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1 Bakgrunn



November 2014 — Sentrumsplanen presenteres med forslag om høyhus på tomten.

April 2016 — Partnerskap om utvikling av tomten inngås, Aftenbladet skriver om 
planene.

Sommeren 2016 — Arkitektkonkurranse for tomten gjennomføres.

September 2017 — KBU sier med knapt flertall ja til høyhus på 26 etasjer.

Oktober 2017 — Kommunalutvalget vedtar forslag fra Ap med 7 mot 2 (SV og V) 
stemmer. «Det kan bygges et høyhus som ikke avviker i vesentlig grad på eksisterende 
maks byggehøyder i kvartalet.» Fra da av er høyden redusert fra 26 til i praksis 18 etas-
jer.

September 2018 — KBU vedtar énstemmig oppstart av detaljregulering.

Januar 2019 — Rådmannen leverer endelig innstilling til ny sentrumsplan: «Knud 
Holms gate 8; det kan etableres høyhus som ikke avviker i vesentlig grad fra eksister-
ende byggehøyder i kvartalet.»

Mars 2019 — Kommunalutvalget, som også er kommunens planutvalg, går enstem-
mig inn for rådmannens innstilling.

Mars 2019 — Bystyret går inn for rådmannens innstilling med 59 mot 8 stemmer.

Tidslinje



Høyhus i Stavanger sentrum
Knud Holms gate 8; det kan etableres 
høyhus som ikke avviker i vesentlig grad 
fra eksisterende byggehøyder i kvartalet. 
Eksisterende bebyggelse kan rives. 

Vedtatt av Stavanger bystyre 11. mars 2019.



2 Prosjektet
K8 er et av de viktigste enkeltbidragene i den nye 
sentrumsplanen for økt aktivitet i selve sentrumskjernen.

K8 blir et viktig bidrag til å nå klima-/miljømålsettingene.

K8 bidrar sterkt til at kommunen følger nasjonale og 
regionale krav/målsettinger.

800 arbeidsplasser.
    —  Løfter omgivelsene og bydelen.
    —  Fleksible løsninger.
    —  Tilpasset neste generasjons arbeidstakere (dagens 
        ungdom).

Bidra til å øke Stavangers konkurransekraft.
    —  Bygger sentrum for hele Rogaland, ikke kun for 
         bydelen.

Ingen parkeringsplasser.



Gjeldene situasjon



Eksisterende områdeplan



Ny områdeplan



Planoversikt



Offentlig tilgjengelige funksjoner



Plan 01



Plan U1



Perspektiv - restaurant



3 Regulering

Viktige elementer i detaljreguleringen
Park

Sol og skygge

Vind

Dagslysforhold



Situasjonsplan



Park



Sol og skygge



Sol og skygge



Tiltak for vindreduksjon



Dagslysforhold



4 Spørsmål


