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Bestemmelser for RL1769 
Detaljregulering for Ystadvegen 1, Radisson Blu Hotel Haugesund 

Gnr. 36/125 - Haugesund Kommune 
Utarbeidet av Vikanes Bungum Arkitekter as 

          
Dato: sist revidert 11.02.21 
 
Vedtatt av Haugesund bystyre 06.09.17, saksnr. 16/1809 
Endring vedtatt av Plan- og miljøutvalget 19.09.19, saksnr. 19/710. 
Endring vedtatt av Utvalg for plan og miljø 25.02.21, saksnr. 20/5888. 
 

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med  
avgrensningslinje.  
 
 

1 Formål.  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortsatt hotelldrift med utvidelse av hotellet, 
boliger med tilhørende parkering og uteoppholdsareal, samt forretning. 
  
Planens formål er å skape et prosjekt med gode kvaliteter og godt samspill mellom beboere, 
hotellgjester og nærmiljøet. Det legges til rette for ulike tilbud og møteplasser som for eksempel 
forretning, uteområder, spa, treningsfasiliteter og konferansearealer.  
 

Planen skal legge vekt på god arkitektur samt gode uteområder som skal skape både tilhørighet 
og identitet for området. Det er lagt vekt på høy fortetting på grunn av områdets nærhet til 
hovedkollektivakse og kollektivtrafikk.  
 

2 Plankrav, Utomhusplan. 
Ved rammesøknad skal det følge en utomhusplan i målestokk 1:200, som viser opparbeidelse 
av det aktuelle planområdet med kjøreadkomst og annen adkomst, leke- og uteoppholdsareal, 
areal for renovasjon, trafo, gatetun, annen veggrunn grønt, med mer.  
 
Utomhusplanen skal spesielt sørge for gode overganger og forbindelser nord for B og H1 og H2.  
 
Utomhusplan skal vise høyder på terreng og dets tilpasning til omgivelsene, samt lokal 
overvannshåndtering. Det skal redegjøres for material- og fargebruk, beplantning, belegg, 
møblering, belysning, og så videre. Planen skal være godkjent av kommunen før 
igangsettelsestillatelse kan gis.  
 
 

3 Fellesbestemmelser for hele området.  
 
3.1 Støy 
 

3.1.1 Sammen med byggetillatelse skal det følge dokumentasjon for støyforhold og 
 nødvendige avbøtende tiltak (støyskjerm/fasadetiltak). Støytiltakene skal sikre innendørs 
 støynivå i henhold til byggeforskriftene, og uteoppholdsareal f_U1 med støynivå under 
 Lden 55 dB, jf. T-1442. Boliger skal ikke ha høyere innendørs støynivå enn 30 dBA.  

 
3.1.2 For å oppnå̊ tilstrekkelig demping av trafikkstøy skal støyutsatte boenheter ha 
 innebygget/innglasset balkong. Innglassing skal være profil løs løsning. Ved søknad om 
 innglassing etter ferdigstillelse skal samme type løsning brukes. 
  
3.1.3 Minst halvparten av rom, herunder minst 1 av soverommene, i hver boenhet skal ha 

vindu mot stille side.  Soverom som ikke plasseres mot stille side skal kompenseres med 
å ivareta lydkrav i vindu. 
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3.1.4 Alle boenheter skal ha tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. 
 

 
3.2 Varelevering  
 
 Varelevering for hotell skal skje via f_V3 nord i området, og for forretning sør i området 

langsmed f_AU4.  
 

4 Bebyggelse og anlegg. 
 

4.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 
 
4.1.1 Hotell 
 
 Det tillates følgende utnyttelse og byggehøyder. 
 

Felt BRA m2 Gesimshøyde 
H1 6000 K+39,20 
H2  2200 K+41,00 
H1 Opphøyd del  75 K+43,00 
Parkering (eksisterende) 850  
U3 Hotell 789  

 
For eksisterende hotell kan inntil 3 meter bredde sentrert på tak i nord sør retning 
godkjennes med en høyde på 1,5 meter over gesimshøyde for etablering av tekniske  
 installasjoner  

 
4.1.2 Boligformål. 
 
 Det tillates inntil 72 boenheter.  
 
 For felt der boligformål inngår tillates følgende utnyttelse til boligformål, og følgende   
 byggehøyder: 
 

Felt BRA m2 Høyde Hoved 
gesims 

B/F1 (Bygg A) 1550 Kote + 47,00 
B/F2 (Bygg B) 3855 Kote + 69,20 
B (Bygg C) 2740 Kote + 47,00 

 
 * Parkering, boder og tekniske rom under terreng regnes ikke med i BRA. 
 

Utover satt byggehøyde kan inntil 5 % av bebygd areal innenfor hver av formålene B/F1, 
B/F2, F og B godkjennes med en høyde på 1,5 meter over gesimshøyde for 
 etablering av tekniske installasjoner (inkludert heis/trapperom) i byggene. Areal skal 
 være inntrukket fra fasadeliv.  

 
4.1.3 Bebyggelsen innenfor felt B/F1, B/F2 og B skal variere i antall etasjer. Maks byggehøyder 

er også vist på plankart.  
 
4.1.4 For felt B/F1, B/F2 og F tillates samlet inntil 1000 m2 bruksareal handel i 1 etasje. 
 
4.1.5 Bilparkering, sykkelparkering og boder skal løses i felles parkeringsanlegg under 
 bakkenivå. I tillegg kan sykkelparkeringer etableres på uteområdet.  
 
4.1.6 Alle boenheter i punkthusbebyggelse skal ha balkong/terrasse på min 10 m2.  
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4.1.7 Bebyggelse i felt B/F1, B/F2, F og B skal ha naturstein/tegl som hovedmateriale.  

 
4.2 Hotell H1 og H2 
 
4.2.1 Felt H1 og H2 skal inneholde hotellvirksomhet med tilhørende funksjoner, samt 

parkering. Med tilhørende funksjoner menes spa og velvære, restaurant, bevertning og 
konferanse. Eksisterende hotell (H1) inngår i planen som angitt på plankart.  

 
4.2.2 Bebyggelse i felt H1 skal bevare sin opprinnelige form. Det skal være en tydelig 
 overgang/avslutning mellom eksisterende bebyggelse i felt H1 og ny bebyggelse i felt H2 
 og B/F2, både i materialbruk og formbruk.  
   
4.2.3 Det tillates etablering av en korridor med glassfelt langs østre fasade av H1. Utforming av 

denne skal godkjennes av Byantikvaren. 
 

4.3 Bolig B 
 
 Felt B skal inneholde punkthusbebyggelse med bolig. Det tillates ikke bolig i 1 etasje. 
 

4.4  Bolig/Forretning BF1 og BF2 
 
4.4.1 Felt B/F1 og B/F2 skal inneholde punkthusbebyggelse med bolig og forretning. 
 Forretning skal etableres i 1. etasje for BF1, BF2 og F hvor fasadene skal våre åpne mot 
 sør, med publikumsrettet virksomhet. 
 
4.4.2 For B/F1 tillates det tak over terrasse ved inntrukket toppetasje mot vest med en 

utstrekning på 3 x 8 m.  
 

For B/F1 tillates det utestue ved inntrukket 7. etasje mot nord med en utstrekning på 
4 x 4 meter med tak fra utgang stue.  

 
4.4.3 For B/F2 tillates det tak over terrasse ved inntrukket toppetasje mot vest med en 

utstrekning på 3 x 7,3 m.  
 

For B/F2 tillates det utestue ved inntrukket 14. etasje mot nord med en utstrekning på 
4 x 4 meter med tak fra utgang stue.  

 
4.4.4 Det skal etableres en tilkomst fra B/F2 til uteoppholdsareal på vestsiden.  
 

4.5 Forretning F 
 
4.5.1 Felt F skal kun inneholde forretning. Det tillates en forbindelseskorridor over tak mellom 
 B/F1 og B/F2 på inntil 50 m2 BRA.  
 
4.5.2 Balkonger tilhørende felt B/F1 og B/F2 kan krage utover F med inntil 3 m. Minimum fri 
 høyde over takplan på F skal være 2,5 m.  

 
4.6 Uteoppholdsareal U1, U2, U3 og lek 
 
4.6.1 Alle boenheter skal ha tilgang til minimum 25 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet.  
 
4.6.2 Arealene skal opparbeides i henhold til utomhusplan.  
 
4.6.3 Arealene skal være utformet i henhold til krav om universell utforming. 
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4.6.4 f_U1, f_U2 og f_lek skal være felles for alle boenheter innenfor planområdet. Arealene 
skal ha trafikksikker adkomst fra boligene, og min. 50 % av arealet i f_U1, f_U2 og f_lek 
skal ha sol ved 21. mars kl. 15.00 og 21. juni kl. 18.00. 

 
4.6.5 Det skal etableres 2 lekeplasser minimum à 150 m2. Alternativt etableres én 
 lekeplass på minimum 300 m2. Plassering av nærlekeplass skal etableres innenfor f_U1 

4.6.6 U3 skal være uteoppholdsareal for hotellet men skal være tilgjengelig for beboerne 
innenfor området.  

 
4.6.7 Det skal legges vekt på å skape gode møteplasser i alle uteoppholdsareal.  
 

4.6.8 Balkonger tilhørende felt B/F1 kan krage utover f_U2 inntil 3 m. Minimum fri høyde 
 over bakkeplan skal være 4 m.  
 
4.6.9 Balkonger tilhørende felt B kan krage utover f_U1 inntil 1,5 m. Minimum fri høyde 

 over bakkeplan skal være 3 m.  
 
4.6.10 Det skal etableres en tydelig forbindelse fra f_U1 og videre til RL1726 Sakkestad hageby 

via f_F2. Denne skal tydelig defineres i utomhusplan.  
 
4.6.11 Dekket over parkeringsanlegget må̊ dimensjoneres slik at det kan opparbeides et variert 
 terreng med vegetasjon over. 30 % skal opparbeides med 1,0 m vekstmedium og 
 drenssjikt hvorav jordsmonn utgjør minimum 25 %. Resten skal opparbeides med 
 0,3–0,5 m vekstmedium og drenssjikt hvorav jordsmonn utgjør minimum 25 %.  
  
4.6.12 Det skal etableres en kvartalslekeplass på 1500 m2 på f_lek som skal være allment 
 tilgjengelig. Overgang mellom uteoppholdsareal og kvartalslekeplass skal være sømløs, 
 det vil si uten inngjerdinger eller lignende. Form på kvartalslek kan justeres. 
 

4.7 Annet Uteoppholdsareal AU1–AU5 
 
4.7.1 f_AU1–f_AU5 er felles for B/F1, B/F2, H1, H2, F og B. 
 
4.7.2 f_AU1–f_AU3 skal sees i forbindelse med tilgrensede uteoppholdsareal i RL1726 

Sakkestad hageby.  
 
4.7.3 f_AU5 skal ikke ha beplantning som hindrer frisikt i kjøreveg.  
  
4.7.4 Det skal etableres et felt med belegningsstein av høy kvalitet på f_AU4 langs bebyggelse 
 mot sør i felt B/F1, B/F2 og F.  
 
4.7.5 Balkonger tilhørende felt B/F1 kan krage utover f_AU4 med inntil 3 m. Minimum fri høyde 
 over bakkeplan skal være 4 m.  
 
4.7.6 Balkonger tilhørende felt B/F2 kan krage utover f_AU4 med inntil 3 m. Minimum fri høyde 

 over bakkeplan skal være 3 m.  

 
4.8   Renovasjon R1 og R2 
 
4.8.1 f_R1 og f_R2 er områder for felles nedgravde renovasjonsanlegg som skal dekke 
 behovet til husholdningene i B, B/F1og B/F2.  
 
4.8.2 Renovasjon for hotell og forretning løses i varemottak.  
 

4.8.3 Renovasjonsnorm for HIM skal følges jf. «Lokal renovasjonsnorm for HIM-kommunene».  
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4.8.4 Det tillates tilpasning av uteoppholdsareal opp mot renovasjonssted, for å oppnå et mest 
mulig ryddig område.  

 

4.9 Trafo TR 
 
 TR er felt for trafo/nettstasjon.  
 
 
 

4.10 Byggegrense 
 
 Hvis annet ikke er angitt sammenfaller byggegrense med formålsgrenser for bebyggelse 
 og anlegg.  
 

5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  
 
5.1. Kjøreveg V1–V5 
 
5.1.1 f_V3 er felles for B/F1, B/F2, F, B, H1 og H2. 
 
5.1.2 Det skal opparbeides et opphøyet felt med belegningsstein av høy kvalitet som skal 
 skape en forbindelse fra f_U1 til RL1726 Sakkestad hageby via f_F2.  
 
5.1.3 f_V4 er adkomst til parkeringskjeller for hotell. 
 
5.1.4 f_V5 er felles for B/F1 og B/F2. 

 

5.2  Fortau F1–F6 

 
5.2.1 f_F1, f_F2 og f_F6 er felles for B/F1, B/F2, B, F, H1 og H2.   
 
5.2.2 Balkonger tilhørende felt B kan krage utover f_F1 inntil 3 m. Minimum fri høyde over 
 bakkeplan skal være 3 m.  
 
5.2.3 Det tillates å kjøre over f_F6 for adkomst til parkeringskjeller for hotell og inngang til B/F2. 

 
5.3 Gang- og sykkelveg GS 
  
 f_GS er felles for alle innenfor planen. 
 
5.4 Parkering P1–P3 og felles anlegg 
 
5.4.1 Det skal anlegges felles parkeringsanlegg for boenheter på planområdet under bakkenivå 

for B/F1, B/F2 og B med mulighet for å etablere 2 etasjer med bilparkering. Dette er 
markert i plankartet som bestemmelsesområde #1. Parkering, boder og tekniske rom 
under terreng regnes ikke med i BRA. 

 
5.4.2 Det skal legges til rette for 1 bilparkeringsplass per. boenhet samt 0,2 
 gjesteparkeringsplass per boenhet.  
 

5.4.3 Det skal legges til rette for 13 bilparkeringsplasser for forretning.  
 

5.4.4 Det skal legges til rette for minst 17 bilparkeringsplasser for hotell i eksisterende 
 parkeringskjeller. Dette er markert i plankartet som bestemmelsesområde #2. Parkering, 
boder og tekniske rom under terreng regnes ikke med i BRA. 
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5.4.5 5 % av bilparkeringsplassene skal tilrettelegges som HC-parkering. 
 Minimum 10 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for elbil med ladestasjon.  
 

5.4.6 Det skal etableres for 3 stk. sykkelparkeringer per boenhet. 
 
5.4.7 Det skal etableres for 15 stk. sykkelparkeringer for hotellformål. Disse skal etableres i 
 eksisterende hotellgarasje.  
 
5.4.8 Det skal etableres 2 stk. sykkelparkering pr. 100 m2 BRA forretning.  
 
5.4.9 50 % av alle sykkelparkeringer skal stå under tak. Utomhusplanen skal avgjøre hvor de 
 utendørs sykkelparkeringene plasseres.  

 
5.4.10 P1 skal være parkering for forretning. f_P2 skal være felles for B/F1, B/F2, B, H1 og 
 H2. P3 skal være parkering for hotellet. 
 

5.5 Annen veggrunn grønt AVG 
 
5.5.1 o_AVG1 og f_AVG2 skal opparbeides med et parkmessig preg tilpasset omgivelsene.  

  
5.5.2 Der mur blir synlig langs o_AVG1, skal den være opparbeidet i lødd stein. Det skal 
 plantes trær som skjerming mot Karmsundgata.  
 
5.5.3 f_AVG2 skal være felles for alle innenfor planen. 

 
6 Hensynssoner.  
 

6.1 Frisikt 
 
 I frisiktsonene skal det ikke være hindringer mellom 0,5–3 m over vegplan.  
 

6.2 Bevaring kulturmiljø 
 
 H570 er område for bevaring kulturmiljø. Eksisterende hotell vurderes som et epokebygg 
 av antikvarisk verdi og skal bevares. Tiltak må avklares med byantikvar.  
 

6.3 Andre sikringssoner, driftstunnel 
 
 Sikringssone H190 omfatter driftstunnel for Haugesund kommune sin driftsavdeling. Det 
 er ikke tillatt å gjennomføre tiltak innenfor sikringssone for driftstunnel uten godkjenning 
 fra Haugesund kommune.  

 
7 Rekkefølgebestemmelser.  
 
7.1 Teknisk plan for elforsyning, veg, vann og avløp skal være godkjent av Haugesund 
 kommune før det kan gis igangsettingstillatelse.  
 

7.2 Før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen, skal det være gjennomført 
 nødvendige grunnundersøkelser. Påvises forurenset grunn, skal det utarbeides 
 tiltaksplan jf. forurensningsforskriften kapittel 2. Planen skal være godkjent av kommunen 
 før igangsettelse kan gis.  
 

7.3 f_U1, f_U2, f_lek  og  f_AU1–f_AU5 skal opparbeides før brukstillatelse kan gis. Hotellets 
uteoppholdsareal U3 skal opparbeides før ferdigattest kan gis.  
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7.4 Fortau og adkomster skal være opparbeidet før brukstillatelse kan gis.  
 
 

7.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i gjeldende plan (RL1726) utenfor 
 planområdet skal være opparbeidet langs områdets sør-, vest- og østside før 
 brukstillatelse kan gis. (Se figur under)  
 

              
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i RL1726 sør for de blå linjene inngår som rekkefølgekrav.  

 

 


