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Kommunedelplan for Haugesund sentrum  
 

Gjennomføring og ansvar 

Rådmannen vil vurdere nærmere tidspunkt for gjennomføring av de enkelte tiltak, samt ansvarlig 

enhet for gjennomføring. 

 
Det urbane regionsenteret 

Virkemiddel Type Gjennomføring Ansvar 

Øke tilgjengelig areal til næringsvirksomhet og 
offentlige funksjoner gjennom fortetting, 
transformasjon og utbygging av Flotmyr 

Plan og fysisk 
tiltak 

 Rådmannen vil 
vurdere 
nærmere 
tidspunkt for 
gjennomføring 
av de enkelte 
tiltak, samt 
ansvarlig 
enhet for 
gjennomføring. 
 

Tilrettelegge for videre utvikling av Høgskolen Stord 
– Haugesund og Helse Fonna 

Samarbeid og 
plan 

Under arbeid 

Synliggjøre tilgjengelig næringsareal i sentrum 
 

Kommunikasjon  

Tilrettelegge for at skoler og barnehager kan 
etablere seg i sentrum og på Flotmyr  

Plan Under gjennomføring 

Utarbeide tilstandsrapport og rehabiliteringsplan for 
Haugesund folkebibliotek 

Plan Under gjennomføring 

Tilrettelegge for en mer oversiktlig og 
behovstilpasset parkeringsstrategi   

Planlegging  

Øke sentrumsgatenes attraktivitet og oversiktlighet 
ved å følge opp tiltak i gatebruksplan  

Plan og fysisk 
tiltak 

Under gjennomføring 

Øke sentrums attraktivitet som handelssentrum og 
opplevelsessentrum gjennom å utarbeide 
formveileder og følge opp tiltak i denne 

Plan og fysisk 
tiltak 

Under gjennomføring 

 

Bolig i byen 

Virkemiddel Type Gjennomføring Ansvar 

Utredning og opprustningsplan for å øke 
attraktiviteten til de bynære villaområdene, spesielt 
for området mellom Karmsundgata i øst og 
Haraldsgata i sør, og mellom Byparken og 
Rådhusplassen. 

Plan og fysisk 
tiltak 

 Rådmannen vil 
vurdere 
nærmere 
tidspunkt for 
gjennomføring 
av de enkelte 
tiltak, samt 
ansvarlig 
enhet for 
gjennomføring. 

Opparbeide gode lekeplasser og uteoppholdsareal i 
sentrum for å gjøre sentrum mer attraktivt som 
boarena for barnefamilier.  

Plan (form – og 
uteromveileder) 
fysisk tiltak 

Skateparken er 
gjennomført. 
Biblioteksparken er 
under gjennom-føring. 

Utarbeide plan for områdeløft for Risøy.  
 

Plan  

Ferdigstille reguleringsplan for Flotmyr og 
tilrettelegge for utbygging.  
 

 Under gjennomføring 



 

En vakker og attraktiv by 

Virkemiddel Type Gjennomføring Ansvar 

Etablere kåring av “Byutviklingspris” hvert andre år.  Ordning / 

kampanje 

 Rådmannen 
vil vurdere 
nærmere 
tidspunkt for 
gjennomføring 
av de enkelte 
tiltak, samt 
ansvarlig 
enhet for 
gjennomføring 

Utvikle formveileder for sentrum. Se gatebruksplan 

for mer informasjon.  

 

Plan Under gjennomføring 

Gjennomføre gateopprusting Haraldsgata (Bytunet-

Byparken) 

 

Fysisk tiltak Under opparbeidelse 

Utarbeide plan for kunst i offentlige rom Plan Inngår i 
formingsveileder 
 

Iverksette arbeidsgruppe sammen med gårdeiere, 

haugesund sentrum og lokalt kunstmiljø for å 

vurdere «midlertidige byromprosjekter» 

 

Ordning  

Utvikle veileder til eiere av bevaringsverdig 

bebyggelse 

 

Plan / informasjon  

Utarbeide detaljert mulighetsstudie for 

sammenhengende kyststi som belyser planfaglige 

vurderinger, samt praktiske konsekvenser og 

eiendomsforhold  

 

Plan / utredning  

 

Den tilgjengelige byen 

Virkemiddel Type Gjennomføring Ansvar 

Etablere gode og sammenhengende 
gangforbindelser til og gjennom Haugesund 
sentrum, jf. gåstrategi 
 

Plan og fysisk 
tiltak 

I prosess Rådmannen vil 
vurdere 
nærmere 
tidspunkt for 
gjennomføring 
av de enkelte 
tiltak, samt 
ansvarlig 
enhet for 
gjennomføring. 

Utrede muligheten for fast båtforbindelse mellom 
Haugesund og Nord-Karmøy med behovsanløp av 
Vibrandsøy og byøyene 
 

Utredning Påbegynt/i prosess 

Prøveordning for sykkelfelt i Sørhauggata og 
Skjoldavegen 
 

Plan og fysisk 
tiltak. 

Innført i Skjoldavegen  

Etablere flere sykkelparkeringsanlegg i sentrum, 
med nærhet til ulike målpunkt 
 

Fysisk tiltak Delvis gjennomført 

Prioritering gang- og sykkelveiene høyt når det 
gjelder drift og vedlikehold hele året 
 

Drift og 
vedlikehold 

 

Søke BRA-midler til å oppgradere alle 
kollektivholdeplasser slik at de blir universelt 
utformet 
 

Søknad og fysisk 
tiltak 

 

Arrangere opplæringsseminar om universell 
utforming for ansatte i kommunen, gårdeiere, 
butikkinnehavere m.fl.   
 

Arrangement  

Oppgradere alle fortau til universelt utformet 
standard   

Fysisk tiltak  

 


