbud i sentrum. Det skal i samarbeid med seksjon for skole og 
barnehage ses på behov og muligheter for etablering og utvidelse av barnehage- og 
skoletilbud i sentrum, for å kunne tilrettelegge for en kortreist hverdag. 

Behovet for barnehager i sentrumsområdet i planen tenkt dekket med fortsatt drift 
av eksisterende barnehager og etablering av nye barnehager. I arbeidet med 
områderegulering for Flotmyrområdet er det gode muligheter for å legge inn areal for 
barnehager. 
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4.3 EN VAKKER OG ATTRAKTIV BY
DELMÅL:

 ■ Haugesund skal være en vakker og attraktiv by med gode byrom og 
rekreasjonsområder for alle.

 ■ Haugesund sentrum skal ha en styrket identitet ved at det bygges nyskapende 
arkitektur som tilfører byen nye kvaliteter, samtidig som byens kulturhistoriske 
bygningsarv er forvaltet på en god måte.

 ■ Haugesund sentrum skal være et naturlig utgangspunkt for å besøke og oppleve 
Haugalandet 

STRATEGIER:
Haugesund kommune vil:

 ■ investere målrettet i vedlikehold, opprusting og utvikling av byrom i Haugesund 
sentrum 

 ■ sørge for at byens identitet og særpreg tas vare på gjennom en god forvaltning av 
kulturminner og kulturmiljø i sentrum

 ■ arbeide for at eksisterende og ny bebyggelse i samspill skaper en interessant og 
mangefasettert by, uten at harmoni og samlet arkitektonisk kvalitet ofres

 ■ sikre at bebyggelse i sentrum har en bymessig utforming, høy arkitektonisk kvalitet og 
styrker sine omgivelser

 ■ planlegge ut fra følgende føring: byliv før byrom og byrom før bygning
 ■ bevare og videreutvikle grønne og blågrønne områder i sentrum med fokus på 

helhetlige strukturer, naturmangfold, estetikk, lek og rekreasjon
 ■ sørge for at lommeparker (urbane, grønne lunger) i stor grad blir innarbeidet i bybildet 

og tatt med i formingsveilederen
 ■ utforme en helhetlig plan for kunst i det offentlige rom
 ■ styrke Vibrandsøy som et viktig regionalt rekreasjons- og opplevelsesområde
 ■ gjøre Vibrandsøy tilgjengelig gjennom etablering av fast båtforbindelse mellom 

Haugesund sentrum, Vibrandsøy og Nord-Karmøy
 

STATUS OG UTFORDRINGSBILDE
I de senere år har regioners attraktivitet og konkurranseevne blitt vektlagt i
en større grad enn før. Regioner konkurrerer seg i mellom om innbyggere,
arbeidsplasser, arbeidskraft og kompetanse. I denne konkurransen er regionens
attraktivitet viktig for å tiltrekke seg den riktige kompetansen, og dermed også de
ønskede arbeidsplassene og verdiskapingen. Regionens attraktivitet er avhengig
av flere faktorer.  Særlig blir det fremhevet at det er viktig å ha et rikt kultur- og 
fritidstilbud, som er knyttet til et urbant regionsenter med gode stedskvaliteter. Dette 
tilbudet, som er knyttet til et urbant senter, er viktig for regionen. Et attraktivt
regionsenter er forutsetningen for en attraktiv region. For at Haugalandet skal
kunne hevde seg i konkurransen om kompetansen, er det en forutsetning at
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det satses på en byutvikling som gir en mer attraktiv by, med gode byrom og
nyskapende arkitektur, samtidig som Haugesunds unike kulturarv er forvaltet på
en god måte.

VIRKEMIDLER:
UTARBEIDE OVERORDNET FORMVEILEDER FOR SENTRUM
Menneskers syn på omgivelsene, og gaters og byroms status, påvirkes, i tillegg 
til funksjonssammensetningen, i stor grav av kvaliteten på overflater, møblering, 
beplantning og belysning. Byer og tettsteder vi opplever som flotte er preget av gater og 
byrom av høy kvalitet. Brostein, bytrær og skifer gir et annet inntrykk enn betongheller og 
asfalt. Tilfeldig møblering og dårlig belysning kan gjøre ellers fine byrom til ubrukelige og 
uinteressante oppholdssteder. 

I Haugesund er Indre Kai et godt eksempel på hvordan områdets status ble endret 
fullstendig etter at kommunen brukte penger og ressurser på byfornyelse og 
oppgradering av overflatene. I 2013 var det nær ved en igangsetting av et tilsvarende 
prosjekt for nordre del av Haraldsgata. Dette prosjektet ble av økonomiske årsaker satt 
på hold. 

I gatebruksplanen er det ikke angitt spesifikk materialbruk for hverken byrom eller gater, 
Det er i stedet lagt opp til at det skal lages en formveileder for sentrum. Formveilederen 
skal ta utgangspunkt i gatebruksplanen, og vise detaljert gatesnitt og utforming av 
hvert enkelt byrom. Den skal sette krav til materialbruk og kvalitet på gategulvet, 
byromsveggene, møblering og belysning. Materialbruken vil bli viderført de øvrige 
utpekte strekninger.

OPPRUSTING OG VEDLIKEHOLD AV SENTRALE BYROM
Byrom, rekreasjonsområder og andre offentlige uterom er sentrale for arbeidet
med å skape en attraktiv by. Erfaringer fra opprustingen av Indre kai viser at
satsing på byrom av høy kvalitet gir mye tilbake til byen. Det må legges opp til
samme bevissthet rundt kvalitet i vedlikehold og opprusting av sentrale byrom og
gateløp for øvrig. Haugesund kommune vil frem mot 2030 arbeide systematisk
med vedlikehold og oppgradering av byrom, for å nå målsetting om en vakker
og attraktiv by. Det er en forutsetning at det utformes en overordnet plan som
legger føringer for arbeidet, slik at de fysiske tiltakene bidrar til å bygge opp om
målsettingen. 

Gatebruksplanen fra gjeldende kommunedelplan er revidert. I gatebruksplanen er det 
angitt føringer for vedlikehold og videreutvikling av eksisterende byrom, samt forslag til 
nye parkområder. Det er naturlig at kommunen, så snart den økonomiske situasjonen 
tillater det, prioriterer planlagt opprusting av Haraldsgata mellom Bytunet og Byparken.

I samarbeid med Sykkelbyen Haugesund- Karmøy bør det etableres retningslinjer for 
hvordan sykkelsatsningen skal synliggjøres i Haugesund sentrum. Det gjelder eksempelvis 
type merking og skilting, dekke på sykkelfelt type sykkelparkering. En helhetlig profil og 
lett synlige skilt, sykkelparkeringer og sykkelfelt har både en estetisk, en funksjonell og en 
markedsmessig verdi. 
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STEDSIDENTITET
Arkitektur – her forstått som alle våre menneskeskapte omgivelser; uterom og landskap, 
bygninger og anlegg – gir identitet til et sted. Haugesund kommune vil aktivt forholde 
seg til våre bebygde omgivelser, uavhengig om arkitekturen er hundre eller ti år gammel. 
Likefult er den eldre bebyggelsen i Haugesund sentrum svært sentral for både byen og 
regionen. Gjennom 150
år er et unikt bylandskapet dyrket frem, et landskap som gir identitet. 

Eksisterende bygningsmasse skal tas på alvor og nye tiltak skal vurderes ut fra sin 
sammenheng. God byutvikling evner å ta vare på kulturarven, samtidig som det legges 
til rette for ny arkitektur av høy kvalitet. Haugesund kommune vil arbeide for at samspillet 
mellom eksisterende og ny arkitektur bidrar til å skape en interessant og mangefasettert 
by.

En av hovedhensiktene med den nye sentrumsplanen er å legge til rette for en helhetlig 
forvaltning av kulturminner og kulturmiljø i sentrum.  Det er i planen lagt opp til å ta vare 
på bygningsarven som et sammenhengende bygningsmiljø. Nye tiltak, i nærheten av 
enkeltbygg av høy arkitektonisk og historisk verdi, skal styrke omgivelsene – enkelttiltak 
er derfor aldri viktigere enn helheten.  Det er i planen lagt hensynssoner for bevaring 
av kulturmiljø som gir enhetlige og tydelige retningslinjer for forvaltning, bevaring og 
utvikling. 

Hensynssonene varierer i størrelse og innhold. Likefult er hensikten den samme, nemlig få 
på plass en «verktøykasse» for å kunne etterse strøkskarakter. Dette er relevant for både 
nybygg og tiltak i den til en hver tid eksisterende bebyggelsen innenfor sonene.

Samtidig er det selvsagt også enkeltbygninger, fasaderekker, kvartal, plassrom og 
gateløp som er særlig viktig å ivareta og videreutvikle. Nye tiltak i nærheten av disse vil 
da måtte utføres på en måte som styrker sammenhengen de står i. 

Innenfor de større hensynsonene finnes det mange muligheter for nybygg, inn-fill 
og annen fortetting. Dette gjelder særlig i Sentrumskjernen (hensynssone 1) hvor 
utbyggingsarealer er tydelig markert, både i kart over sonen og i egen fortettingsanalyse 
som tydelig viser mulighetene i hvert kvartal. 

De mindre hensynssonene er primært ment å etterse helt konkrete kulturminner som f.eks. 
Skåre kirke. Der vil nødvendigvis utviklingsmulighetene være begrenset til bebyggelsen 
som alt står der, og nøye stedstilpassede nybygg på ledige tomter som bygger opp 
under sonens strøkskarakter. I enkelte deler av planområdene er det et poeng å unngå 
fortetting; -dette gjelder særlig villastrøkene (sonene 6, 9 og 10) hvor et fåtall gamle 
hager med bytrær er nøkkelelement i byens viktige grøntbelter like nord og sør for 
sentrum. Dette er særlig viktig ettersom Haugesund har få parker, men på ingen måte 
mangler sentrale fortettingsarealer, -f.eks. på Flotmyr.

I vedlegget Hensynssoner Kulturmiljø - Oversikt og beskrivelse av delområder, er de 
forskjellige områdene nærmere redegjort for. 
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NY BEBYGGELSE MED GODE KVALITETER
Nye bygg og anlegg i sentrum må være av høy kvalitet for å bidra til å skape et 
attraktivt sentrum. Det er i planen foreslått bestemmelser og retningslinjer for arkitektur og 
byforming, som vil være viktige verktøy for å sikre høy kvalitet i nybygg. Kommmunen bør 
bidra til å fremme god byggeskikk ved bygging i sentrum. Det vil derfor bli vurdert enten 
å etablere en byggeskikkspris eller eventuelt å bidra med kommunens begrunnede 
kandidater til prisen som allerede deles ut av Byggarena. 

VIBRANDSØY
Vibrandsøy, med grønne marker, fugleliv og sjøhusmiljø, er en uvanlig ressurs
for Haugesund og regionen, -et turområde som både er bynært, men ligger
isolert ut mot havet på samme tid. Det intakte autentiske sjøhusmiljøet på Vibrandsøy 
en viktig påminnelse om hvorfor Haugesund oppsto. Ingen steder finnes flere og rikere 
spor fra regionens fremvekst på sildefiske og eksport, skipsfart og hvalfangst. Dette gjør 
Vibrandsøy samlet til et av regionens viktigste maritime kulturminner. Vibrandsøy kan spille 
en sentral rolle i utviklingen av Haugesund som reisemål og ligger like ved cruiseskipenes 
terminal på Garpeskjær. Både kulturlandskapet med turvei til Sørhaugøy fyr ytterst mot 
havet og det historiske sjøhusmiljøet vil i seg selv ha attraksjonsverdi og kan utvikles
med dette for øye. Vibrandsøy er også en selvsagt arena for kystkulturaktører i
form av lag og organisasjoner.

For at Vibrandsøys fulle potensial som attraksjon og turområde skal kunne
tas ut, mangler en avgjørende brikke: En pålitelig, helårs rutebåtforbindelse
med behovsanløp. Haugesund kommune vil arbeide for etablering av en
fast båtforbindelse mellom Haugesund og Nord-Karmøy der Vibrandsøy
og byøyene inngår som anløpssted ved behov. En slik rute vil også kunne
settes i sammenheng med regionens kollektivtilbud og satsing på sykkel hvor
sikker krysning av Karmsundet er en utfordring. Ruten vil også kunne være et
reiselivstilbud i seg selv som havnetur samtidig som den også åpnes opp for en
videre utvikling av reisemål på Nord-Karmøy.
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4.4 DEN TILGJENGELIGE BYEN
DELMÅL:

 ■ Haugesund skal tilby innbyggere og innflyttere en kortreist hverdag med bærekraftig 
arealbruk og transportløsninger. 

STRATEGIER:
Haugesund kommune vil:

 ■ planlegge for en høy tetthet av boliger i og rundt Haugesund sentrum
 ■ tilrettelegge for lokalisering av viktige målpunkt i sentrum
 ■ planlegge arealbruk og transportløsninger slik at utslippene av klimagasser i 

Haugesund i 2020 er redusert til et nivå som er 20% lavere enn i 1990
 ■ sikre universell tilrettelegging både i bygningsmasse og i utearealene
 ■ planlegge for at gange, sykkel og kollektiv blir mer attraktive og konkurransedyktige 

transportformer
 ■ prioritere gående, syklende og kollektiv på bekostning av privatbil i sentrumsområdet
 ■ samarbeide med parkeringsselskapet for en helhetlig parkeringsstrategi for sentrum
 ■ planlegge for tilgang til sjø gjennom strandpromenade og kyststi

VIRKEMIDLER:
BÆREKRAFTIGE TRANSPORTLØSNINGER GJENNOM KOMPAKT BYUTVIKLING
Haugesund kommune har gjennom Energi- og klimaplanen som ble vedtatt i 2011 
forpliktet seg til innen 2020 å redusere utslipp av klimagasser til et nivå som ligger 20% 
lavere enn i 1990. I den forbindelse ble det i forarbeidet beregnet status for 2011. 
Kommunen vil i kommuneplansammenheng vurdere en fast rutine for oppdatering av 
status frem mot 2020.

For å nå dette målet, må det bli vesentlig mer attraktivt å sykle, gå eller bruke kollektiv 
transport i stedet for bil. Den beste måten å få til det på er å redusere avstander og 
reisebehov gjennom fortetting og riktig lokalisering av handel, tjenester og offentlige 
tilbud. Barnehage og skoler må ha kapasitet og være tilgjengelige i nye og eksisterende 
boligområder. En by med høy tetthet av boliger og viktige målpunkt gir mindre 
transportbehov og legger forholdene til rette for god kollektivdekning. 

Planforslaget legger derfor opp til fortetting med flere boliger og sentrumsfunksjoner 
innenfor sentrumsområdet. Det skal som del av utviklingen av Flotmyrområdet gis 
mulighet for etablering av sentrumsnære barnehager. Viktige målpunkt skal lokaliseres i 
sentrum. 
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BEDRE TILGJENGELIGHET FOR FOTGJENGERE, SYKLISTER OG KOLLEKTIV I SENTRUMSGATENE 
Haugesund kommune er i gang med flere prosesser som skal fremme miljøvennlige reiser, 
vedtak om bypakke, forpliktelse gjennom sykkelbyrprosjektet og Gåstrategien. 

En større andel av reisene i kommunen må tas med miljøvennlige transportformer som 
gange, sykkel og kollektiv, dersom man skal kunne følge opp kommunens målsettinger 
i Sykkelbyen Haugesund-Karmøy, Energi- og klimaplanen og Gåstrategien. Prioritering 
av gange, sykkel og kollektiv er viktig for å redusere kommunens klimagassutslipp, 
skape en positiv utvikling i folkehelse og redusere belastning på transportnettet. 
Fotgjengere, syklister og kollektivreisende skal gis best mulig vilkår i planleggingen 
av nye infrastrukturprosjekter. Gjennom å tilrettelegge spesielt godt for gående i 
sentrumsområdet vil kommunen bidra til å gjøre byen mer attraktiv. Viktige virkemidler 
vil være å opparbeide gode og sammenhengende ganglinjer inn til byen og gjennom 
byen, og ved å ha fokus på gode uteområder i byen. En by som er godt tilrettelagt for 
gående vil være en by fylt med flere mennesker og mer liv. Dette vil kunne skape en god 
sirkelvirkning ved at en levende og folkerik by vil igjen stimulere til at flere går i byen. 

For å legge til rette for en flere gående, syklende og kollektivreisende er det lagt inn 
prioriterte traseer for de ulike transportformene i revidert gatebruksplan. Disse skal være 
styrende premisser for transportplanlegging frem mot 2030. 

For å forbedre kollektivtilbudet er hovednettet for kollektiv lagt om. I samarbeid med 
Fylkeskommunen og Kolumbus er det gjort en vurdering av trasevalg, der man har 
konkludert med at Sørhauggata og Strandgata bør fortsette å være hovedtraseer for 
henholdsvis sør- og nordgående busser. Sørhauggata har best fremkommelighet for buss 
i dag, mens man i Strandgata opplever noen utfordringer med fremkommelighet. Det er 
foreslått fremkommelighetstiltak for kollektiv i Strandgata

UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming av gater og byrom er viktig for å sikre tilgjengeligheten for alle 
grupper i befolkningen. Det viktig å understreke at universell utforming ikke handler 
om at det planlegges for et «oss» og «de andre»; alle byens innbyggere vil kunne nyte 
godt av økt tilgjengelighet og kvalitet i materialvalg. Universell utforming handler om 
menneskesyn og menneskeverd og på kvalitet i omgivelsene. God materialkvalitet og 
godt håndverk sikrer fremkommelighet og en robust struktur. Universell utforming skal 
integreres i gater og uterom og ved fasader på en måte som ivaretar estetiske hensyn 
og stedskvaliteter.

Det er i prinsippet ingen motsetning mellom estetikk og funksjonalitet. I møtet mellom 
en satt bystruktur og krav om universell utforming må også samspillet med bygningers 
estetikk vektlegges. I forbindelse med opparbeidelse av nye bygninger, uteområder og 
anlegg må hensynet til universell utforming inngå i utformingsprosessen fra begynnelsen 
av. 

For eksisterende bebyggelse er det behov for en kartlegging av eksisterende gater 
uterom, og adkomst til butikker og servicefunksjoner. I formveilederen bør det settes 
rammer som sørger for at universell utforming av gater, byrom og adkomstområder 
skjer på en måte som ivaretar helheten, inkludert estetiske, funksjonelle og stedsriktige 
kvaliteter.
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HELHETLIG PARKERINGSSTRATEGI
Opplevd tilgjengelighet for bil er svært tett knyttet til parkeringsmulighetene. Det 
er i samarbeid med Haugesund Parkering arbeidet med en parkeringsstrategi for 
kommunen. Parkeringsstrategien danne rgrunnlag for nye bestemmelser og retningslinjer 
for parkering i kommuneplanens arealdel, som vil erstatte dagens vedtekter for 
parkering. Det er av den grunn ikke reviderte krav til parkering i sentrumsplanen, men 
sentrum inngår i den helhetlige parkeringsstrategien for hele kommunen. 

For sentrum har planarbeidet konsentrert seg om å finne en god løsning for lokalisering 
av parkeringsplasser i sentrum. Det er foreslått at det ikke tillates overflateparkering, 
da dette er en løsning som er svært arealkrevende og ikke er i samsvar med mål om 
høyere tetthet og gode byrom i sentrum. Kantstensparkering tillates i gater hvor dette 
ikke medfører redusert fremkommelighet for kollektiv og sykkel. Fellesparkering for nye 
utbygginger må løses med underjordiske parkeringsanlegg. Offentlige parkeringsanlegg 
plasseres strategisk. Det foreslås at nye parkeringsanlegg etableres under Grytå og 
under Flotmyrområdet, når dette bygges ut. Haugesund Parkering AS har anmodet 
om oppstart av reguleringsarbeid for et p-anlegg under Grytå, med omlag 500 nye 
parkeringsplasser. Med denne utvidelsen av parkeringstilbudet i byen kan man redusere 
omfanget av overflateparkering ellers i byen og bruke frigjort areal til fortetting eller 
byrom. Parkeringsanlegg i nord (nordre parkeringshus) har ledig kapasitet, noe som gir 
anledning til omforming og fortetting i området rundt.

Det er viktig at det ved prosjektering og bygging av nye parkeringsanlegg tas høyde for 
fremtidige krav til lademuligheter for ladbare motorvogner. Planforslaget tar hensyn til 
dette ved å stille krav til at det skal føres frem strøm til 50% av plassene i nye anlegg, og 
at 10% av disse skal være ferdig montert med ladepunkt ved ferdigstilling av anlegget. 
Dette vil bidra til å skape en infrastruktur som vil kunne møte og fremme økt bruk av 
elektriske motorvogner. 

Det har i planprosessen vært avholdt møter med utbyggere og planlegger i sentrum 
for å få avklart utfordringer knyttet til parkeringskravene. Det er formidlet et behov for 
lemping av kravene, særlig for mindre tomter. Dette er vurdert i kommuneplanens 
arealdel.

GODE REKREASJONSOMRÅDER
Ved grafisk og kartfestet fremstilling av nylig gjennomført levekårsundersøkelse
er det sammenfall mellom områder med levekårsutfordringer og områder med
dårligere tilgang på regional og lokal grøntstruktur. Dette er ikke nødvendigvis en
årsak/virkning-sammenheng. Men livskvalitet og folkehelse henger sammen med
tilgang til rekreasjonsområder. Ved å fortette i sentrum blir det viktig å tilrettelegge
for sammenhengende turveinett som forbinder kysten og byheiene. Det ligger
et stort potensiale i å tilrettelegge for en sammenhengende kyststi fra Sveio i
nord til Karmøy i sør. Å sikre sammenhengende grøntområder med opplevelser
undervegs blir viktig for å ivareta folkehelse, naturmangfold og rekreasjon.

Det er gjennomført en innledende mulighetstudie for videre utvikling av 
strandpromenade og kyststi langs strandsonen i sentrumsområdet. Videre planlegging av 
kyststien bør gjøres gjennom en reguleringsplan hvor mulighetsstudien legges til grunn for 
arbeidet. Hovedhensikten med planarbeidet vil være å se nærmere på eierforhold, og 
en mer detaljert planlegging av trase og gjennomføring. 
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

SAMMENDRAG

Vurderingstema Hva er vurdert? Konsekvenser av 
planforslaget

Boliger og bomiljø Konsekvenser av endringer 
i bestemmelser, samt tiltak i 
gatebruksplanen og videre arbeid 
med formveileder.

Positiv

Kulturminner og kulturmiljø Konsekvenser for forvaltning av 
kulturminner og kulturmiljø i sentrum.

Positiv

Byform Bestemmelser Positiv
Universell utforming Forhold som i hovedsak vil bli 

behandlet i formveilederen, samt krav 
til dokumentasjon.

Positiv

Detaljvarehandel og tjenesteyting Bestemmelser og gatebruksplan. Svakt positiv
Næringsutvikling og arbeidsplasser Bestemmelser knyttet til 

fortettingsanalysen.
Energi og klima Vekt på fortetting og tiltak i 

gatebruksplanen.
Positiv

Samferdsel Prioritering av myke trafikkanter 
og kollektivtrafikk i gatebruksplan 
og prioritering av særlig gående i 
gatebruksanalyse/formveileder.

Positiv

Miljø og samfunnsikkerhet Sikre at tiltak blir vurdert gjennom 
bestemmelser og retningslinjer

Positiv

Barn og unges oppvekstvilkår Vektllegging i gatebruksplanen og 
videre arbeid med formveileder.

Positiv

Folkehelse Bestemmelser, satsing på byrom 
og uteopphold i gatebruksplan og 
formveileder og prioritering av myke 
trafikkanter og kollektiv. 

Positiv

Byidentitet og omdømme Bestemmelser med hensynssoner og 
gatebruksplanen med videre arbeid i 
formveilederen.

Positiv



38          Kommunedelplan for Haugesund kommune 2014-2030 Kommunedelplan for Haugesund kommune 2014-2030          39

BOLIGER OG BOMILJØ
Planforslaget har egne bestemmelser knyttet til boliger og bomiljø. Bestemmelsene skal 
sikre en mer robust boligsammensetning, og forhindre at sentrum fylles opp med små 
leiligheter og hybler med ensidige eller dårlig lysforhold. 
Videre vil bomiljøet styrkes gjennom en satsing på felles byrom av høy kvalitet. Denne 
satsingen vil bli særlig synlig i formveilederen. Spesielt for barns bo- og oppvekstmiljø er 
det positivt med gode uterom som innbyr til lek og rekreasjon. 
Krav til minste felles uteoppholdsareal er endret fra forrige plan. Det samlede kravet er 
økt, men det ligger en større fleksibilitet knyttet til lokalisering og forholdet mellom felles 
og privat uteoppholdsareal. Når det altså ikke stilles krav om minstestørrelse på privat 
uteopphold er det viktig å understreke sammenhengen med at det er stilt krav om 
minstestørrelse på leiligheter. Samlet sett vil dette styrke bomiljøet i sentrum, med større 
vekt på tilhørighet og fellesskapsløsninger. 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Planforslaget legger opp til en forvaltning av kulturminner og kulturmiljø gjennom 
etablering av hensynssoner for ulike delområder. Det er knyttet bestemmelser og 
retningslinjer til sonene. Sammenhengende kulturmiljøer er vurdert samlet. Det er i 
mindre grad lagt vekt på enkeltobjekter, selv om det fortsatt finnes enkeltbygninger av 
en slik verdi at de har et særlig vern. Hensikten er også å gi klare rammebetingelser og 
forutsigbarhet for utbyggere. Endringene vurderes til å gi positiv virkning for kulturminner 
og kulturmiljø i planen. 

BYFORM
Planen har bestemmelser knyttet til nye bygninger og anlegg. Det stilles krav om 
at disse skal være i samspill og harmoni med omgivelsenes karakter og form.  For 
reguleringsplaner hvor det planlegges bygninger med større høyde enn det som er angitt 
for kvartalet, stilles det krav om silhuett-virkninger og fjernvirkninger for å ivareta hensyn til 
byform og viktige landemerker. Planforslaget vurderes ellers ikke i nevneverdig grad å ha 
konsekvenser for byform.

UNIVERSELL UTFORMING
Et viktig tema i formveilederen for sentrum vil være universell utforming av offentlige 
rom. At gater og byrom formgis med utgangspunkt i universell tilrettelegging bidrar til 
likeverd og inkludering. Når dette gjøres slik at det virker naturlig og i tillegg preges av 
god estetikk er det med på å bryte ned fysiske og opplevde skiller mellom funksjonsfriske 
mennesker og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Planforslaget har ingen bestemmelser knyttet til universell utforming utover kravene 
i gjeldende forskrifter. Det stilles imidlertid krav til redegjøring av universell utforming 
i nye planer, og en bredere dokumentasjon ved planlegging og prosjektering av 
publikumsbygg*. Utgangspunktet for dokumentasjon skal være Prosjekteringsverktøy for 
universell utforming av publikumsbygg (Direktorat for byggkvalitet, 2013). I tillegg til å sikre 
ivaretakelse av krav i forskriften, vil dette bidra til økt kunnskap om universell utforming. 
I formveilederen skal kommunen vurdere muligheten for tilpassinger også etter anbefalte 
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tilleggsytelser som listet opp i prosjekteringsverktøyet under tema for adkomst til bygning / 
inngang.  
Samlet sett vil planforsalget gi en positiv effekt for planområdet.

*    Publikumsbygg er en bygning eller del av bygning som skal være tilgjengelig for publikum. Et 
publikumsbygg kan være bygning som inneholder lokale for servicefunksjoner (posthus, bank, 
bibliotek etc.), overnatting (hotell, pensjonat etc.), samfunnsbygg (forsamlingslokale, idrettsbygg, 
skole/undervisning, barnehage etc.), institusjoner for syke og gamle, kontorer som er åpne for 
publikum, forretninger, restauranter, kiosker og offentlige etater.

DETALJVAREHANDEL OG TJENESTEYTING
Flere av kvartalene i sentrum har fått økt utnyttelse til 100 % for å muliggjøre utvidelser av 
butikklokaler i tomtens fulle dybde. Planforslaget sikrer dessuten funksjonelle og fleksible 
handelslokaler ved å kreve minste netto takhøyde i første etasje ved nybygg. 
For flere av kvartalene avsatt til offentlig formål er det i fortettingsanalysen vurdert gode 
muligheter for økt utnyttelse. 
Utover dette gjøres det ingen endringer som endrer forholdene for detaljvarehandel og 
tjenesteyting, og samlet sett er planforslagets virkning derfor svakt positiv.

NÆRINGSUTVIKLING OG ARBEIDSPLASSER
Arbeidet med planen har vist at det er et stort potensial for næringsutvikling i 
sentrumsområdet. Fortettingsanalysen som kommunen har gjennomført gir konkrete 
anbefalinger for utvikling av kvartaler i sentrumskjernen. Anbefalingene er videreført som 
retningslinjer i planforslaget. I tillegg er det potensial for nye næringsarealer innenfor 
transformasjonsområder som blir planlagt gjennom områdereguleringer for Flotmyr 
og Hasseløy Nord. Den kombinerte effekten av fortetting i sentrumskjernen og større 
fortettingsprosjekter vurderes som å være positiv for næringsutvikling og arbeidsplasser i 
sentrum. 

ENERGI OG KLIMA
Planforslaget legger opp til en kompakt byutvikling med fortetting innenfor eksisterende 
bebygd sentrumssoner. Sammen med prioritering av myke trafikanter og gode byrom 
i sentrum vil en kombinert effekt være at kommunen oppnår bærekraftige areal- og 
transportløsninger, der transportbehov reduseres og veksten i bilbaserte reiser begrenses. 
En gjennomføring av planen vurderes til å ville ha positive virkninger for energi og klima 
sammenlignet med gjeldende situasjon og sentrumsplan. 

SAMFERDSEL
Planforslaget legger opp til en bystruktur der det skal være rom for alle trafikantgrupper, 
men innebærer imidlertid en klarere prioritering mellom trafikantgrupper i de ulike 
gatene. Det vil eksempelvis si at fotgjengere og syklister får spesiell tilrettelegging i 
utvalgte gater, gjennom  prøveprosjekter med sykkelfelt, styrking av gangakser i tråd 
med gåstrategien og mer ryddig gateparkering. I andre gater vil det tilrettelegges for 
buss, gjennom at gaten gjøres enveiskjørt eller ryddes for gateparkering.  Samlet sett bør 
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dette gi tilfredsstillende fremkommelighet for alle trafikantgrupper. 

FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIV I STRANDGATA
Da planforslaget ble lagt ut til høring lå det inne to alternativer som skal gi 
bedre fremkommelighet for buss i Strandgata. Bakgrunnen er at gaten har 
trafikk i begge kjøreretninger og stedvis kantsteinsparkering, som til tider kan gi 
fremkommelighetsproblemer for buss som kjører nordover i gaten. Særlig kan dette 
være en utfordring ved varelevering eller feilparkerte biler. Ved noen strekninger hvor 
det er lagt opp til gateparkering, er det også mindre bredde på fortauet, som gir dårlige 
forhold for gående. I forbindelse med satsingen Bybuss 2015 vil frekvensen på bybussene 
øke og behovet for god fremkommelighet for buss blir større. 0-alternativet, som er en 
videreføring av dagens praksis, vil ikke gi tilfredsstillende fremkommelighet i de aktuelle 
gatene. 

De to alternativene som ble lagt ut var:

1. Fjerning av gateparkering og fortsatt toveiskjøring
2. Fortsatt gateparkering og regulering til enveiskjøring nordover 

Kommunen har mottatt flere innspill på området. Haugesund Parkering, Trafikksikkerhets-
utvalget og Sentrumsgårdene er i sine innspill positive til envegskjøring, slik at det 
fortsatt vil være mulig med gateparkering. Trafikksikkerhetsutvalget er positive til begge 
alternativ, men foreslår at det sees på mulighet for å bare regulere til envegskjøring på 
strekningen fra krysset ved Skippergata og nordover. Sentrumsgårdene advarer mot 
envegskjøring på strekningen Tuhauggata – Torggata pga nedsatt tilgjengelighet til kaien 
for biler som kommer nordfra, men er ellers positive til envegskjøring. 

Statens Vegvesen anbefaler i sin uttalelse at kommunen velger alternativ 1 – fjerning av 
gateparkering.

Konsekvenser ved gjennomføring av alternativ 1
Fjerning av gateparkering i disse gatene vil gi bedre fremkommelighet for buss, noe 
bedre forhold for varelevering, muligheter for utvidelse av fortau for gående, og 
bedre oversiktlighet for syklister. Korttidsparkering i tverrgatene til Haraldsgata er 
et alternativ til gateparkering i Strandgata, men det vil da bli vanskeligere å fjerne 
denne gateparkeringen til fordel for oppgradering av byrom for variert opphold. Det 
er vanskelig å si noe konkret om konsekvenser for handelsvirksomheten i de aktuelle 
gatene. Erfaringer fra lignende prosjekter i andre byer er varierte. Sannsynligvis er eneste 
løsning å teste ordningen som et midlertidig prøveprosjekt. 

Konsekvenser ved gjennomføring av alternativ 2
Alternativ 2 muliggjør fortsatt gateparkering, samtidig som det blir bedre oversikt og 
fremkommelighet for buss og varelevering, og mulighet for bedre tilrettelegging for 
fotgjengere. 

Ved enveiskjørt trafikk blir det rom for flere korttidsparkeringsplasser i Strandgata enn 
det er i dag. Det åpner i neste rekke for å flytte noen av plassene fra Haraldsgatas 
tverrgater, slik at disse arealene kan brukes til andre formål. Dette kan være aktuelt for 
Kaigata (mellom Sørhauggata og Haraldsgata), Skippergata (ved Landmannstorvet), 
og Åsbygata (fra Markedet kjøpesenter og ned til Haraldsgata). Arealene foreslås 
omprioritert til henholdsvis samleplass for sykkelparkering, utvidelse av torg, og bedring av 



42          Kommunedelplan for Haugesund kommune 2014-2030 Kommunedelplan for Haugesund kommune 2014-2030          43

gangforbindelse mellom kjøpesenter og gågate. 

Kantsteinsparkering/gateparkering i Strandgata er foreslått lagt på vestsiden av vegen. 
Deler av strekningene må settes av til varelevering. 

En overordnet analyse utført av Asplan Viak antyder at envegsregulering i Strandgata 
vil føre til økt trafikkmengde i andre sentrumsgater. Enveisreguleringen kan føre til økt 
trafikkbelastning i noen parallelle gater til Strandgata, som Sørhauggata og Kirkegata, 
og økt antall biler som krysser Haraldsgata, for eksempel i Niels Skorpens gate og 
Skjoldavegen. I søndre delen av Haraldsgata kan det bli noe omfordeling av trafikk 
mellom Knut Knutsens OAS gate og Åsbygata, men trafikkmengden vil ligge rundt 
dagens nivå. Trafikk i Tuhauggata blir noe redusert. 

Transportarbeid, dvs kjørte km per døgn, vil øke med envegsregulering. Bilister som kjører 
til sentrum og i dag benytter Strandgata i den sørgående retning vil få økte kjørelengder 
og kjøretid. 

Konflikt mellom myke trafikanter og biltrafikk kan øke noe med økning i trafikk som krysser 
Haraldsgata. Konsekvensene kan reduseres med utforming av hovedgangforbindelsene 
og hovednett for sykkel. Det bør også vurderes tiltak for å styre trafikk i sentrum, slik at 
antall konfliktpunkter med myke trafikanter kan begrenses. For eksempel i Åsbygata for å 
oppmuntre bilister til å kjøre Knut Knutsens OAS gate.

Samlet vurdering 
Konsekvensene av begge alternativer er utfordrende å forutse med en høy grad av 
nøyaktighet. Flere av innspillene vektlegger viktigheten av gateparkering for handel og 
tjenesteyting i gaten. Det er ikke praktisk mulig å forutse dette på forhånd. Det er heller 
ikke mulig å forutse helt nøyaktig hvordan trafikken vil omfordele seg ved envegskjøring 
av gaten, selv om vedlagt rapport utarbeidet av Asplan Viak gir et godt bilde. På grunn 
av denne usikkerheten anbefaler rådmannen at valgt løsning innføres gradvis som 
prøveprosjekt.

Samlet sett vurderes alternativ 2, envegskjøring, som alternativet som best ivaretar flere 
hensyn. Som nevnt ovenfor bør ordningen prøves ut i en tidsperiode, f. eks. 6 måneder. 
Det anbefales at første steg blir å regulere til envegskjøring nordover fra krysset ved 
Skippergata. Nødvendige tiltak for å sikre trafikksikkerhet i kryssene Skippergata/
Haraldsgata og Skippergata/Sørhauggata må være på plass før gjennomføring av 
prøveprosjektet. Dersom prøveprosjektet viser gode resultater, med økt fremkommelighet 
for buss og akseptable konsekvenser for trafikkbelastning av øvrige sentrumsgater, bør 
det vurderes å envegsregulere også strekningen sør for krysset ved Skippergata. 

Dersom prøveprosjekt med envegskjøring viser at trafikkbelastningen i øvrige gater blir 
uakseptabel, eller at andre forhold tilsier det, bør det vurderes å fjerne parkeringsplasser 
for å gi bedre fremkommelighet for buss i Strandgata. Det bør i formveileder også sees 
på mulighetene for ny bruk av Haraldsgatas tverrgater der gateparkering kan fjernes.

HOVEDNETT FOR SYKKEL
Planen viser et forslag til hovednett for sykkel, som videreføring av vedtatt sykkelstrategi. 
I Skåregata og Skjoldavegen vil det arbeides videre med sykkelfeltløsninger for å ivareta 
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god fremkommelig og trafikksikkerhet for syklister. Arbeidet gjøres i samarbeid med 
Sykkelbyprosjektet og Statens vegvesen. 

Prioritering av sykkel i gatene som ligger i hovednettet vurdere til å ha positive 
konsekvenser i forhold til målsettinger og strategier i kap 4.4. 

VURDERING SAMFERDSEL
Planforslaget vurderes samlet å ha positiv virkning for samferdsel, og det vil bli en klarere 
prioritet mellom ulike trafikanter i de ulike gatene. I tråd med målet opp en bærekraftig 
reisemiddelfordeling gjøres det spesielt noen grep for å tilrettelegge bedre for syklende, 
gående og kollektiv.

MILJØ OG SAMFUNNSIKKERHET
Planforslaget har en egen hensynssone for havnivåstigning hvor det i bestemmelsene 
sikres at tiltak innenfor sonen skal vurderes.. Som retningslinje skal laveste sluk settes til 
min. kote 2,7. Når det gjelder kriminalitetsforebygging, overvann, støy og forurensing 
i grunnen er dette tatt med i bestemmelser og retningslinjer. Planforslaget legger ikke 
opp til nye utbyggingsområder og det er derfor ikke utarbeidet egen ROS-analyse og 
KU for nye utbyggingsområder. Det vurderes som positivt at konsekvenser for miljø og 
samfunnssikkerhet innenfor planområder blir vurdert og ivaretatt. 

BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR
I gatebruksplanen og det videre arbeidet med formveilederen skal barn og unges 
oppvekstvilkår særlig tillegges vekt. Det er lagt inn bestemmelse om krav til kartlegging 
barn og unges tilgang på arealer for variert uteopphold og vektlegging av barn 
og unges interesser generelt under §8.4. Samlet sett vil dette gi en positiv effekt av 
planforslaget.

FOLKEHELSE
Planforslaget legger opp til en mest mulig kortreist hverdag, med vekt på bedre 
tilrettelegging for gående og syklende. En endret reisemiddelfordeling er blant de 
viktigste tiltakene for å få flest mulig mennesker i fysisk aktivitet. Planforslaget legger 
opp til å styrke tilbudet for syklende i første omgang gjennom forsøksprosjekter med 
sykkelfelt, samt utplassering av samleplasser for sykkelparkering og innføring av 
punktparkeringsplasser i hele gågaten.  
Formveilederen skal vektlegge god belysning, åpne fasader og opprusting av byrom. 
Dette vil styrke attraktiviteten til både gatestrekninger inn og ut av sentrum, og gater og 
byrom i sentrum. Dette vil kunne endre opplevelsen av områder som i dag er folketomme 
og bærer preg av «forslumming». Generell satsing på vakre omgivelser vil gjøre det mer 
interessant å bevege seg utendørs. Dette vil også bidra til bedre folkehelse.
Gjennom fortetting og flere boliger i byen blir her flere mennesker, også på kveldstid. 
Dette vil i neste rekke øke opplevelsen av å kunne ferdes trygt utendørs i Haugesund. 
Universell utforming vil være et eget tema i formveilederen for sentrum. Vektlegging av 
universell utforming av alle nye og eksisterende byrom er viktig for stadig flere grupper 
i samfunnet. En bedre tilrettelegging for rullestolbrukere, voksne med barnevogner, 
svaksynte og mennesker med nedsatt funksjonsevne generelt, vil bidra til at flere kan og 
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vil gå lenger og lengre. 
I sentrumskjernen består over 56 % av husholdningene av aleneboende. Gode byrom 
og møteplasser skaper mer interaksjon blant mennesker. Daglige møter med andre og 
bevegelse til fots forebygger ensomhet, psykisk lidelse og demens. 
Boliger og byrom med rikelig sollys er en viktig kilde til god folkehelse. Derfor er planen 
utarbeidet med stor vektlegging av konsekvenser for sollys. Byggehøyder og krav til 
inntrukne etasjer er vurdert med særlig hensyn til skyggevirkning. 

BYIDENTITET OG OMDØMME
Bestemmelsene knyttet til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø er med på å videreføre 
byens identitet og kulturhistorie.  Formveilederen skal vektlegge byens tilknytning til sjøen 
og bygge videre på den unike byplanen som ligger til grunn for sentrum. Generelt vil en 
oppgradering av byens offentlige rom bidra til et godt inntrykk for besøkende til byen.
Planforslaget har ingen negative konsekvenser for byens identitet og omdømme, og 
vurderes derfor samlet å bidra positivt til dette.
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INNLEDNING
Kommunedelplanen for Haugesund sentrum viser hovedtrekk i arealdisponeringen, samt 
rammer, forutsetninger og hensyn ved nye tiltak og ny arealbruk. Kommunedelplanen 
består av plankart, bestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse. 

Tekst uten kursiv er juridisk bindende bestemmelser. Bestemmelsene til arealdelen er 
sammen med plankartet juridisk bindende for framtidig arealbruk. Bestemmelsene 
inneholder både generelle bestemmelser som gjelder for flere arealbruksformål, og 
særskilte bestemmelser som er knyttet til det enkelte arealbruksformål.

Retningslinjer står i kursiv med blå farge. Retningslinjene er veiledende for kommunens 
saksbehandling. De er ikke juridisk bindende og kan ikke brukes som selvstendig grunnlag 
for vedtak.  Retningslinjene danner grunnlag for utarbeidelse av reguleringer. 

Tiltak som ikke er i samsvar med bestemmelsene og plankartet må behandles som 
plansak eller dispensasjonssak med hjemmel i plan- og bygningslova § 19-2. Ved 
dispensasjon fra planer skal det legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og 
mål, jf. plan- og bygningslovens § 19-2, fjerde ledd.

GENERELLE OG TEMATISKE BESTEMMELSER (§11-9)

§ 1 Forhold mellom kommunedelplan og reguleringsplan
Reguleringsplaner er en detaljering av kommuneplanen. Alle reguleringsplaner 
gjelder sammen med kommunedelplan for sentrum. Dersom det er avvik gjelder 
kommunedelplanen foran, eller reguleringsplan vedtatt etter kommunedelplanen. 

§ 2 Krav om områderegulering (pbl §11-9, pkt 1)
For følgende områder kreves områderegulering før detaljregulering kan godkjennes: 

 - Flotmyr - byggeområde S65
 - Storasundskjærene - byggeområder B2 og BA3

§ 3 Krav om detaljregulering (pbl §11-9, pkt 1)
Arbeid og tiltak som er nevnt i plan- og bygningsloven §20-1, samt fradeling til slike 
formål, kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Det er søknad om 
byggetillatelse som utløser kravet. 

Kommunen kan fravike krav om reguleringsplan når følgende kriterier er oppfylt:

 - Tiltakets samlede bruksareal (BRA) er mindre enn 3000 m2 

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER
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 - Tiltaket er i tråd med gjeldende bestemmelser og retningslinjer
 - Tiltaket er ikke en etappe eller del av større utbyggingsprosjekt.
 - Kommunen vurderer det som unødvendig med reguleringsplan for å oppnå en 
helhetlig område- eller strøksutvikling. 

Vedtatt detaljregulering for byggeområder BA1 på Risøy må foreligge før tiltak kan 
godkjennes. 

Det må utarbeides detaljregulering før stenging av Litlasundgata ved Høgskolen. 
Planarbeidet må utrede alternative kryssløsninger.

Kommunen bestemmer avgrensning av reguleringsplaner. 

§ 4 Unntak fra bestemmelser og retningslinjer for bygging av studentboliger
I bygninger som oppføres som studentbolig av studentsamskipnader og 
studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger kan 
bestemmelser om boligstørrelser og uteoppholdsareal fravikes. 

§ 5 Utbyggingsavtaler (pbl §11-9, pkt 2)
Kommunen, ved bystyret, kan kreve utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen, 
jf. plan- og bygningsloven § 17-2. 

§ 6 Rekkefølgekrav (pbl §11-9, nr 4)
Ved tiltak i sjø skal det alltid gjøres undersøkelser omkring mulig forurenset grunn i 
forbindelse med regulering eller byggesak.

Kommunen skal vurdere konsekvensene av reguleringsplaner for boliger når det gjelder 
kapasitet på skole- og barnehage.

Før det gis tillatelse til igangsetting må kommunaltekniske anlegg, vannforsyning og 
avløp, el-forsyning og trafikksikker tilkomst for kjørende, syklende og gående være 
etablert. Etter særskilt vurdering av kommunen kan gjeldende infrastruktur for adkomst 
brukes ved fortetting.

Tillatelse til riving kan ikke gis før det er gitt igangsettingstillatelse for nybygg. Dersom det 
godkjente tiltaket ikke oppføres innen to år etter riving, skal eiendommen opparbeides 
parkmessig etter utomhus- og planteplan godkjent av kommunen.

Før utvidelse av sekundærstasjon ved Karmsundgata/Skjoldavegen kan tas i bruk skal 
tilliggende parkområde, samt stasjonens utearealer, oppgraderes som kompensasjon 
for tapt parkareal. Oppgradering skal skje etter utomhusplan godkjent av kommunen. 
Søknad om tiltak skal fremlegges for kommunens godkjenning før igangsetting. Utforming 
av bebyggelsen skal ha gode arkitektoniske kvaliteter.
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§ 7 Universell utforming (pbl §11-9, nr 5)
Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i 
planområdet og i forhold til omkringliggende områder. 

For eksisterende bygninger, hvor det kan oppstå konflikt med bevaringshensyn eller 
bystrukturen generelt, kan kravene til universell utforming/tilgjengelighet fravikes etter 
kommunens samlede vurdering. Det skal være lav terskel for å gi et slikt fravik.

Ved planlegging og prosjektering av publikumsbygg* skal universell utforming 
dokumenteres ved bruk av Prosjekteringsverktøy for universell utforming av 
publikumsbygg (Direktorat for byggkvalitet, 2013). 

* Publikumsbygg er en bygning eller del av bygning som skal være  tilgjengelig 
for  publikum. Et publikumsbygg kan være bygning som inneholder lokaler for 
servicefunksjoner (posthus, bank, bibliotek etc.), overnatting (hotell, pensjonat etc.), 
samfunnsbygg (forsamlingslokale, idrettsbygg, skole/undervisning, barnehage etc.), 
institusjoner for syke og gamle, kontorer som er åpne for publikum,  forretninger, 
restauranter, kiosker og offentlige etater.

Barn og unges interesser (pbl §§ 1-1, 11-9 nr 5 og 8)

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn for all planlegging 
og søknad om tiltak. Ved bygging av nye boliger i nye og eksisterende boligområder skal 
det tas særskilt hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår, jf. plan- og bygningsloven § 1-1.

Det skal tas spesielt hensyn til snarveier, gang- og sykkelveier, samt gode og varierte 
aktivitetsområder. Ved eventuell omdisponering av areal som er viktige for barn og 
unges aktiviteter skal det sikres erstatningsareal med minst tilsvarende tilgang, størrelse og 
kvaliteter, i samsvar med rikspolitiske retningslinjer.

Areal til bruk for barn og unge skal utformes med god funksjonalitet og planlegges slik at 
areal til lek blir prioritert.

Boliger og bomiljø

Det skal ved etablering av nye boligprosjekter vektlegges varierte bygningstyper og 
boligstørrelser ut fra en vurdering av tilliggende områders boligstruktur. Befolknings- og 
levekårsdata skal legges til grunn ved vurdering av boligsammensetning. 

Det bør planlegges for flere større og familievennlige boliger i sentrumsområdet.

Inntil 10% av boenheter i et prosjekt kan være mindre enn 45 m2. Resterende boenheter 
skal være 45 m2 eller større. 

For infillprosjekter med grunnflate mindre enn 500 m2  med mindre enn 10 boenheter og 
for tilbakeføring av bolig i bevaringsverdige bygninger kan det likevel vurderes et rimelig 
innslag av mindre boenheter etter kommunens samlede vurdering. 

Det tillates ikke boliger med ensidig orientering mot nord eller øst. Dette kan fravikes etter 
en særskilt vurdering av kommunen.
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§ 8 Uteoppholdsareal og lekeplasser (§11-9, pkt 5)
Bestemmelser og retningslinjer for uteoppholdsareal og lekeplasser i kommuneplanens 
arealdel er også gjeldende for kommunedelplan for sentrum. 

Krav til uteoppholdsareal kan fravikes dersom søknad omhandler bygninger med 
kulturhistorisk eller arkitektonisk høy verdi, der krav ikke kan oppfylles uten vesentlig 
forringelse av bygningens kvaliteter.

Krav til minste uteoppholdsareal kan reduseres dersom forslag til uteoppholdsareal 
vurderes av kommunen å være av svært høy kvalitet. 

SAMFERDSEL

§ 9 Veg og transport
Alle planforslag skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende.

§ 10 Parkering
Bestemmelser og retningslinjer for parkering i kommuneplanens arealdel er også 
gjeldende for kommunedelplan for Haugesund sentrum. 

Dokumentasjon om forhold til varelevering og serviceparkering kreves i byggesaker. 

Det tillates ikke overflateparkering på tomter på byggeområder for sentrumsformål.

Gate og kantstensparkering tillates der dette er vist i temakart 7.

For bygninger med bevaringsverdi, hvor det søkes om tilbakeføring til bolig eller andre 
søknadspliktige tiltak etter §20-1, stilles det ikke krav til nye parkeringsplasser.

§ 11 Kyststi
Plankart viser overordnet trasevalg for videreføring av kyststi. Før fysisk opparbeidelse av 
nye strekninger av kyststien skal det foreligge godkjent detaljregulering der plassering 
og utforming av stien detaljeres. Ved detaljregulering kan trasevalg som vist fravikes ut i 
fra hensyn til bevaring av kulturminner og kulturmiljø. Bevaring av sjøhusmiljø skal særlig 
vektlegges.

ARKITEKTUR OG LANDSKAP

§ 12 Byforming og arkitektur (pbl § 11-9, nr 6)
§ 12.1 Overordnede strukturer
Eksisterende kvartalsstruktur skal ivaretas og tydeliggjøres.  
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§ 12.2 Byrom
Byrom skal ha god form, være universelt utformet, ha god sammenheng med 
eksisterende og planlagt bystruktur, kollektivholdeplasser, historiske strukturer og 
grøntdrag, samt ta utgangspunkt i viktige siktlinjer. Byrom skal invitere til opphold for alle 
brukergrupper, og formes med vekt på trygghet og attraktivitet. Byrom og bygninger skal 
plasseres og formes slik at de legger best mulig til rette for byliv.

§ 12.3 Bebyggelse
Nye bygninger og anlegg skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og være i samspill med omgivelsenes karakter og form. Det skal benyttes 
materialer av høy kvalitet. Byggehøyder og grad av utnyttelse skal tilpasses eksisterende 
omgivelser, bebyggelse og strøkskarakter. Bebyggelsen skal ha en helhetlig form- og 
volumoppbygging som bidrar til å understreke og forsterke gate- eller plassrommet. Alle 
fasader må utformes slik at de henvender seg mot gate- og plassrom.

Det kan tillates at fasadeelementer overskrider byggelinjen. Dette må vurderes i hver 
enkelt sak, og estetiske og funksjonelle hensyn må være ivaretatt.

Eventuelle utkragninger må ha minimum fri høyde på 3,6 m over fortau. Det tillates 
maksimum 60 cm utkraging ut over byggelinje mot fortau eller veg. 

Baldakiner kan tillates dersom de følger vedtatt formveileder for sentrum. 

Brannvegger skal utformes slik at de blir minst mulig synlige fra gatene. 

Hjørnebygninger skal ha en utforming som gir gode hjørneløsninger mot gate.

§ 12.4 Vedlikehold
Bygg og anlegg skal holdes i god stand og ikke være skjemmende for sine omgivelser. 
Utskifting av bygningsdeler, endret overflatebehandling eller andre endringer som utføres 
som del av vedlikehold, skal ikke føre til at byggets arkitektoniske kvalitet forringes. 

Vedlikehold av eldre bygg skal skje i dialog med byantikvaren. 

§ 12.5 Dokumentasjonskrav
Ved søknad om tiltak skal det gjøres rede for forholdet mellom tiltaket og eksisterende 
omgivelser og bygningsmiljø. Tiltak skal dokumenteres med tegninger og visualiseringer 
som etter kommunens vurdering er nødvendige for å redegjøre for tiltakets forhold til 
omgivelsene.

§ 13 Kulturminner og kulturmiljø (pbl §11-9, pkt 7)
For bygning som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø har historisk, arkitektonisk 
eller annen kulturell verdi som bør bevares, kan kommunen kreve at det tas hensyn til 
disse verdier ved endring av bestående bygning eller oppussing av fasade. Med sikte 
på bevaring og /eller gjenoppretting av bygningens karakter kan kommunen kreve at 
husets takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger opprettholdes eller 
tilbakeføres.

Byantikvaren skal gis mulighet for uttalelse til alle søknader som gjelder bygninger som er 
bygd før 1960.
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§ 14 Natur, landskap og grønnstruktur (§11-9, nr 6)
Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek skal ivaretas og 
utvikles i samsvar med temakart 1 og tilhørende kart over delområder.

Bevaring av eksisterende og planting av nye bytrær skal gjøres i samsvar med temakart 
2.  

Alle planforslag og byggesaker som berører natur skal vurderes etter naturmangfoldloven 
kapittel II.

Bebyggelse og tiltak skal underordnes viktige landskapstrekk og landemerker

For sentrumsområdet skal det særlig vektlegges at nye tiltak i tilstøtende kvartalsstruktur 
ikke fremstår som dominerende i forhold til kirkene Vår Frelsers kirke og Skåre kirke.  

Ved planlegging og utføring skal det legges vekt på terrengtilpassing, slik at en i 
størst mulig grad unngår flatplanering og skjæringar. I skrått terreng skal bygning der 
det er hensiktsmessig ha underetasje eller avtrappes over flere plan for best mulig 
terrengtilpassing.

Ved søknad om tllatelse til tiltak skal det utarbeides utomhusplan som dokumenterer god 
terrengtilpassing, terrengendringer og murer. Terrengbehandling skal dokumenteres med 
snitt som viser berørt terreng før og etter tiltaket.

KLIMA OG MILJØ

§ 15 Klimatilpassing (pbl § 11-9 nr. 6)
Ved planlegging av nye byggeområder og i søknad om tiltak skal det dokumenteres 
hvordan hensyn til klimatiske forhold som sol, vind og kaldras er ivaretatt.

Reguleringsplaner og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 som ligger i tilknytning til 
sjøareal, skal vurderes i forhold til havnivåstigning. Det skal planlegges og utformes slik at 
tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Behov for risikoreduserende tiltak skal alltid vurderes. 

Laveste gulv med sluk/rom med varig opphold settes til min. kote 2,7.
Vurderinger av havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning skal utføres etter veileder
“Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging”.
 

§ 16 Støy (§11-9, nr 6)
De til enhver tid gjeldende overordnede bestemmelser og retningslinjer for støy i 
kommuneplanens arealdel er gjeldende for plan- og byggesaker. 

§ 17 Renovasjon (§11-9, nr 6)
I alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det legges ved en plan for oppsamling 
og tømming av avfall. Planen skal godkjennes av kommunen.

Håndtering av næringsavfall skal løses på egen grunn og fortrinnsvis innomhus. 
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§ 18 Forurenset grunn (§11-9, nr 6)
Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensing fra grunnen ikke kan føre til 
helse- eller miljøskade.

I områder der det er mistanke om forurenset grunn, skal det utarbeides og godkjennes 
tiltaksplan jfr forurensningsforskriftens kap.2.

Før tiltak i sjø som kan medføre aktivisering /resuspensjon av miljøgifter tillates i 
området, skal det foretas kartlegging av eventuelle miljøgifter i bunnsedimentene. 
Prøvetakingsprogrammet må forelegges forurensningsmyndighetene. Ved eventuelle 
forekomster av miljøgifter som overstiger akseptable grenseverdier skal det utarbeides 
plan for tiltak ved utfylling/etablering av ny kai som ivaretar hensynet til det maritime 
miljø. Planen for tiltaket skal godkjennes av forurensningsmyndighetene.

§ 19 Vannforsyning og avløp (pbl §11-9, pkt 3)
Overvann skal fortrinnsvis håndteres gjennom lokal infiltrasjon i grunnen og i åpne 
vannløp. Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad bevares. Der det er 
behov skal det avsettes areal for nye flomveier.  

Der det vises gjennom ROS-analyse og KU at det er utfordringer eller at det må 
gjøres tiltak for å håndtere overflatevann, skal dette vises spesielt i dokumentasjon til 
reguleringsplan eller byggesak.

Vann og overvann skal søkes utnyttet som et positivt element i bymiljøet.

SIKKERHET OG BEREDSKAP

§ 20 Trygghet og kriminalitetsforebygging

Kriminalitetsforebyggende sjekkliste utarbeidet av KRÅD skal tas hensyn til.
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BESTEMMELSER KNYTTET TIL AREALFORMÅL (PBL §§ 11-7, 
11-10 OG 11-11)

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 11-7, NR 1)

§ 21 Generelt for bebyggelse og anlegg
Tillatt grad av utnyttelse og byggehøyder er ytre rammer for ny bebyggelse. Hvert enkelt 
tiltak må tilpasses eksisterende omgivelser på en hensiktsmessig måte. 

Bestemmelser og retningslinjer for byforming og arkitektur legges til grunn for vurdering av 
hva som er hensiktsmessig tilpassing av ny bebyggelse. 
 
Sentrumsformål

§ 21.1 Generelt for alle byggeområder innenfor sentrumsformål:
Formålet gjelder byggeområder satt av til sentrumsformål med tilhørende 
sentrumsfunksjoner som bolig, infrastruktur, forretning, kontor, offentleg tjenesteyting og 
kulturtilbud. Det er ikke tillatt med industri- og lagervirksomhet.  
 
Mot handlegater, torg og åpne plasser skal bygninger ha publikumsrettede funksjoner 
i første etasje. Fasadene skal være åpne mot gaten og vinduene til virksomhetene i 
1.etasje skal ha utstillinger eller være åpne for innsyn. Forretningsetasje på gatenivå skal 
ha minimum høyde 3,5 m.
 
Ny bebyggelse skal følge nabolagets fremherskende byggelinje, og plasseres slik 
på tomten at strøkets karakter opprettholdes og forsterkes. Unntak fra dette er 
eksisterende smau og plassrom, samt åpninger på maksimalt 3 m bredde for innkjøring til 
eiendommene.

Innenfor sentrumsformål bør andelen bolig være mellom 0-30% for å sikre en god balanse 
mellom bruksformål. 

§ 21.2 Kvartal mellom Smedasundet og Strandgata - kvartaler S1-S14
Bebyggelse mot Strandgata skal ha gesimshøyde på minimum 6 m og maksimum 13m 
over gateplan. Bebyggelse mot Smedasundet skal ha gesimshøyde minimum 9 m og 
maksimum 22 m over kaiplan.

For kvartalene S1-S12 kan bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 100% av netto tomteareal.   
For kvartalene S13 og S14 kan bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 60% av netto tomteareal. 

§ 21.3 Kvartal langs Haraldsgata - kvartaler S15-35
Bebyggelse skal mot gaten ha gesimshøyde på minimum høyde 6 m og maksimum 15 
m over gateplan. Det kan etter kommunens vurdering tillates høyere bygg bakenfor 
gesims mot gate, dersom det er dokumentert at dette ikke vil gi vesentlige negativ 
fjernvirkning eller solforhold for omgivelsene. Høyeste møne- eller gesimshøyde er 16,5 m 
over gateplan. 

For kvartalene S16-S24 og S27-S35 kan bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 100 % av netto 
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tomteareal.  
For kvartalene S15 og S25-S26 kan bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 60 % av netto 
tomteareal. 
 
For kvartalene langs Haraldsgata tillates ikke boliger i første etasje. Boliger tillates likevel i 
første etasje og i bygg hvor det kan dokumenteres at første etasje tidligere har vært tillatt 
brukt som bolig.   

§ 21.4 Kvartal langs søndre del av Sørhauggata - kvartaler S40-S43
Bebyggelse skal mot gaten ha gesimshøyde på minimum høyde 6 m og maksimum 15 m 
over gateplan. Det kan etter kommunens vurdering tillates høyere bygg bakenfor gesims 
mot gate, dersom det er dokumentert at dette ikke vil gi vesentlig negativ fjernvirkning 
eller dårlige solforhold for omgivelsene. Høyeste møne- eller gesimshøyde er 16,5m over 
gateplan.
 
For kvartalene kan bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 100% av netto tomteareal.  

§ 21.5 Kvartal langs nordsiden av Skippergata - kvartaler S47, S48, S52, S53, S60 og S64
Bebyggelse skal mot gaten ha gesimshøyde på minimum høyde 6 m og maksimum 15 
m over gateplan. Det kan etter kommunens vurdering tillates høyere bygg bakenfor 
gesims mot gate, dersom det er dokumentert at dette ikke vil gi vesentlige negativ 
fjernvirkning eller solforhold for omgivelsene. Høyeste møne- eller gesimshøyde er 16,5m 
over gateplan.

For kvartalene kan bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 100% av netto tomteareal. 

§ 21.6 Kvartal langs Skjoldavegen og Tuhauggata - kvartaler S36-39, S43-46, S49-51, S54-
59, S61-63
Bebyggelse skal mot gaten ha gesimshøyde på minimum høyde 6 m og maksimum 13 
m over gateplan. Det kan etter kommunens vurdering tillates høyere bygg bakenfor 
gesims mot gate, dersom det er dokumentert at dette ikke vil gi vesentlige negativ 
fjernvirkning eller solforhold for omgivelsene. Høyeste møne- eller gesimshøyde er 14,5 m 
over gateplan.

For kvartalene kan bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 60 % av netto tomteareal. For kvartal 
S61 kan bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 100 % av netto tomteareal. 

§ 21.7 Flotmyr - byggeområde S65
Rammer for ny bebyggelse fastsettes i områderegulering for området.

Flotmyrområdet utvikles til å bli en ny bydel med attraktive boliger og byrom. 
Utviklingen av området må bidra til å knytte sentrum sammen med områdene til øst for 
Karmsundgata.  

§ 22 Boligbebyggelse
§ 22.1 Generelt
Formålet gjelder byggeområder satt av til boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 
Bebyggelse skal ha gesimshøyde mot gate med minimum 6 m og maksimum 13 m, målt 
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fra fortausnivå. Bebyggelse mot Smedasundet skal ha gesimshøyde minimum 9 m og 
maksimum 22 m over gatenivå.

I boligområdene kan det tillates næring (kontorer og service, små forretninger) i første 
etasje. Virksomheten skal ikke være til sjenanse for boligen. Minst ¾ av samlet bruksareal 
skal nyttes til bolig.

Ny bebyggelse skal følge nabolagets fremherskende byggelinje, og plasseres slik 
på tomten at strøkets karakter opprettholdes og forsterkes. Unntak fra dette er 
eksisterende smau og plassrom, samt åpninger på maksimalt 3m bredde for innkjøring til 
eiendommene.

Boliger skal så langt som mulig ha lys fra minst to sider. Bygningsdybde inntil 12 m kan 
tillates. 

Gode planløsninger med oppholdsrom med mye lys tilstrebes. Svalgangsatkomst skal 
unngås.

§ 22.2 Sentrumskjernen og byøyene - byggeområde B4-B43, B78-B115
Bebygd areal (BYA) kan utgjøre inntil 60 % av netto tomteareal. 

§ 22.3 Villabebyggelse - byggeområder B44-B77 og B116-B138
Bebygd areal (BYA) kan utgjøre inntil 25 % av netto tomteareal. 

§ 23 Offentlig tjenesteyting
Områder skal benyttes til offentlige anlegg, herunder barnehager, barne- og 
ungdomsskoler, helse- og velferdssentre og offentlige kontorer.

Barnehager: Det bør settes av minimum 24 m2 uteareal per barn. Arealene skal være 
egnet for lek og opphold, ha god sammenheng og kunne gjerdes inn.

Skole: Det bør settes av minimum 25 m2 godt egnet uteareal per elev. Arealene skal 
være egnet for lek og opphold, ha god sammenheng og ligge i direkte tilknytning til 
skoletomta. Deler av arealene kan være regulert som offentlige friområder og inngå som 
en del av tilliggende grønnstruktur.

Ved planlegging av nye skoler innenfor eksisterende bystruktur hvor arealkravet ikke 
lar seg oppfylle skal skolen planlegges på en slik måte at minst mulig arealer går 
bort til bebyggelse, parkering, kjørearealer og andre restarealer som er uegnet som 
uteoppholdsarealer for elevene.

Gjennom en helhetsvurdering og kompenserende tiltak kan arealkravet til 
uteoppholdsareal reduseres. 

§ 24 Idrettsanlegg
Innenfor formålet tillates oppføring og utvidelse av idrettsanlegg. 
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§ 25 Næringsbebyggelse
Innenfor formålet tillates etablering og utvidelser av næringsbebyggelse med tilhørende 
anlegg, i tråd med underformål spesifisert i plankartet. Bebygd areal (BYA) kan utgjøre 
inntil 60 % av netto tomteareal. 

§ 26 Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Innenfor formålet tillates kombinert bebyggelse og anleggsformål som bolig, kontor, 
forretning og næring. 

Bestemmelser og retningslinjer for delområder:

Hasseløy nord - byggeområder K1-K4 
Rammer for bebyggelse og anlegg avklares i områderegulering. 

Byggeområder K5-K27 
Bebyggelse kan mot gate ha gesimshøyde minimum 6 m og maksimum 13 m, målt 
fra fortausnivå. Bebyggelse mot Smedasundet kan ha gesimshøyde minimum 9 m og 
maksimum 22 m over kai/brygge. 

Bebygd areal (BYA) utgjøre inntil 60% av netto tomteareal.  

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 27 Veg
I gater vist som del av gangnett i temakart 6 skal fotgjengere prioriteres.  Gater skal 
opparbeides som gågate eller gatetun der dette er spesifisert i temakartet..

Det skal tilstrebes fortau med tilstrekkelig bredde. Fortau med bredde på minimum 3 m 
gir gode forhold for fotgjengere og byliv. 

I gater vist som del av hovednett for sykkel i temakart 5 skal sykkel prioriteres. 

Det er innenfor hovednett for sykkel tillatt med prøveprosjekter med sykkelfelt. I gater 
med sykkelfelt i to kjøreretninger kan det reguleres for enveiskjøring for biltrafikk. 

I gater vist som kollektivtraseer i temakart 4 skal kollektivtransporten prioriteres. Det tillates 
ikke kantsteinsparkering i kollektivtraseer. 

Gater vist som hovedveier for bil skal skiltes med kjøreretninger som vist i temakart 3.

Gater og fortau opparbeides med utgangspunkt i gjeldende vegnormal ved 
opparbeidelsestidspunkt.

§ 28 Havn
Det tillates opparbeidelse av infrastruktur knyttet til havnefunksjoner.
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GRØNNSTRUKTUR

§ 29 Friområde
Tiltak for å fremme friluftslivet, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates 
dersom viktige økologiske funksjoner blir opprettholdt. Andre tiltak tillates ikke. 

§ 30 Park
Områder regulert til park skal gis en bymessig parkopparbeidelse.

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

§ 31 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Sundets høye visuelle egenverdi skal bevares. Smedasundet og Kryssen skal sikres som 
gjennomgående ferdselsårer for små og store båter. Adkomst og vendemulighet for 
båter som ikke passerer broer skal sikres. Det skal legges til rette for et allsidig sammensatt 
havnemiljø. 

§ 32 Småbåthavn
Formål tillater havneanlegg for småbåter. 

§ 33 Friluftsområde i sjø
Friluftsområde i sjø skal være tilgjengelige for allmennheten.  

HENSYNSSONER (PBL § 11-8)

§ 34 Hasseløy nord bestemmelsesområde
Rammer for bebyggelse og anlegg avklares i områderegulering.

§ 35 Sikrings- støy og fareområder
Brannsmitteområde: krav til vurdering i regulering, innhenting av uttalelse fra Brannvesen 
og Byantikvar, og krav til rømningsveier.

§ 36 Soner med særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø
Følgende retningslinjer gjelder for alle soner for bevaring av kulturmiljø:

Formål
Formålet med hensynssonene er å sikre og videreutvikle områdenes arkitektoniske og 
kulturhistoriske verdier. Den kulturhistoriske og verdifulle bebyggelsen skal bevares og 
områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles, herunder kvartalsstruktur, 
gateløp, torg, bakgårder, uthus, parker, hageareal og verdifulle trær.
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Rehabilitering og tilbakeføring 
Ved vedlikehold, istandsetting, reparasjon, tilbakeføring eller andre tiltak, skal taktekking, 
eldre vinduer, dører, kledning, listverk, vindusgerikter og andre fasadeelementer bevares 
eller tilbakeføres. Eldre opprinnelige bygningsdeler skal søkes bevart i sin sammenheng. 
Manglende eller skadede fasadeelementer kopieres fra original. Ved nødvendig 
utskifting brukes samme type materialer som originalt. Alle slike tiltak, samt fargesetting, 
må foregå i samråd med Byantikvaren.

Fasade 
Alle byggearbeider som berører bygningers utseende, herunder taktekking, utskifting av 
dører og vinduer, skal byggemeldes. Ved søknad om fasadeendring kan kommunen 
kreve at fasader tilbakeføres til dokumentert tidligere utseende for den aktuelle 
bygningen eller til et fasadeuttrykk i samsvar med kulturminnets alder, stiluttrykk eller 
områdets karakter. Ved tilbakeføring skal det benyttes historisk riktige detaljer og 
bygningsdeler. I søknaden skal det redegjøres for endringer i forhold til bygningenes 
opprinnelige stiluttrykk og forhold til nabobebyggelse. Søknaden skal vedlegges 
situasjonsplan og fasadeoppriss.

Utearealer 
Utearealer innenfor hensynssonen må tilpasse seg den bevaringsverdige bebyggelsen i 
materialbruk, utforming og belysning. For murer, gjerder, porter og utvendig belegg med 
mer skal utforming og materialvalg være i tråd med opprinnelig formtradisjon i området. 
Ved utskifting skal disse elementene kopieres. Fortauskanter utføres i granitt, dekke på 
fortau i skifer og dekke på gårdsplass, innkjørsel og liknende brolegges. Eldre uthus kan 
tas i bruk til andre formål og skal i hovedsak beholde sin opprinnelige karakter. Hager, 
trær og vegetasjon skal opprettholdes. Alle trær med stammeomkrets på over 40cm, 
målt en meter over bakken skal bevares, såfremt ikke sikkerhetshensyn tilsier noe annet. 
Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes pga. dokumentert 
dårlig tilstand skal erstattes av ny tilsvarende type på samme sted.

Innenfor hensynssonene må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som kan 
forandre områdets karakter. Dette gjelder bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei 
eller antall parkeringsplasser, oppsetting av gjerder, skilt, støyskjermer, endring av større 
vegetasjonselementer eller belegg, planering, utfylling og andre landskapsinngrep. 

Sjøhus
Sjøhusene inndeles i følgende kategorier:
1. Sjøhus, som i hovedform, fasade og konstruksjon er intakt, samt sjøhus som er 
rehabilitert eller ombygde og som i sin nye form representerer en verdi, skal vedlikeholdes 
som de er.
2. Sjøhus, som har hovedform og konstruksjon intakt men med endret fasade, skal ved 
istandsetting tilbakeføres til sitt opprinnelige eller mer sjøhustypiske interiør
3. Sjøhus, som har sjøhuskonstruksjonen intakt, men endret hovedform og fasade, skal 
ved istandsetting tilbakeføres og gis sjøhustypiske form og eksteriør.
For samtlige sjøhus gjelder at karakteristiske bygningsdeler som søyler, bjelker, knær, 
utmurt bindingsverk, heiseark, vindehjul o.a. innretninger, opprinnelig materialbruk og 
taktekking, intakte dører, vinduer, listevert og øvrig utstyr i interiør så vel som i eksteriør skal 
bevares.
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Eventuelle nybygg
For eventuelle nybygg innenfor hensynssonen legges særlig antikvariske og estetiske 
vurderinger til grunn. Nybygg må tilpasses den bevaringsverdige bebyggelse i målestokk 
og materialbruk, og ha en høy estetisk kvalitet. Nybygg/hovedombygging skal som 
hovedregel følge eksisterende fasadeliv.

Ved brann
Dersom bygninger innenfor bevaringsområdet ved brann eller annen uopprettelig skade 
må erstattes av nybygg, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner, 
høyder og formuttrykk som den bygning som erstattes.

Riving
Den bestående bebyggelse i hensynssonen tillates ikke revet dersom den etter antikvarisk 
vurdering ansees som nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og 
miljøkvaliteter.

§ 37 Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter kulturminneloven eller som 
er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag 
Tiltak som berører fredede og midlertidig fredede kulturminner/områder skal ikke utføres 
uten godkjennelse fra kulturminnemyndighetene, jf. Kulturminneloven. Kulturminnelovens 
meldeplikt vedrørende fornminnefunn i grunnen gjelder for hele kommunen.

Kirkestedet på Haugo/Skåre (vest for Skåre kirke) 
Kirkestedet på Haugo/Skåre (vest for Skåre kirke) er et automatisk fredet kulturminne. 
Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete 
kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. Tiltak som berører området skal 
ikke utføres uten godkjenning fra kulturminnemyndighetene, jf. Kulturminneloven.

Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det en gravhaug 
med ID 4858. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller 
utilbørlig skjemme kulturminnet eller foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. 
Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares 
med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike 
tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.

§ 38 Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter Plan og bygningsloven
Innenfor områder båndlagt i påvente av regulering H710 skal det ikke tillates tiltak som 
kan komme i konflikt med omlegging av E134, jfr. Pbl § 11 – 8d.



58          Kommunedelplan for Haugesund kommune 2014-2030 Kommunedelplan for Haugesund kommune 2014-2030          59

OVERSIKT OVER PLANKART OG TEMAKART:
 ■ Plankart
 ■ Temakart 1  Byrom for variert opphold - Oversikt over delområder
 ■ Temakart 1A  Sentrum nord 
 ■ Temakart 1B Sentrumskjernen
 ■ Temakart 1C Sentrum sør
 ■ Temakart 1D Hasseløy og Vibrandsøy
 ■ Temakart 1E Risøy
 ■ Temakart 2 Bytrær - fremtidig situasjon
 ■ Temakart 3 Hovedgater for bil - fremtidig situasjon
 ■ Temakart 4 Kollektivgater - fremtidig situasjon
 ■ Temakart 5 Prøveprosjekter sykkel - fremtidig 
 ■ Temakart 6 Ganglinjer
 ■ Temakart 7  Parkering - fremtidig
 ■ Temakart 8 Hensynssoner for bevaring av kulturmiljø
 ■ Temakart 9 Grad av utnyttelse
 ■ Temakart 10 Byggehøyder
 ■ Temakart 11 Gater med brosteinsdekke

PLANKART OG TEMAKART
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TEMAKART 3 - FREMTIDIGE HOVEDVEIER
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TEMAKART 4 - FREMTIDIGE KOLLEKTIVGATER OG HOLDEPLASSER



TEMAKART 5 - HOVEDNETT FOR SYKKEL
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TEMAKART 6 - HOVEDFORBINDELSER FOR GÅENDE



TEMAKART 7 - FREMTIDIG PARKERING



Hensynssoner bevaring kulturmiljø

Breidablikkhøyden

Sentrumskjernen

Risøy

Hasseløy

Haugevegen

Lillesund

Salhusvegen

Lothemarken/Asalvik/Havnaberg

Haugetunet

Sentrum øst

TEMAKART 8 - HENSYNSSONER FOR BEVARING AV KULTURMILJØ



TEMAKART 9 - GRAD AV UTNYTTELSE

Grad av utnyttelse

100% BYA

60% BYA

25% BYA

Avklares i regulering eller byggesak



Byggehøyder

Maks 15 m mot gate. Maks 16,5 m mønehøyde eller gesims på inntrukket  toppetasje

Maks 13 m mot gate. Maks 22 m mot Smedasundet

Avklares i regulering eller byggesak

Kvartal hvor mulighetsstudie har vist muligheter for bebyggelse høyere enn rammene 
satt i sentrumsplanen, ved en helhetlig kvartalsutvikling

TEMAKART 10 - GENERELLE BYGGEHØYDER
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TEMAKART 11 - GATER MED BROSTEINSDEKKE



Foto for- og bakside: Tor Inge Vormedal

Kontaktinfo Enhet for Byutvikling:
Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 HAUGESUND
postmottak@haugesund.kommune.no


