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KARTLEGGING AV
FORTETTINGSPOTENSIAL
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PLAN 1:2500
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KVARTAL 18

Typologier/karakter
Sammensatt bykvartal, bestående av flere eldre bygårder i tre og mur og et større kontorbygg i betong, med 
arkitektur fra en periode på over hundre år; fra sent 1800-tall til sent 1900-tall. Seks av bygningene midt i kvartalet 
er bygget sammen.

Kvaliteter
Sveitserhuset i krysset Skjoldavegen/ Haraldsgata er et av de flotteste eksemplarene av byens karakteristiske 
hjørnehus. Hele rekken herfra og bort til bygningen som utgjør det sydvestre hjørnet inngår i et helhetlig trehusmiljø 
med kulturhistorisk verdi. Til Sørhauggata ligger det to bygninger med kulturhistorisk verdi.

Hvordan burde kvartalet fungere bedre i forhold til sine omgivelser
Fasaden mot Haraldsgata burde vært aktivisert. Dagligvarehandelen har folierte vinduer mot gaten. Dette gjør 
at fasaden får et baksidepreg, og aktiviteten i lokalet gir ingenting tilbake til gaten. Mot Sørhauggata har fasaden 
et gjennomgående baksidepreg med unntak av enkeltstående butikklokaler med henvendelse mot gaten. 
Uteserveringsarealene til utestedene bør fjernes i den grad de ikke er i bruk.

Anbefalt utvikling
Med unntak av trehusene med kulturhistorisk verdi er det få kvaliteter i bebyggelsen i dette kvartalet. Store deler 
kunne med fordel vært utviklet på nytt. Flere av sveitserhusene vil kunne inkluderes i et eventuelt nytt prosjekt etter 
modell fra Sjøfartsbygget. Det bør vurderes å inkludere Haraldsgata 171 i hensynssonen for bevaring av kulturmiljø 
i neste rullering av KDP for sentrum. 

Ved utvikling av kvartalet skal første etasje benyttes til detaljhandel eller annen publikumsrettet virksomhet, med 
åpne fasader som bidrar til å aktivisere gatene. Dette vil bidra til å revitalisere Sørhauggata, som dette kvartalet i 
dag vender ryggen til. Ved etablering av boliger i kvartalet kan uteoppholdsareal legges på lokk/dekke. 

Gate N: Skjoldavegen 
Gate S: Torggata
Gate Ø: Sørhauggata
Gate V: Haraldsgata

FAKTISK BRUK:
forretning, 
bolig 
kontor

ANTALL BYGNINGER 
MOT GATELIV: 16

Sør/Vestfra Sørhauggata
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3D-illustrasjon sett fra sørvest

Ved regulering kan det for deler av bebyggelsen 
langs Sørhauggata vurderes bebyggelse høyere 
enn maks byggehøyde i sentrumsplanens 
bestemmelser. For disse delene, som vist i oppriss 
og 3D-modell, kan det vurderes følgende unntak 
fra sentrumsplanen:

- Gesimshøyde mot gate kan heves fra 15,0 meter 
til 16,5 meter over gatenivå

- Gesimshøyde og møne til tilbaketrukket etasje 
kan heves fra 16,5 meter til 19,5 meter over 
gatenivå

Som 3D-illustrasjonen viser vil forskjellige formål sette ulike krav til bygningsdybden og får konsekvenser 
for størrelsen på det indre gårdsrommet. Det er tatt utgangspunkt i bygningsdybde 12 meter for bolig og 17 
m for kontorbygg. Slikt sett kan en fragmentert utbygging være begrensende for å oppnå gode kvaliteter. 
Eksempelvis kan et kontorbygg med stor dybde redusere tilgjengelig uteoppholdsareal slik at mulighetene for 
gode boligprosjekter blir begrenset. Med bakgrunn i dette er det viktig at fortetting skjer etter en helhetlig plan for 
kvartalet. 
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3D-illustrasjon sett fra nordvest
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KVARTAL 24

Typologier/karakter
Sammensatt bykvartal. Tinghuset er et nytt betongelementbygg ut mot Rådhusplassen. Resten er bygårder i mur, 
stein, granitt og tre. To enetasjes forretningsbygg.  

Kvaliteter
Begge hjørnegårdene mot Haraldsgata er forseggjorte bygårder av høy arkitektonisk kvalitet. Aktivitet i gaten i store 
deler av døgnet. 

Hvordan burde kvartalet fungere bedre i forhold til sine omgivelser
Overflateparkeringen mot Åsbygata gir et uheldig opphold i butikkfasaden. Lokale reparasjons- og 
restaureringsbehov i trehusrekken i vest. 

Anbefalt utvikling
Store muligheter for ny utvikling i nordre/ midtre del av kvartalet. Utvikling av bakgårder i den søndre delen. 

Som vist i oppriss og 3D-modell er det mulighet for å vurdere følgende byggehøyder ved regulering av kvartalet:

- høyest tillatt gesimshøyde kan heves fra 15,0 til 16,5 m over gatenivå
- høyest tillatt gesimshøyde for tilbaketrukket etasje kan heves fra 16,5 m til 19,5 m over gatenivå 
- høyeste mønehøyde kan heves fra 16,5 til 19,5 m over gatenivå

Ny bebyggelse må tilpasses eksisterende bebyggelse etter gjeldende bestemmelser og retningslinjer i 
kommunedelplanen for sentrum. Prinsipp for tilpassing er vist i 3D og oppriss på side 106-107. 

Gate N: Åsbygata 
Gate S: Knutsen O.A.S.’ gate 
Gate Ø: Sørhauggata
Gate V: Haraldsgata

FAKTISK BRUK:
forretning, 
kontor, 
servering, 
bakeri, 
bolig, tinghus

ANTALL BYGNINGER 
MOT GATELIV: 12

Nord/Øst Sør/Vest
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plan

3D-illustrasjon sett fra nordøst
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3D-illustrasjon sett fra nordøst
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KVARTAL 30

Beskrivelse av eksisterende bebyggelse
Bygårdskvartal sammensatt hovedsakelig av eldre sveitsergårder og småhus i tre, samt noen murgårder. 
Forretningslokaler i nesten hele kvartalets første etasje.
 
Kvaliteter
Kvartalets lave bebyggelse gir lys til omkringliggende gateløp. Både Skåregata og Sørhauggata oppleves i lange 
strekk som baksidegater. Dette kvartalet bidrar til en forbedring i sekvensen, også på grunn av den lange rekken 
med forretningslokaler og inngangspartier, særlig langs Sørhauggata. De tre sveitsergårdene i sydvest og et av 
sveitserhusene på rekken mot nord har høy kulturhistorisk verdi. 

Hvordan burde kvartalet fungere bedre i forhold til sine omgivelser?
Lokalt omfattende reparasjons- og restaureringsbehov. Stort tilbakeføringspotensiale. Den nordre halvdelen 
av kvartalet kunne hatt en bedre bruk av bakgårdsarealene som står ubebygde, som i hovedsak synes å være 
asfalterte overflater brukt til parkering.

Anbefalt utvikling
Kvartalet har enkelte ubebebygde tomter og tomter med lav utnyttelse, som kunne vært utviklet på nytt, også inn i 
bakgårdene. 

Ved detaljregulering som skal tilrettelegge for en koordinert og helhetlig fornyelse av større deler av kvartalet, kan 
det følgende byggehøyder vurderes:

- Høyest tillatt gesimshøyde mot gate kan økes fra 15,0 m til 16,5 m over gatenivå
- Høyest tillatt gesimshøyde for tilbaketrukket etasjer kan økes til 19,5 m over gatenivå
- Høyest tillatt mønehøyde kan økes til 19,5 m over gatenivå

Ved fortetting er det viktig at gatefasaden fremstår som like sammensatte og interessante som dagens bebyggelse, 

Gate N: Kaigata
Gate S: Skippergata
Gate Ø: Skåregata
Gate V: Sørhauggata

FAKTISK BRUK:
forretning, 
bolig, 
parkering

ANTALL BYGNINGER 
MOT GATELIV: 19

Fasade mot Sørhauggata Sør/Vest
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plan

3D  - sett fra sørvest

med egen inngang til hvert forretningslokale. 

En utvikling av kvartalet kan gi flere lokaler på 
gatenivå av god størrelse. En løsning kan være at 
kvartalet bygges ut med to fulle etasjer med næring 
(1. og 2. etasje), og at det legges til flere etasjer 
med bolig over dette. En koordinert utvikling av hele 
kvartalet gir mulighet for å etablere uteoppholdsareal 
av god kvalitet på tak over næringslokalene, forutsatt 
at dekket dimensjoneres for tilstrekkelig jordsmonn 
til vegetasjon. Byggehøyder vil måtte varieres for 
å tilpasse seg eksisterende bebyggelse og gi gode 
nok solforhold på uteoppholdsareal inne i kvartalet. 

I vest og sør må det tas større hensyn til solforhold og tilpassing til omgivelser ved at nybygg trappes ned mot 
eksisterende bebyggelse og at det lages åpninger i fasaderekken for å tillate ettermiddagsol på uteoppholdsarealet. 

For å ivareta gode solforhold på uteoppholdsareal på lokk inne i kvartalet må det gjøres grep ved planlegging 
av bebyggelsen langs kvartalets vestside. De øverste etasjene skrånes eller trappes ned mot bakgården, slik at 
det blir bedre solforhold på ettermiddagstid. Som en følge av dette bør høyeste gesimshøyde mot bakgård være 
maksimalt 8 m og minimum 50% av fasaderekken langs kvartalets vestside må være lavere enn 13,5 meter over 
gatenivå. 
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KVARTAL 34

Beskrivelse av eksisterende bebyggelse
Sammensatt bykvartal. Tre eldre bygårder i tre, flere næringsbygg i mur/betong fra ulike perioder, en eldre 
murbygning i historistisk stil på hjørnet i sydvest (kokkeskolen), og et nytt forretnings- og kontorbygg på hjørnet i 
sydøst.

Kvaliteter
Kvartalet fremstår vesensforskjellig i syd og nord; I nord er bebyggelsen lav og fragmentert, og kvartalsstrukturen 
brutt av gjennomføringen av Djupaskarsvegen, med parkeringen. Dette er en historisk viktig ferdselsåre, og 
videreføringen ned mot museet kunne vært et spennende bidrag til opplevelsen av gateløpene. I syd fremstår 
kvartalet som kompakt. Den gamle kokkeskolen er en del av skoleanlegget Breidablikk skole.

Hvordan burde kvartalet fungere bedre i forhold til sine omgivelser?
Det er noe lokalt tilbakeføringsbehov i trehusbebyggelsen. Parkeringsplassen er regulert som park og burde vært 
opparbeidet som en grønn forbindelse gjennom kvartalet.

Gate N: Kaigata
Gate S: Skippergata
Gate Ø: Kirkegata
Gate V: Skåregata

FAKTISK BRUK:
forretning, 
kontor, 
bolig, 
parkering, 
kirke

ANTALL BYGNINGER 
MOT GATELIV: 12

Nord/Øst Sør/Vest



146 | Haugesund kommune, 2016

plan eksisterende bebyggelse

3D-illustrasjon sett fra nordøst

Anbefalt utvikling
Bebyggelsen syd for passasjen i forlengelsen av Djupaskarsvegen burde vært strammet opp og utnyttet bedre. 
Parkeringsplassen kunne hatt en rolle som byrom. Med unntak av sveitsergården i nord og kokkeskolen i sydvest 
kunne store deler av kvartalet vært utviklet på nytt.

For høy bebyggelse vil gi svært dårlige solforhold for byrommet (dagens parkeringsplass) i nord. Det anbefales av 
den grunn at bebyggelsen rett sør for denne plassen holdes til byggehøydene i kommunedelplanen for Haugesund 
sentrum. Bebyggelsen langs Sørhauggata og Skåregata kan ellers vurderes unntatt fra kommunedelplanens 
bestemmelser og retningslinjer for følgende forhold:
- Høyest tillatt gesimshøyde mot gate kan økes fra 15,0 til 16,5 meter, målt fra gatenivå
- Høyest tillatt gesimshøyde for tilbaketrukket etasje kan økes fra 16,5 til 19,5 meter, målt fra gatenivå
- Høyest tillatt mønehøyde kan settes til 19,5 meter over gatenivå. 
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3D-illustrasjon sett fra sørvest
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KVARTAL 39

Typologier/karakter
Kvartalet består av to deler, adskilt i Djupaskarsvegen. Den nordre/østre delen er kompakt og består av 
sammenbygde kontor- og forretningslokaler fra sent 1900-tall. Det sørvestre hjørnet er sammensatt av et nyere 
kontorbygg i fire etasjer, et sveitserhus i tre etasjer, og et lavt bedehus i tegl.  Parkmessig opparbeidde arealer i 
den sydøstre delen av kvartalet.

Kvaliteter
De parkmessig opparbeidde arealene gir en fin ankomst til sentrumskjernen ned Djupaskarsvegen. Den gamle 
Televerksbygningen med metallplatekledning ligger fint tilbaketrukket, og på tross av sin tidstypiske fremtoning 
fra midten av åttitallet, fremstår den fortsatt som moderne. Utvidelsen som huser NAV har gode arkitektoniske 
kvaliteter i samspillet med den opprinnelige bebyggelsen.

Hvordan burde kvartalet fungere bedre i forhold til sine omgivelser
Fasaden til den mest kompakte bygningsmassen ned mot Kirkegata fremstår som tung og slitt. Denne kunne med 
fordel fått en oppgradering.

Anbefalt utvikling/fremtidige muligheter
Kvartalet er allerede godt utnyttet, særlig i østre halvdel. Det største mulighetene for fortetting ligger vest for 
Televerksbygget/NAV. Her kan dagens 3 etasjes bebyggelse enten bygges på i høyden, eller bebyggelsen kan 
erstattes med nybygg. For begge alternativ anbefales det at sentrumsplanens bestemmelser og retningslinjer om 
høydebegrensning legges til grunn. Det kan vurderes unntak fra disse bestemmelsene for tilbaketrukne etasjer, 
som kan oppføres med gesims- og mønehøyde opptil 19,5 meter, såfremt dette ikke fører til mer skygge på 
Biblioteksparken, som ligger nord for kvartalet. For beregning av skyggevirkning tas det utgangspunkt i forholdene 
ved kl 12:00, 21. mars.  

I 3D-modellen er det vist en skisse til en mulig disponering av bygningsmasse, men lokaler for detaljhandel i første 
og andre etasje, og etasjer med bolig over. Uteoppholdsareal er lagt på tak over handelslokalene. Dette er kun et 
eksempel på en mulig utvikling innenfor rammene.  

Gate N: Kaigata
Gate S: Skippergaten
Gate Ø: Øvregata
Gate V: Kirkegata

FAKTISK BRUK:
kontor, 
forretning, 
forsamlingshus

ANTALL BYGNINGER 
MOT GATELIV: 6

Sør/Vestutsikten fra Øvregata



166 | Haugesund kommune, 2016

plan

3D - nordvest
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KVARTAL 40 - 41 

Typologier/karakter
Kvartal 40 består av lager og forretningsbebyggelse. Overflateparkering på store deler av eiendommen. Kvartal 
41 er et sammensatt kvartal med flere typologier, uten en tydelig kvartalsstruktur. Ett større modernistisk murbygg 
(Esso).

Kvaliteter
Bensinstasjonen og overliggende bussverksted (senere ombygd til kontor) er et av byens beste eksempler på 
etterkrigsmodernisme. Bygningen har både arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.

Anbefalt utvikling
Dagens arealbruk i form av lavere bebyggelse og overflateparkering er ikke optimal bruk av sentrumsareal. Store 
muligheter for annen utnyttelse av kvartalene som helhet. En felles plan for begge kvartaler vil gi muligheter for et 
storkvartal med et større felles gårdsrom.

Flotmyrgata bør ligge som gangforbindelse til Djupaskarsvegen. En vurdering av muligheter for en forbindelse over 
til Flotmyr bør vurderes ved regulering av området.

Bygningstypologi må tilpasses nabobebyggelsen. I nord bør det være en type rekkehus/townhouse-typologi, slik at 
det skapes en god overgang til kvartalene med eneboliger og annen småhusbebyggelse.

Gate N: Kaigata
Gate S: Djupaskarsrvegen
Gate Ø: Karmsundgata
Gate V: Øvregata

FAKTISK BRUK:
bolig, 
kontor, 
bensinstasjon,
bilforretning, 
overflateparkering

ANTALL BYGNINGER 
MOT GATELIV: 

Nord/Øst utsikten fra Øvregata
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plan

3D sett fra sørvest
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oppriss Øst 1:1000

oppriss Vest 1:1000

3D sett fra nordøst
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