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Innhold

▪ Litt om Bane NOR Eiendom

▪ Kort om knutepunkt

▪ Stavanger Stasjon – hvor er vi, hvor skal vi?

▪ Teater på stasjonen – mulig/umulig

▪ Visjonen - et nytt forslag
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Stasjoner Verksteder Knutepunkt

Bane NOR Eiendom
▪ Eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge.

▪ Er landets ledende knutepunktutvikler og en viktig steds- og byutviklingsaktør. 

▪ Har mer en rekke aktive eiendomsutviklings-prosjekter ved knutepunkt i norske byer

▪ Forvalter alle jernbanens stasjoner, holdeplasser, verksteder, terminaler, driftsbygg 
og infrastruktureiendommer. 

▪ Har som ambisjon å få flere til å bruke jernbanen. 



▪ Utviklingsprosjekter som bidrar til fortetting rundt knutepunkt og skaper trafikkvekst for toget

▪ Pågående prosjekter bidrar til å skape verdi i grensesnittet mellom eiendom og jernbane

▪ Eier eiendommer med ca. 2,5 millioner kvadratmeter i utviklingspotensial

▪ Eiendommene ligger sentralt plassert ved kollektivknutepunkter i norske byer og tettsteder

▪ Utvikling i egen regi, eller gjennom SP-selskaper sammen med andre profesjonelle eiendomsaktører

▪ 230 aktive prosjekter og er aktiv i hele verdikjeden
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Bane NOR Eiendom - prosjektavdelingen



5



De tre viktigste prosjektene i vår region (sør/vest):
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Flere boliger og 
arbeidsplasser i 
knutepunkter og 

sentrum
Flere vil velge 
å gå, sykle og 
reise kollektivtBedre 

bykvaliteter og 
lokalt 

kollektivtilbud

Knutepunktutvikling = bærekraftig byutvikling:



Hvorfor utvikling ved Stavanger S?
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▪ Ca. 40.000 reisende pr. dag – enorm vekst

▪ Følge opp forpliktelsene i Byvekstavtalen

▪ Tilrettelegge for økning i tog- og buss frekvens

▪ Bedre kollektivknutepunkt – flere reisende 

▪ Bedre tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk

▪ Attraktive omgivelser på/rundt stasjonen

▪ Økt bykvalitet og pulserende byliv

▪ Bidra til destinasjonsutvikling (Stavanger sentrum)

▪ Bidra til næringsutvikling 

▪ Utnytte arealpotensial

▪ Øke attraktiviteten til jernbane og buss

= en tettere, smartere og mer attraktiv by
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Enkle, trygge og effektive/sømløse 

bytter mellom ulike reisemidler!
God tilgjengelighet og framkommelighet for 

fotgjengere, syklister og annen kollektivtrafikk! 

Stor andel arbeids- og besøksintensive 

virksomheter tett på stasjonen! 

Byutvikling med høy arealutnyttelse i 

500 meters radius fra stasjons-punktet!



2 Mål for Stavanger sentrum - samfunnsdel
2.1 Mål og strategier for utviklingen av Stavanger sentrum
Hovedmål:
Stavanger sentrum skal være regionens viktigste bysenter som går foran og viser 
fremtiden for den bærekraftige byen.

Delmål:
For å nå hovedmålet må Stavanger sentrum styrkes gjennom å:
- være attraktiv regionhovedstad som er tyngdepunkt for handel, arbeidsplasser, boliger 
og opplevelser.
- sikre fortetting av knutepunkt og bystrukturer.
- være viktigste møteplass for menneskene som bor og hører til byen.
- skape gater, byrom og bygg som gir en gåvennlig by.
- stolt vise fram og videreutvikle vår historiske identitet som sjøfartsby, industriby og 
trehusby.
- være foretrukket reisemål for besøkende til byen og andre destinasjoner.
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Bane NOR Eiendom – Norges ledende knutepunktutvikler
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Nylig vedtatt KDP for sentrum
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Flyt Kompakt ver. 1 Kompakt ver. 2
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Nytt bygg = grunnflate 3600 kvm

Bergelandsbrua/jernbanelokket som miljøgate – kryssing i plan?
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