Vår dato:

Vår ref:

07.01.2021

2020/11640

Deres dato:

Deres ref:

23.11.2020
STAV ARKITEKTER AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Kontakt saksbehandler

Magne Bartlett, 51568858

Uttale - Planvarsel plan-ID 2757 detaljregulering Svankevigå - Badehusgata
25 og Dokkgata 4 Storhaug bydel, Stavanger
Viser til oversendelse i overnevnte sak. Saken gjelder varsel om utarbeidelse av ny reguleringsplan
for Svankevigå, Badehusgata 25 og Dokkgata 4, i Storhaug kommunedel i Stavanger kommune.
Planforslaget legget opp til etablering av 80-100 leiligheter fordelt på fem punkthus i 5-8 etasjer, med
felles uteområder og parkering.
Statsforvalterens vurdering
Parkering
Parkering må løses i felles anlegg. Dersom det ikke lar seg gjøre under bakken må det tilstrebes en
alternativ løsning i felles anlegg som ikke innebærer bakkeparkering. Det forutsettes at
parkeringsdekning blir utarbeidet i henhold til overordnet plan.
Barn og unge
Planforslaget legger opp til 80-100 leiligheter. Det er positivt at den nye planen legger opp til å løse
sandlekeplass og kvartalslekeplass innenfor planområde, forutsatt at det skjer innenfor
kommuneplanens føringer for størrelse, kvalitet og funksjonskrav. Sikkerhet med tanke på nærhet til
sjø for lekeområdene og de risikoer det medfører må omtales i ROS-analysen.
Samfunnssikkerhet
I Risiko- og sårbarhetsanalysen må det legges særlig vekt på risiko knyttet til stormflo og
havnivåstigning, med tanke på foretrukket parkeringsløsning og arealene mot sjø. Tilkomst for
utrykningskjøretøy og trafikksikkerhet bør bli belyst og andre aktuelle tema som måtte komme opp
underveis.
Statsforvalteren legger ellers til grunn at planarbeidet blir gjennomført i tråd med overordnede
føringer og vi vil gjøre en ny vurdering av planen når den kommer til offentlig ettersyn.

Med hilsen

E-postadresse:
sfropost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.statsforvalteren.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Side: 2/2

Trond Olav Fiskå
plankoordinator

Magne Bartlett
førstekonsulent
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Kopi til:
Stavanger kommune
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Seksjon for kulturarv

MUSEUM STAVANGER AS V/Stavanger maritime museum
Muségata 16

Deres referanse:
Dato: 01.12.2020
Saksnr.: 2020/71892

4010 STAVANGER

Dok.nr.: 4
Saksbehandler:
Linda Julshamn

Stavanger kommune – varsel om oppstart av detaljregulering for
Badehusgata 25 og Dokkgata 4 - plan 2757 - ber om uttalelse innen 15.01.21
Rogaland fylkeskommune viser til brev med vedlegg datert 23.11.20 fra Stav Arkitekter
AS. Fylkesrådmannen har vurdert saken som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Planen omfatter også areal er i sjøen og vi ber derfor Stavanger maritime museum, som
rette fag- og forvaltningsmyndighet for kulturminner i sjø og vassdrag, om uttalelse innen
15.01.21. Vi beklager sen oversendelse.

Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
leder (adm)

Linda Julshamn
spesialrådgiver

Vedlegg: Brev med vedlegg datert 23.11.20 fra Stav Arkitekter AS.
Kopi til: Stavanger kommune
Stav Arkitekter AS

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

Besøksadresse

Postadresse

Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

Bymiljø og utbygging

Jo Christian Fougli
Plan og arkitektur
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Dato:
Saksnummer:
Deres ref.:

25.11.2020
20/31087-7

Uttale frå park og veg - varsle om oppstart av reguleringsarbeid plan 2757 - detaljregulering for Badehusgata 25 og Dokkgata 4
Park og veg har følgjande merknader til varsel om oppstart av plan 2757 –
detaljregulering for Badehusgata 25 og Dokkgata 4:
Bygningar
Vi ber om at utbyggjaren finn fram til ei anna utforming og plassering av bygningane slik
at uteromma får høg kvalitet. Området står på forslaget fram som «overlessa» av bygg
som er lite tilpassa gateløpet og andre bygningar i kvartalet. Dei vil medføre uheldig
skuggelegging av uterom, torget og leikeplassane.
Torget og leikeplassane
Torget står fram som skuggefull, grått og lite innbydande. Fotgjengarane må sikrast m.a.
gjennom belysning og siktlinjer. Torget bør heller få eit grønt preg og bli ein del av
grønstrukturen. Vi minner om eksisterande pumpehus som må integrerast i planen.
Tilgang for slambilen må sikrast.
Kvartalsleikeplassane har for lite areal og blir for skuggefulle. Dette må endrast.
Mobilitet og sykkel
Svingen i badehusgata er uoversiktleg. Vi anbefaler anten å utvide breidda eller å endre
på kurvene (i tilfelle alternativ plasseringa av blokkane).
Fortauet o_F1 må vere realisert før utbygging, dette må sikrast i
rekkjefølgjebestemmingane. Forbindelsen mellom vindmøllebakken via nye torg og bort
til badedammen må bli ein grøn forbindelse med gode kvalitetar.
Det er definert hovudsykkelnett i Harald Hårfagres gate og vidare inn mot Badehusgata
som deretter svingar inn i Nedre Banegate. Sjølv om det ikkje er definert hovudnett for
syklande vidare i Badehusgata er det sært viktig å sikre god tilkomst for syklande i denne
planen. Byggjeprosjektet må også sørgje for gode sykkelparkeringsanlegg.
Reguleringsplanen må ha føresegner som sikrar sykkelparkering på bakkenivå ved
hovudinngangen for besøkjande og gode, trygge og arealdekkande
sykkelparkeringsanlegg for bebuarar. Føresegnene i KDP sentrum krev berre 2
sykkelparkeringsplassar pr bueining, noko som er lågt. Utbyggjar ønskjer å leggje til rette
for barnefamiliar. For ei familie med 2 barn og 2 vaksne er ikkje 2 p-plasser for sykkel
tilstrekkeleg. Talet på plassar må visast i arealbruk til sykkelparkering.

Postadresse
Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Løkkeveien 99

Telefon: +47 51507090
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr: 964965226

Sjølinja og vika
Utbygginga må sikre gangforbindelse langs sjøen og inkludere denne sjøpromenaden i
planen. Det må vere tilgang til sjø på nordsida som har mest sol. Det bør også sikrast
tilgang til sjøen for kajakk og liknande.
Regulert friområde i sjøen (o_Friluftsområde i sjø) må takast vare på.
I tillegg til flaumfare og havnivåstiging gjer vi også merksam på problem med setning og
manglande utskifting av vatn/dårleg vatnsirkulasjon i vikene. Å etablere pumpar kan vere
ei løysing.
Med helsing
Torgeir E Sørensen
park- og vegsjef

Anne Merethe Skogland
seksjonssjef
Marit Magdalene Schweiker
sakshandsamar

Vedlegg
Uttale frå park og veg - varsle om oppstart av reguleringsarbeid - plan 2757 - detaljregulering for
Badehusgata 25 og Dokkgata 4

Kopi til:
Stav Arkitekter AS, Pål Dannevig

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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Klima og miljø

Stav Arkitekter AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Dato:
Saksnummer:
Deres ref.:

26.11.2020
20/31087-8
Pål Dannevig

Svar på plan 2757
Stavanger kommune, BMU klima og miljø har følgende kommentar til planen:
Etter ”Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved terrenginngrep” plikter tiltakshaver å
vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området i forbindelse med
et tiltak. Vi har sjekket planen opp mot aktsomhetskartet for forurenset grunn, og området
ligger innenfor. Det er derfor mistanke om forurenset grunn. Dersom det skal
gjennomføres tiltak på et område med forurenset grunn skal tiltakshaver utarbeide
tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket gjennomføres. Kommunen ved
avdeling klima og miljø er forurensningsmyndighet etter forskriften.

Med hilsen

Klikk her for å skrive inn tekst.
Klikk her for å skrive inn tekst.

Nina Borøy Harbo
saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Postadresse
Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 23

Telefon: +47 51507090
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr: 964965226

Innbygger- og samfunnskontakt

Stav Arkitekter AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Dato:
Saksnummer:
Deres ref.:

08.12.2020
20/31087-11

Plan 2757 - reguleringsplan for Badehusgata 25 og Dokkgata 4
Funksjonshemmedes råd behandlet saken i møte 03.12.20 og gav følgende uttalelse:
«Funksjonshemmedes råd ber om at krav til universell utforming blir ivaretatt i alle
planleggingsfaser.»
Med hilsen
Arnhild Blychert
Leder Funksjonshemmedes råd

Jorunn Lura Jåsund
utvalgssekretær

Vedlegg

Kopi til:
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst., Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
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Postadresse
Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Øvre Kleivegate 15

Telefon: +47 51507090
politisk.sekretariat@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr: 964965226

Pål V. Dannevig
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ingerid Pegg <ipegg@stavanger.kommune.no>
fredag 4. desember 2020 13:35
Pål V. Dannevig
Felles Postmottak
Detaljregulering for Badehusgata 25 og Dokkgata 4, plannummer 2757 - varsel om oppstart

Vi viser til varsel om oppstart for plan 2757.
VA‐verket har en pumpestasjon innenfor planområdet, på det som er beskrevet som nytt torg. Denne må reguleres
inn som eget formål i planen, og det må sikres atkomst for nødvendig drift og vedlikehold av stasjonen, herunder
innkjøring og oppstilling for spylebil.Pumpestasjoner er alltid utstyrt med nødoverløp som trer i kraft ved
svikt/feilfunksjon. Dette er også tilfelle for pumpestasjonen i planområdet, og man må derfor være obs på
vannkvaliteten dersom det legges opp til rekreasjonsformål på vann.
Med vennlig hilsen
Ingerid Pegg
Rådgiver overvann og klimatilpasning
Vann og avløp
T: +47 51 50 70 23 M: +47 475 09 100
stavanger.kommune.no

1

Vest

STAV ARKITEKTER AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Deres ref.:

Vår ref.:
2020/9816-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Anne Britt Ottøy

Dato:
23.12.2020

Uttale til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan 2757 - Badehusgata 25
og Dokkgata 4 - Svankevigå - Storhaug bydel - Stavanger kommune Rogaland fylke

Vi viser til deres brev av 23.11.2020 vedrørende igangsetting av ovennevnte planarbeid.
Det opplyses at formålet med planen er «å regulere blokkbebyggelse for bolig og andre
typer virksomheter som naturlig hører til i området. Det vil også blir satt av arealer til
uteopphold, lek, torg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur».
Ved eventuell planlegging i sjø må det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig
at det ikke planlegges tiltak/ aktiviteter som kan komme i konflikt med fremkommeligheten i
sjøområdet. De tiltak som planlegges etablert må dimensjoneres slik at de kan motstå
påregnelig drag og bølgeslag i området.
Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet.
Kystverket vil be om at planforslaget oversendes for uttale når dette foreligger
Med hilsen

Anne Britt Ottøy
senioringeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
STAVANGER KOMMUNE
STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Postboks 8001
Strandkaien 46

4068
4005

STAVANGER
STAVANGER

Regionkontor Vest
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Rogaland fylkeskommune

Vår ref.: 21.012
Deres ref.: 2020/71892
Stavanger, 19.01.21

Stavanger kommune – varsel om oppstart av detaljregulering for Badehusgata 25
og Dokkgata 4 – plan 2757 – Varsel om behov for marinarkeologiske registreringer
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av detaljregulering for Badehusgata 25 og Dokkgata 4 i
Stavanger kommune. Det er aktuelt å kreve marinarkeologiske registreringer innenfor
planens sjøareal, hjemlet i kulturminnelovens §§ 9, 10 og 14. På grunn av en feil i
oversendelsen har vi først mottatt saken for vurdering etter oppgitt frist for innspill. Vi ber
om at vår uttale blir inkludert i videre planarbeid selv om frist for innspill var satt til
15.01.21.
Om vår rolle
Stavanger maritime museum (Smm) skal som fag- og forvaltningsmyndighet etter
kulturminneloven ta stilling til forholdet til automatisk freda kulturminner og verna
skipsfunn i sjø og vassdrag som berøres av omsøkt tiltak eller plan.
Stavanger maritime museum har myndighet til å kreve å få gjennomføre arkeologisk
registreringer. Hensikten med registreringen vil være å undersøke om tiltaket/planen
kommer i konflikt med freda kulturminner og verna skipsfunn, jf. lov om kulturminner av 9.
juni 1978 nr. 50 §§ 9, 10 og 14. Kostnader i forbindelse med arkeologisk registrering må iht.
§ 10 bæres av tiltakshaver.
Potensialvurdering
I området rundt Svankevika har det vært omfattende maritim aktivitet i historisk tid. Vi vet
ikke nøyaktig når den maritime aktiviteten oppstår, men Svankevika er kjent som båthavn
siden 1800-tallet, og bruken strekker seg trolig lenger tilbake i tid.
Undersøkelser av 1800-talls skipsverft og båthavner andre steder i landet har vist at kasserte
skipsdeler ofte er brukt til fundamentering av beddingen. Det omsøkte tiltaket berører et
sentralt havneområde i historisk tid og det er mulig å finne bruksbåter og ballastrøyser i
sjøarealet. Vi har nylig mottatt melding om et mulig freda skipsvrak i Spilderhaugvika som
ligger like øst for varslet planområde, dette indikerer at området har gode bevaringsforhold
for maritime kulturminner.

Det er ikke registrert kulturminner eller gjennomført tidligere dykkerundersøkelser i det
aktuelle området. Stavanger maritime museum vurderer dermed området til å ha potensial
for hittil uregistrerte skipsfunn §14 i kulturminneloven.
Vår uttale
På bakgrunn av potensialvurderingen kan vi allerede nå varsle at det er aktuelt å kreve
gjennomføring av en arkeologisk registrering på grunn av potensialet for hittil ukjente §14
skipsfunn innenfor det varslede planområdet. Hensikten med marinarkeologiske
registreringer er å avklare forholdet til verna skipsfunn og automatisk freda kulturminner før
vi kan gi vår uttalelse til planen. Kravet vil først kunne bli reist når planen kommer på
offentlig ettersyn. Vi minner om at kulturminnelovens undersøkelsesplikt gjelder hele
arealet som ønskes regulert. Det er viktig at tiltakshaver setter en hensiktsmessig plangrense
i sjø med tanke på areal som behøves regulert. Vi anbefaler forslagsstiller å få gjennomført
registreringen på et tidligere tidspunkt slik at kulturminnehensynet kan ivaretas
hensiktsmessig, og slik at planstiller får forutsigbarhet i planleggingen.
For planens sjøareal vil undersøkelsene bestå i kartlegging med sonar, visuell inspeksjon
med et dykkerteam og graving av testsjakter under vann. Vi legger ved et budsjett som viser
kostnadene ved marinarkeologiske registreringer i det varsla arealet. Omfanget av
undersøkelsen er beregnet til 1 dag. Kostnaden vil være på inntil 68 765 eks mva., dette
inkluderer 7000 kr til vitenskapelig datering. Vi minner om at dette er et maksimumsbudsjett
og at det kun faktureres for faktiske utgifter og medgått tid.
Saksgang ved funn
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminne og verna skipsfunn ivaretas ved at tiltaket
utformes slik at kulturminnene ikke skades eller skjemmes, eller ved at tiltakshaver søker om
å få de frigitt gjennom en dispensasjonssøknad.
Med vennlig hilsen
Marianne Enoksen
Saksbehandler maritim arkeologi
Epost: arkeologi@museumstavanger.no
Vedlegg: Budsjett marinarkeologisk registrering
Kopi: Stav Arkitekter AS

Kommentar til budsjett
Stavanger maritime museum har satt opp et budsjett for feltundersøkelse.
Undersøkelsene består i en arkeologisk registrering av sjøbunnen. Ved feltarbeid med
dykking vil museet bruke fire dykkere med tilstrekkelig kvalifikasjoner og
sertifisering innen arkeologi og dykking. Dykkerne vil være ansatt av museet, og
museet vil ha arbeidsgiver- og HMS-ansvar for personalet under feltarbeidet.
Riksantikvaren har, i henhold til gjeldende retningslinjer, pålagt tiltakshaver å dekke
utgiftene til undersøkelsen.
For mer informasjon om budsjettet og arkeologiske registreringer vises det til
Riksantikvarens skrift om «Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten
og budsjettering av arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven §9, jf.
§10». Den er tilgjengelig på www.ra.no.
Dykketillegg
Benytter sats for NIVA og de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen er
kr 720, - per dykkedag.
Sosiale utgifter
Inkluderer pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, feriepengeavsetting og forsikring
Satsen er 60% av direkte lønnsutgifter.
Overhead
Benytter sats i samsvar med de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen
er 60% av lønnsrelaterte utgifter + sosiale utgifter.
Diett (kost og losji)
Benytter satser fra statens reiseregulativ. Det er budsjettert med hotellovernatting men
ofte er det mulig å finne andre alternativ.
Forbruksmateriell og utstyr
Dette utgjør 15% av direkte lønnskostnader tillagt sosiale utgifter og indirekte
kostnader. Dekker nødvendig utstyr og forbruksmateriell som dykkerutstyr og båt.
Uforutsette utgifter
Ved vesentlige uforutsette forhold vil det utarbeides nytt budsjett for registreringene.
Kostnadsjustering
Ved lønnsoppgjør vil timesprisen justeres. Lønnsoppgjør gjennomføres i løpet av
høsten hvert år.

Budsjett arkeologisk registrering
1 dags prosjekt dykking
Saksnr.

21.012

Saksbeh.:

Marianne Enoksen
Dato:

Sted/ gård, kommune

19.01.2021

Badehusgata 25 og Dokkgata 4 - Svankevika, Stavanger kommune

Tiltakshaver Svankevigå AS
Adresse
LØNNSKOSTNADER
timekostnader
Forarbeid

sos.utg.
timer à kr
7,5 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

sum
3 737
3 737
14 947
2 989
17 937
3 737
3 737
25 410

1 728 kr
kr

4 608
30 018

kr

15 246

kr
kr
kr
kr
kr

3 308
1 000
3 000
7 308

kr
kr

6 790
14 098

kr

-

kr

7 000

kr

7 000

kr

7 000

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
8%

kr

2 401

SUM BUDSJETT (maksimum)

kr

68 764

311,40

Delsum
Feltarbeid

7,5
30 kr
4 kr

311,40
467,10

Delsum
Etterarbeid

34
7,5 kr

311,40

Delsum
Sum timekostnader
Dykketillegg
Sum lønnskostnader

7,5
49
antall à kr
4 kr

Indirekte kostnader
DRIFTSKOSTNADER
Kost
Losji
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende
Sum reise, kost og losji

direkte lønn
kr
2 336
kr
kr
2 336
kr
9 342
kr
1 868
kr
kr
11 210
kr
2 336
kr
kr
kr
2 336
kr
15 881

720,00 kr

2 880

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

60 %
1 401
1 401
5 605
1 121
6 726
1 401
1 401
9 529

60 % av timekostnader
antall

Forbruksmateriell og utstyr
Sum driftskostnader

à kr
4 kr
827,00
kr 1 500,00

(høy sats(15 %) ved dykkking el. bruk av båt)

KJØP AV TJENESTER
leie av lokale
Delsum
Naturvitenskapliege analyser
14C
annet
Delsum naturvitenskap
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester

antall

à kr
1 kr 7 000,00

STAV ARKITEKTER AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

DERES REFERANSE
Pål Dannevig

VÅR REFERANSE
Ivar Mæland-2020/2484-122

ARKIV.
M80

DATO
08.01.2021

REGULERINGSPLANER - SANDNES KOMMUNE 2020 - SVAR PÅ VARSEL
OM DETALJREGULERING FOR GNR. 70 BNR. 224, 245 OG 215,
JADARMARKA-TRONES, PLAN 202015
Viser til overnevnte plansak. Brannvesenet har vurdert plansaken slik den foreligger og har følgende
kommentarer:
I byggesak stilles det krav om tilfredsstillende slokke- og atkomstmuligheter for brannvesenets
personell og utstyr, jf. Byggeteknisk forskrift § 11-17 og § 15-3 (5 d) (TEK17).
Det er derfor spesielt viktig at kravene blir tatt hensyn til allerede i planfasen.
Brannvesenet ber derfor om at prosjekterende ivaretar brannvesenets atkomstbehov mht.
veibredde, svingradius (indre og ytre), oppstillingsplasser, belastning, høyde og vannleveranse mv. i
tidlig planleggingsfase jfr.§ 11-17. Røykkanal og skorstein skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing
og uttak av sot jfr. § 15-3, punkt 5 d)
Er det behov for nærmere detaljer omkring krav til brannvesenets materiell og utstyr, feiing etc. eller
ytterlige kommentarer i det videre planarbeid/byggesak, vil brannvesenet være behjelpelig.
Vedlagt følger tabellen for redningsmateriell som brannvesenet disponerer.
Med hilsen

Randi Hetle
fagansvarlig tilsyn

Ivar Mæland
branninspektør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Rogaland brann og redning IKS og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
SANDNES KOMMUNE

Postboks 583

4302

SANDNES

Prosjekterende, ansvarlig søkere og offentlige etater

Rev: 30.01.2020

ATKOMST OG SLOKKEVANN FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
Krav til vannforsyning utendørs må tilfredsstilles, og må tilrettelegges for atkomst for brannvesenets
biler frem til bygningene. Krav til atkomst og vannforsyning skal være i henhold til § 11-17, TEK 17,
veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 2017).
Følgende bør legges til grunn ved prosjektering i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes,
Sola, Stavanger, Strand og Time kommuner:

Kriteria

Mannskapsbil

Lift/Stigebil

Kjørebredde
Svingradius ytterkant vei
Svingradius innerkant vei
Fri kjørehøyde
Oppstillingsplass
Aksellast drivaksel
Aksellast foraksel
Aksellast boggi
Belastning pr. labb

3,0 meter
***
***
4,0 meter *
5,0 x 10,0 meter
11,5 tonn**

3,0 meter
***
***
4,0 meter *
8,0 x 12,0 meter (dim.)
13 tonn (disp.)**
9 tonn
21 tonn (disp.)**
21 tonn/ 80 N/cm²

Maks. stigning/helling på oppstillingsplass
Tillatt totalvekt

1:8 (12,5 % / 7 gr.)
19,0 tonn

1:20 (5 % / 3 gr.)
30,0 tonn (disp.)

*

Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes.

**

Vanlig veitype Bk10 har et tillatt akseltrykk på 11,5 tonn og last fra to aksler (boggi) på 18
tonn, men 21 tonn blir dimensjonerende. Våre biler er innenfor akseltrykk på 11,5 tonn,
unntatt liften B42 (42 meter fra 2020) som dermed har dispensasjon..

***

Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht. Statens
vegvesens håndbok N100, se vedlegg: Sporingskurver

Atkomst for lift-/stigebil, det vil si hvor nær bygget og til hvor mange fasader, vil avhenge av
bygningens størrelse og bruk, minst 3,0 meter fra fasaden eller utstikkende elementer. Atkomst og
vannforsyning bør derfor avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjekteringsfasen. Kjørevei
skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht. Statens vegvesens håndbok
N100, se vedlegg: Sporingskurver. Men den minste liften på 32 meter blir dimensjonerende
vedrørende rekkevidden.
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Stav Arkitekter AS
Øvre Banegate 28
4014 Stavanger
Kommentar fra LUKS til:
Detaljregulering for Badehusgata 25 og Dokkgata 4, plannummer 2757
Det er bra at planen omtaler fremkommelighet for, gående, sykkelparkering,
kollektivtransport, varetransport, renovasjon osv. men kommer ikke vareleveringsplasser
tidlig inn i planen så vil dette kunne bli biloppstillingsplasser som ikke er i henhold til
gjeldende regelverk. Dette må av den grunn legges inn i planen før sykkelfelt og kollektivfelt
etc.
All varetransport er en del av en transport.
Varetransporten må legges inn i planen. Nødvendig areal må sikres slik at varetransport kan
forgå forsvarlig hva angår myke trafikanter, dette innebærer blant annet at det ikke må legges
opp til rygging der myke trafikanter ferdes osv. Videre må sjåførenes arbeidsmiljø også være
ivaretatt. Kommunen må knytte sammen miljøplaner, arealplanen med byggesaker etc., dette
da disse ofte vanskeliggjør en effektiv og miljøvennlig varetransport når dette ikke er
samhandlet. Skoler og barnehager må også få sikret areal for adkomst til varemottak uten at
dette foregår i skolegården.
Varelevering og sykkelfelt
Vareleveringslommer/biloppstillingsplasser må etableres innenfor sykkelfelt slik at det ikke
skapes farlig situasjoner mellom sjåfører som triller tunge varer tvers over sykkelfeltet og
syklistene som kommer i full fart. Ref. Klæbuveien 70 i Trondheim. Her måtte
biloppstillingsplassen flyttes til innsiden av sykkelfeltet etter pålegg fra Arbeidstilsynet
grunnet den farlige situasjonen som var skapt ved at sykkelfeltet lå på innsiden av
biloppstillingsplassen for vareleverandørene.
Biloppstillingsplasser for vareleverandørene
Varetransportørene har behov for en lasteplass på 20 m pr. kvartal. Dette gjelder alle steder
hvor det er næringsvirksomheter. Det må også settes av areal til nødvendige
biloppstillingsplasser for flyttebiler og hjemleveranser i boligområde, det være seg
småhusbebyggelse eller blokker.
Tilrettelegging for miljøvennlige tyngre kjøretøy
Vareleverandørene er pådrivere for å ta i bruk hensiktsmessige miljøvennlige kjøretøy. Vi
benytter bl.a. hydrogenlastebiler, el-lastebiler, biogasslastebiler og EL-varebiler.
Regelverket sier:
Det skal legges til rette for den typen kjøretøy som bransjen benytter, dette må hensyntas.
Bransjestandard for varetransport (BVL) samt andre dokumenter for varetransport kan lastes
ned fra LUKS sine hjemmesider vederlagsfritt. BVL er også dokumentet Arbeidstilsynet
støtter seg på hva gjelder adkomst, plassering, utforming og organisering av arbeid for
varetransporten.
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde
4,5m, kjøretøyenes bredde er 3,2m., dette er bilens bredde inklusive speil, for singel bil som
bransjen benytters lengde 12 m. Krav som ligger i TEK 17 for varemottak skal ivaretas på lik
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linje med kravene til universell utforming. IK-Mat forskriften må følges når det gjelder ubrutt
kjølekjede.
For ordensskyld minner jeg om Arbeidstilsynets regler om avstand fra
biloppstillingsplass/varemottak til varenes plassering ikke må overstige 50m for enkelt
leveranser. For leveranser som er gjentagende kommer summasjonen av dette til betydning
noe som i Arbeidstilsynets transportkampanje satte 20 meter som avstandsgrense. For øvrig
må transportveien må være fri for snø og is. I bransjens egen standard finner man løsninger på
hvordan dette gjøres. Denne standarden inneholder offentlige myndighetskrav hva angår
vareleveranser/henting av varer. BVL og HMS beskrivelsene for varetransport kan hentes på
LUKS sine hjemmesider.
Det må også støy sikres mot boliger.
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 17.
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med:
Arbeidsplassforskriften Best nr. 701 og 702
§§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler
§§ 2-18, Ferdsel og adkomst
§§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier
§§ 2-24 Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser
§§ 1 i Byggherreforskriften
Med vennlig hilsen
Jürg Berger

Fagsjef logistikk
Post/Besøksadresse:
Prinsensgate 1c.
0152 Oslo
M: 91776743
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Stavanger 13.01.2021

Merknad til varslet planoppstart av reguleringsarbeid for Svankevigå /
Badehusgata 25 og Dokkgata 4. Plannummer 2757
På vegne av Felleskjøpet Agri ønsker vi i Helen & Hard å komme med innspill til mottatt planinitiativ og varsel
om oppstart. Felleskjøpet Agri sitter som eier av Stavanger Havnesilo der det nå pågår et reguleringsarbeid for å
se på mulig transformasjon av området til boliger og andre sentrumsfunksjoner. Helen & Hard og Prosjektil er
plankonsulenter i arbeidet.
For alle prosjekter langs havnefronten i Stavanger Øst er det helt avgjørende at hvert nye delområde blir utviklet
på best mulig måte for bydelen som helhet. Særlig er det viktig å sikre attraktive ferdselsårer og gode koblinger
for gående og syklende, og god tilgjengelighet for alle. Det er i tillegg viktig å sikre at områder får et variert
program og publikumsfunksjoner slik at denne delen av sentrum forblir levende og mangfoldig, og utvikler seg
videre til å bli enda mer attraktiv.
Selve Svankevika har særlig de siste årene blitt et populært og særpreget byrom. Det er viktig å bygge videre på
dette og samtidig legge til rette for flere gode tilgjengelige rekreasjonsområder med gode solforhold og nødvendig
vindskjerming. Helhetlig planlegging som også ser og ivaretar tilgrensende nabotomt i nord-øst
(parkeringsplassen) er viktig for å fremheve selve vika som attraktivt, tilgjengelig og brukbar.
Området rundt Mølleneset (Stavanger Havnesilo) utredes for mellom 250 og 400 nye boliger i tillegg til andre
funksjoner som bl.a næring, kontorer, service, kulturfunksjoner, offentlig sjøbad etc. Attraktiviteten langs
Dokkgata er derfor avgjørende for at beboere og de som skal arbeide i evt ny bebyggelse på Mølleneset skal
ferdes til fots og på sykkel når man skal inn til sentrum. Det er også avgjørende for bydelens innbyggere som skal
besøke fremtidige publikumsfunksjoner på Mølleneset.
Både programmering og krav til kvalitativ opparbeidelse av torget som byrom, fasader langs gateløp, beplantning
og fortau er av stor betydning og vi ber om at dette vies særlig oppmerksomhet i videre arbeid i tillegg til
opparbeidelsen langs Harald Hårfagres gate/ Badehusgata som er noe mer omtalt.

Helen & Hard AS, Erfjordgata 8, 4014 Stavanger // Tlf: 406 406 72 // E-post: hha@hha.no // www.helenhard.no

Det bør også komme kollektivholdeplass i tilknytning til Harald Hårfagres gate/ Badehusgata og
reguleringsplanen bør om mulig tilrettelegge for dette. Områdene rundt Svankevika og Mølleneset vil utgjøre en
betydelig brukermasse sammen med det varslede området. Det vil være av stor betydning for å redusere
privatbilbruk og parkeringsbehov i området å få kortere avstand til en holdeplass.
Vi setter pris på en fortsatt god dialog videre. Ta gjerne kontakt hvis spørsmål eller ønske om informasjon
vedrørende pågående arbeid på Mølleneset.
Vennlig hilsen Ane Dahl
Helen & Hard Arkitektfirma
ad@hha.no
406 406 81

Helen & Hard AS, Erfjordgata 8, 4014 Stavanger // Tlf: 406 406 72 // E-post: hha@hha.no // www.helenhard.no

Pål Dannevig
Stav Arkitekter AS

14.01.2021
Side 1

Stavanger kommune
Avdeling for byutvikling v/ Jo Fougli

Innspill til Plan 2757 - Badehusgata 25 og Dokkgata 4
Mad arkitekter skriver innspill til reguleringsplan 2631 på vegne av Badehusgata
33-39 AS, grunneier av tomten gnr/bnr 52/33 – Badehusgata 33-39.

Begge tomtene er en del av byutviklingsområdet Sentrum Øst som er beskrevet i
kommunedelplan for Stavanger Sentrum. Området har kombinert arealformål og
planen har som formål å legge til rette for en miljøbevisst utbygging av en
sammensatt bymessig bebyggelse i et mangfoldig område. Det skal utvikles
funksjoner med hovedvekt på bolig-, kontor- og forretningsformål. I tillegg skal
området åpnes mot sjøen og det skal etableres nye friområder. Vi vil derfor
følge utviklingen av reguleringsplanen for å sikre potensialet og mulighetene for
en helhetlig byutvikling rundt Badedammen. Reguleringen for Badehusgata 25 og
Dokkgata 4 kan ha konsekvenser for fremtidig utvikling av Badehusgata 33-39

Mad Stavanger, Kvitsøygata 15, 4014 Stavanger, Norge

del av
Badehusgata 33-39

Side 2

innenfor flere temaer. Vi har derfor kommentarer på følgende temaer på dette
tidspunkt:
1. Aktive førsteetasjer

Bilde fra planinitiativ som uthever 1. etasje med parkering

2. Høyder og skyggevirkning
Planinitiativet legger til grunn bebyggelse på opptil 8 etasjer, opptil 7 etasjer
mot tilgrensende tomt (Badehusgata 33-39) Bebyggelsen ligger i sydvestlig
retning i forhold til Badehusgata 33-39, og kan ha store skyggevirkninger på
nabotomter. Dersom høydene i planen ikke reduseres kan det bidra til en stor
reduksjon av grunnleggende kvaliteter, se illustrasjon under.

Mad Stavanger, Kvitsøygata 15, 4014 Stavanger, Norge

Planinitiativet legger opp til parkeringsanlegg i 1. etasje blant annet mot
Badehusgata 33-39. KDP Sentrum har krav om aktive førsteetasjer. Med tanke
på en helhetlig utvikling rundt Badedammen er det ikke ønskelig med tilstøtende
«baksider» mellom de forskjellige tomtene, som legger igjen mørke, utrivelige
utearealer som ikke inviterer til opphold og rekreasjon.

Side 3

Bilde fra planinitiativ som viser skyggevirkning på nabotomt og avstand til grøntstruktur langs Svankevigå.

Planinitiativet legger til rette for en grønn kobling fra Badedammen gjennom
kvartalet til Vindmøllebakken som skaper en god kobling fra Badedammen og
videre mot Stavanger Øst. Planens intensjon er at rekkefølgekrav om
kvartalsleken på Badehusgata 33-39 bortfaller. Det bør legges fokus på
avstanden til sjøfronten slik at man ikke privatiserer grønnstrukturer som går
langs vannet fra Bjergsted via Sentrum, til Lervig, beskrevet i temakart 3 i KDP
Sentrum.

Utsnitt fra temakart 3 - Grønnstruktur i KDP Sentr

Mad Stavanger, Kvitsøygata 15, 4014 Stavanger, Norge

3. Utearealer

Side 4

Vi ønsker lykke til med arbeidet, og inviterer gjerne til dialog rundt
problemstillingene ved utarbeidelsen av reguleringsplanen, for å sikre begge
parter sine interesser og skape gode synergier.

Med vennlig hilsen
Espen Vik
Arkitekt, partner

Mad Stavanger, Kvitsøygata 15, 4014 Stavanger, Norge

Mad Arkitekter

Pål V. Dannevig
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Tor Austigard <toro@austigard.net>
torsdag 14. januar 2021 09:25
Pål V. Dannevig; postmottak@stavanger.kommune.no
Innspill til Plan 2757 Svankevigå
Innspill Svankevigå.pdf

Hei,
Austigard Arkitektur har ingen formell rolle i planen men ønsker å gi faglige innspill.
Den sterkeste stedskarakteren ved Svankevigå er intimiteten i landskapsrommet, og vi mener denne stedskarakteren
er helt fraværende i stedsanalysen og i det foreliggende prosjektet.
Svankevigå er en lang og smal våg, og bygningene har historisk ligget tett på vågen. Selv om de fleste sjøhusene er
borte, er denne intimiteten fortsatt i behold på sørsiden, der gamle sjøhus og nyere lagerbygg ligger tett på sjøen og
skaper et intimt landskapsrom som vi ikke finner ellers i Stavanger. Dramatikken i det intime landskapsrommet
forsterkes faktisk av den enorme siloen og det store kontorbygget ytterst i munningen mot fjorden.
Bygningene har altså ligget vendt med forsiden mot sjøen, slik bygninger ellers ligger med forsiden mot gaten, og
vågen blir dermed også en «gate» eller «plass» slik vi opplever det i Vågen i Stavanger, eller i kanalene i Venezia.
Det forrige prosjektet lå med bygninger vendt mot Badehusgata og Dokkgata, og vågen lå som en privatisert og
ignorert bakside. Det nye prosjektet er i hvert fall bedre fordi punkthusene ikke har noen forside og bakside. Likevel
preges prosjektet av et uansvarlig, lemfeldig forhold til både gatene og vågen som samlende landskapsrom og
offentlig rom.
I et lengre byperspektiv kan Svankevigå være like mye samlende landskapsrom og identitetsbærende «plass» i østre
bydel som Vågen er i Stavanger sentrum. Dette vil også være særdeles viktig når det skal bygges ut boliger rundt
siloen lenger ut mot sjøen. Dette prosjektet slik det foreligger nå vil for all framtid ødelegge for denne muligheten.
Bygningene bør legge seg tett på sjøen, med utearealer som trange «veiter», «geiler» eller «smau» ned mot sjøen.
Utformingen av byggene må sørge for at 1.-etasjene mot sjøen ikke er private men tilgjengelige for offentligheten.
Boliger i 1. etasje mot sjøen bør i like liten grad tillates som boliger i 1. etasje mot gate.
Vedlagt er en svært enkel skisse som er ment å illustrere noe av potensialet som Svankevigå har for framtidig
byutvikling i området.
Med vennlig hilsen,
Tor O. Austigard
Arkitekt MNAL
Austigard Arkitektur AS
toro@austigard.net
99716229
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Beboere i Vindmøllebakken bofellesskap BRL
Pedersgata 130

Stavanger 13.01.2021

Stav Arkitekter AS
Øvre Banegate 28
4014 Stavanger

Vedrørende «Planinitiativ for Svankevika/Badehusgsgata 25 og Dokkgata 4,
Stavanger kommune 22.09.20». Plan 2757 Svankevigå. Høringsuttalelse fra beboere
i Vindmøllebakken bofellesskap
Vi viser til overnevnte sak fra Stav Arkitekter AS, engasjert av Svankevigå AS/OBOS. Vi er
sterkt kritiske til planinitiativet, og håper det aldri blir realisert i nåværende form.
Begrunnelse følger.
Det er flere planer som legger føringer for den nye reguleringsplanen. Først viser vi til
«Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke» (vedtatt av Fylkestinget i Rogaland
20.10.2020):
Stedstilpasset by- og tettstedsutvikling er et sentralt grep i regionalplanen. God
stedstilpasning i en menneskelig skala tar hensyn til lokale forhold som byggeskikk,
kulturminner, kulturmiljøer, historiske strukturer og landskap, og bidrar til stedstilhørighet.
Ved utvikling av utbyggingsprosjekter med moderne formspråk kan disse ta opp i seg
noen historiske elementer slik at byggverkene bidrar til en velfungerende helhet og uten at
det fremstår som et feilplassert.
I «Kommunedelplan for Stavanger sentrum 2019-2034», som området omfattes av, skal vi:
Bevare og videreutvikle Stavangers historiske identitet som sjøfartsby, industriby og
trehusby.
I følge «Kommunedelplan for kulturminner, Stavanger kommune 2010 – 2025» er det flere
verna bygg og bygningsmiljøer rundt det nye reguleringsområdet. Vi nevner de kort og
henviser til objektnummer i kommunedelplanen:
- nr. 177 Verven 42. Sjøhus flyttet hit før 1865
- nr. 239 Badehusgata 33. Hermetikkfabrikk bygget 1907
- nr. 237 Banevigsgata 7. Hermetikkfabrikk bygget 1907
- nr. 178 Støperigata 2. To sjøhus bygget før 1843
I tillegg grenser reguleringsområdet til det båndlagte området for trehusbyen, og den lille
trehusklyngen på Ramslandsbjerget er regulert til spesialområde bevaring/hensynssone i
kommunedelplanen for kulturminner.
Allerede rundt 1855 var Svankevigå omkranset av sjøhus. Nå er de fleste revet bortsett fra
to som står ved Støperigata og som ble reist før 1843. Hvor lenge før er usikkert. På
begynnelsen av 1700-tallet tok sildefiskeriene i Rogaland seg opp igjen, og denne typen
sjøhus hører til storstilte sildefiskerier, der sild ble salta, lagt ned i tønner og eksportert.

Den gamle Svankevigå var en god havn for mindre båter. Vika var smal, og har et utløp
mot nordøst; herfra er det sjelden faretruende vinder eller stor sjø. Det er ikke utenkelig at
vika har vært anløpshavn for fiskefartøyer lenge før bydelen ble dokumentert med kart
rundt 1850, og at det stod sjøhus her på 1700-tallet også. Sjøhusene fra før 1843 er unike
fordi de er to av veldig få sjøhus innenfor sentrum der gavlveggen mot sjøen ikke er
forstyrret av gateløp, parkeringsanlegg, nyere bygg eller kaianlegg.
Fra 1850-tallet og framover ble området til en ny og viktig bydel i Stavanger, med maritime
næringer i form av fiskeri, hermetikk og skipsbygging mm - og like viktig - boliger for
arbeidere som jobbet i denne industrien. En annen viktig virksomhet i området var
forbrukersamvirkene som ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet. Disse
forbrukersamvirkene var i likhet med boligsamvirkelagene eid av medlemmer, eller
andelseiere og de hadde en sosial funksjon. Forbrukersamvirkene sørget for rimelige
forbruksvarer, mens boligsamvirkene sørget for rimelige og gode boliger for arbeidere.
Pedersgata 110, der produksjonslaget Samhold holdt til er registrert i SEFRAK og regulert
til spesialområde bevaring/hensynssone i kommunedelplanen for kulturminner.
Det gamle bylandskapet rundt reguleringsplanen er entydig og forholdsvis lavmælt. Den
består av trehusbebyggelse i en stort sett forenklet sveitserstil med bygninger opptil til 2,5
etasjer. Industribygningene og samvirkebygningene er i murverk med et preg av historisme
og jugend med høyder rundt 2 til 4 etasjer.
Mye av den gamle bebyggelsen rundt Badedammen, Svankevigå og Strømsteinen som
besto av sjøhus, mindre trehus og mindre industribygg ble revet i løpet av 1970-tallet og
framover. Mange av rivingsområdene ble omgjort til parkeringsplasser, før det på 2000tallet kom nye og fremmede boligblokker. En slags «urban sjøfront».
Dersom planinitiativets ønske om å spille på karakteren til området slik det er idag, er det
ikke alt ved denne karakteren som er ønskelig. Den nye blokkbebyggelsen er monumental
og har ingen sammenheng med eldre byggeskikk eller bymiljø. Tilsvarende forhold finner
vi nord for Tou bryggeri med en lite tiltalende blokkbebyggelse på Siriskjæret og i
Leirvigsområdet. Det samme gjelder også blokkene i Spilderhauggata 25, som antagelig
skal ligne sardinbokser og som har en ruvende høyde blant småhusbebyggelsen. Særlig
på gatenivå gjør blokkbebyggelsen nærmiljøet ugjestmildt, og blokkene preges av en
diskutabel estetikk som tar lite hensyn til bymiljøet og folk som bor der. Den gamle
bebyggelsen hadde nær kontakt med sjøen. Den nye står som en mur foran de gamle
kvartalene. I «Kommunedelplan for Stavanger sentrum 2019 - 2034» blir utbygging i
Stavanger øst - nær sjøen - omtalt som «urban sjøfront». Kommunedelplanen definerer
verken urbanitet eller sjøfront. Når vi ser hva «urbane sjøfronter» har gjort med
nærområder i form av brudd med byggeskikk, hensynet til gode bomiljøer, siktlinjer og ly,
et mangfoldig, inkluderende lokalsamfunn og gode levekår er det grunn til tvil. «Urbane
sjøfronter» blir ofte arkitektoniske monokulturer, og monokulturer er generelt lite ønskelige,
verken i naturmiljøet eller i bymiljøet.
Vi ber også om at illustrasjonene i planinitiativet ikke nedskalerer punktblokkenes
størrelsesforhold i forhold til bebyggelsen rundt. Visualiseringene i planinitiativet virker litt
manipulerte for å få de til å se tilforlatelig ut. Å pynte illustrasjonene med en
overdimensjonert seilyacht på rundt 60 fot, er kanskje en overdrivelse.
Derfor, og av hensyn til den gamle bebyggelsen rundt reguleringsområdet og til bymiljø
generelt, estetisk utforming, og bebyggelse som ivaretar et godt bomiljø har vi noen
innvendinger mot planinitiativet.

 Planinitiativet bryter markant med den historiske lave kvartalstrukturen som gir
området sitt særpreg. Fem punktblokker på mellom 5 og 8 etasjer med et grunnplan
på 18x18 meter har ingen hjemhørighet her. De kommuniserer verken med den
gamle bebyggelsen eller med de nye blokkene. Planinitiativets ønske om å få til en
arkitektur som spiller på historikken i området er ikke særlig godt ivaretatt.
 Planinitiativets punktblokker ligner drabantbyer, slik de ble utformet på 1960- og
70- tallet. Grøntområdene mellom blokkene ble sjelden brukt. Barn liker å finne ly
og skjulte gjemmesteder. De åpne privatiserte «sandlekeplassene» over garasjene
og mellom blokkene virker ikke spesielt barnevennlige.
 Å privatisere deler av grøntområder/lekeområder mellom blokkene kan skape
konflikter mellom nabolag og beboerne i blokkbyggelsen. Barn er ikke opptatt av
eiendomsgrenser.
 Store deler av det «offentlige området» mot Svankevigå vil ligge i skyggene av
blokkene fra formiddag til kvelden. I tillegg kan høye og tett plasserte punktblokker
skape akselererende vindforhold. Dette gjør ikke det «offentlige området» rundt
Svankevigå særlig oppholdsvennlig.
 I planinitiativet et er det angitt en gangvei fra Støperigata ved Bellies - forbi
Svankevigå og gjennom punktblokkbebyggelsen – til Badedammen. Vi er litt i tvil
om denne gangveien får noen sentral funksjon som gangvei. Etter at
«kvartalslekeplassen» mellom Bellies, og den gamle industribebyggelsen mellom
Pedersgata og Dokkgata i vest ble åpnet sommeren 2020, er det ikke mange folk
som bruker plassen. Det er noen få som leker der og enda færre som går gjennom
den. Å knytte grønne områder sammen fra nedre del av Støperigata via Svankevigå
til Badedammen kan virke godt, men bare dersom de blir anvendelige og har
opplevelseskvaliteter. Planinitiativet framlegger punktblokkbebyggelsen og
gangveien mellom den og Svankevigå som «inviterende». Vi stiller spørsmål om
hvem som inviteres, til hva og hvorfor?
 I planinitiativet er det avsatt områder til sandlekeplass og kvartalslekeplass i tråd
med gjeldende praksis; det skal planlegges en sandlekeplass på 150 m2 pr. 25
leiligheter og en kvartalslekeplass på 1500 m2 når det er en større utbygging – det
er totalt krav til 16 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet i sentrum. Dette er kvantitative
størrelser som sier lite om kvalitet, og det er tvilsomt om slike områder brukes hvis
ikke de innredes godt.
 Å bevare det gamle Svanketorget er et godt forslag. Forutsetningen er at det får en
utforming og solforhold, som gjør at torget brukes og ikke bare blir en stor, øde
plass. Jfr. problemstillingene rundt Torget og Tusenårsstedet.
 Det er svært uheldig dersom parkeringsanleggene blir lagt over bakkeplan. På
gatenivå vil dette framstå som en sammenhengende monumental vegg av
parkeringsanlegg og blokker som lukker Dokkgata og Badehusgata inne. Dette vil
forhindre siktlinjer fra omkringliggende bebyggelse til sjøen. Det vil også være
uheldig dersom det ikke er en fri og sammenhengende siktlinje fra
friområde/lekeplass ved Bellies/Støperigata til friområdet og parkanlegget ved
Badedammen. Parkeringsanlegg på bakkeplan er heller ikke i henhold til
sentrumsplanens krav om en aktiv fasade på gateplan.
 Svankevigå er utsatt for stormflo og økende havnivåstigning, både nå og i fremtiden
(jfr.https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva). Det fremstår som svært risikabelt
å legge opp til boliger i et område som er så utsatt for økende klimaendringer. Dette
er i sterk kontrast til hva planstillere selv skriver om at planområdet fremstår som
lite sårbart, og at det ikke er behov for en konsekvensutredning for miljø og
samfunn.
 At OBOS ikke visste at flomfare gjør garasjeanlegg under bakken, og en aktiv















fasade på bakkeplan blir vanskelig må tilskrives OBOS. Å lempe på kravene i
foreliggende planer på grunn av utbyggers manglende kunnskap om lokal topografi
og klimautvikling er ikke rimelig. Det er forøvrig mulig å legge garasjeanlegg under
bakken, men det er kostnadskrevende.
Nordøst for reguleringsområdet er det en større parkeringsplass som i
kommunedelplanen er regulert til samme kombinerte formål. Det er også nye planer
for utbygging av Stavanger havnesilo. Ved å dele opp et større sammenhengende
område i mindre reguleringsplaner uten nødvendig samsvar, er det stor fare for
fragmentering av nærmiljøet og manglende samsvar mellom ulike bygninger eller
uteområder. Planlagte reguleringstiltak, og videre utbygging av hele dette området
bør sees under ett, for å forhindre fragmentering og usammenhengende
arkitektoniske uttrykk.
Det er synd planinitiativet ikke opprettholder tanken om en forlengelse av
Svankevigå mot Badedammen, men åpner for utfylling av vikas indre del. Her er det
rester etter en eldre kaifront lagt i stein under et nyere betongdekke. Gamle
kaianlegg er viktige kulturminner som viser bydelens historiske maritime tilknytning,
og de er ikke mindreverdige i forhold til verneverdige industribygg eller
trehusbebyggelse.
Svankevigå har vært utsatt for en rekke ubetenksomme utfyllinger fra 1970-tallet og
framover. Det er trist at planinitiativet vil videreføre dette i stedet for å bevare
dagens sjølinje. Stadige punktvise utfyllinger i sjøen ødelegger det historiske
maritime bylandskapet, som Svankevigå er en viktig del av.
Vi vil understreke betydningen av et variert lokalt tjenestetilbud, som ikke skal
konkurrere med Stavanger sentrum eller Forus. Det er allerede etablert et lite, men
variert miljø bestående av småskala næringsvirksomhet og ikke-kommersielle
virksomheter. Både i og rundt planområdet. Her er Sykkel Service AS
(sykkelreparatør), Odd Standard (keramikkverksted og utsalg), Stilken og Strøm
(blomsterbutikk), Storhaug snekkerforening (snekkerverksted for beboere i
området) og Rimi/Imir Scenekunst (teater for perfomancekunst) og Delizia (den
minste iskremprodusenten i Rogaland). Slike virksomheter er viktige i denne
bydelen, de er med på å forme nærmiljøet og de har verdier som må ivaretas.
Årsaken til disse virksomhetene i området skyldes delvis lave husleier. I følge
eksisterende reguleringsplan, og føringer i sentrumsplanen skal det være arealer til
detaljhandel i etasjene på bakkenivå samt en aktiv fasade. Vi stiller derfor spørsmål
om leien av lokaler vil bli på et nivå som sikrer at disse formene for verdiskaping blir
værende her. Vi håper både planinitiativet og kommende reguleringsplaner gir rom
for både eksisterende, og nye kulturelle aktiviteter og småskala næringsvirksomhet,
lokaler for gründere og «alternative» virksomheter. Forutsetningen må være
overkommelige utleiepriser.
Planinitiativets illustrasjoner antyder at den indre delen av Svankevigå kan benyttes
som «småbåt»-havn. Denne er ikke forenlig med badeplasser, og utgjør en stor
sikkerhetsrisiko dersom disse formålene kombineres. Det er stor fare for kollisjon
mellom badende og båter, i tillegg til forurensing av badevannet. Utslipp av diesel,
bensin og olje legger seg på vannspeilet og kan føre til kjemisk lungebetennelse, og
utslipp fra båtenes sanitæranlegg til uønska tarmbakterier i sjøvannet.
Svankevigå bør være et blått «grøntområde», et maritimt parkanlegg som inviterer
befolkningen til ulike aktiviteter i kontakt med sjøen. Dette forutsetter en riktig
størrelse og utforming som gir ly, gode solforhold, beplantning, skjerming og brudd
med firkanta forutsigelig symmetri. Sjøen var grunnlaget for Stavangers oppkomst
og byutvikling. Dette bør gjenspeiles i planen, og uteområdene bør ikke
privatiseres.

I følge flere levekårsundersøkelser for Stavanger kommune, den siste fra 2019 har
områdene Badedammen og Leirvig større utfordringer enn andre bydeler i kommunen.
Disse er blant annet forbundet med trangboddhet og lav inntekt. Undersøkelsen viser en
sterk økning av 2 – 3 roms leiligheter i perioden 2011 – 2017, og at boligbyggingen i stor
grad består av blokkbebyggelse. Det er 30,0 – 41,1 % av barna som vokser opp i
lavinntektsfamilier. Det er en sammenheng mellom trangboddhet og lav inntekt. I
utgangspunktet var intensjonen bak boligsamvirkene å oppheve denne sammenhengen.
I rapporten «Levekårsløft på Storhaug» (2014) har de samme områdene Badedammen og
Sentrum størst utflytting av alle bydeler. Her er den generelle utflyttingsprosenten på 36%
(Badedammen) og 38 % (Sentrum). Gjennomsnittet i kommunen er 15 %. Utflyttingen av
barnefamilier er enda større – Badedammen 51 % og Sentrum 45 %. - mens
gjennomsnittet i Stavanger er 19 %. Rapporten slår fast:
Høy flyttehyppighet kan indikere at levekårssonen har kvaliteter som oppfattes som
dårlige, og/eller at boligene ansees som midlertidige trinn i boligkarrieren, og/eller at
levekårssonen har en høy andel boliger som gir stor gjennomtrekk
(småboliger/leieboliger). Høy flyttehyppighet kan hemme et områdes utvikling av sosiale
nettverk.
En ytterligere urbanisering/fortetting i disse områdene kan ha uheldige konsekvenser.
Levekårsundersøkelsen 2019 viser til en studie som antyder at miljøet der det fortettes kan
oppleves som støyende, trangbodd, lite grønt og utrygg.
Slik den skisserte utbyggingen framstår i planinitiativet, er det sannsynlig at den vil
forsterke problemene som framgår av levekårsundersøkelsene. I motsetning til den gamle
reguleringsplanen er det ikke angitt en prosentvis fordeling av leilighetenes grunnareal.
Dersom det blir mange 2 og 3 roms leiligheter i lavere etasjer og større i de øverste vil det
føre til hyppige eierskifter, liten sosial stabilitet i borettslag/nabolag og liten hjemhørighet til
stedet. Den foreslåtte blokkbebyggelsen gir lite mangfold i boform, og boligtypologi og
viser ikke hvordan det er tilrettelagt for barnefamilier. For at barnefamilier skal etablere seg
er både pris og typologi viktig. Vi etterlyser at det også legges inn rekkehus, eller en tett
lav bebyggelse, som kan gi et rimeligere boligtilbud og som også spille sammen med den
eldre bebyggelsen på Ramslandsbjerget.
Det er en tendens til at slike utbyggingsprosjekter setter økonomiske hensyn foran
hensynet til gode bomiljøer. Utbygger bør reflektere over planinitiativet; Vil det bli et
meningsfullt og verdifullt innslag i lokalmiljøet, som tar hensyn til levekårsundersøkelser
lokal byggeskikk, det historiske bylandskapet, sjøen og hvordan framtidige bærekraftige
bomiljøer skal bygges?
Vi ser at på hjemmesiden til utbyggingsprosjektet (https://www.medvirksvankevigaa.com)
er det lagt stor vekt på nabolagsmedvirkning i utformingen av planene. Dette er en veldig
god ide såframt en slik medvirkning får en reell betydning. Vi håper derfor at det blir tatt
hensyn til innspillene som kom inn i den digitale medvirkningsprosessen, og at ikke dette
blir en form for skinndemokratisk medvirkning uten betydning. Blir dét utfallet kan det gi
utbygger en ufortjent legitimitet i planprosessene. Vi vet at slike saker avgjøres mellom
utbygger og kommune, og med fylkeskommune og statsforvalteren som andre instanser,
og at nabolagsmedvirkning ofte får liten betydning, ei heller nabovarsler eller ønsker om et
godt bomiljø.
Beboerne vil også understreke at i resultatet av medvirkningsprosessen trekkes IMIR/RIMI

scenekunst frem som et unikt og vedtatt kulturtilbud og møteplass. Likevel foreslår planen
at bygget rives, og det er ikke sagt noe om hvordan en slik funksjon skal kunne
videreføres i lokalmiljøet. Vi forventer at medvirkningsprosessen tar høyde for de
innspillene som kartlegges - ellers er det ikke reell medvirkning.
At OBOS skal definere byutvikling i Stavanger øst, er ikke bra. Det er heller ikke bra at
OBOS underslår ideene bak boligbyggelagene, som skulle sørge for gode boliger for folk
flest til en overkommelig pris. Det nye planinitiativet tyder på at utbygging i tråd med den
gjeldende reguleringsplanen ble for dyr for OBOS, og at kvantitet går på bekostning av
kvalitet.
Utviklingen i hele Stavanger Øst må sees og reguleres i sammenheng for å ivareta
bydelens beboere og for å videreføre mangfoldet, benytte potensialet og bevare det som
gir området sitt historiske særpreg. Vi ber kommunen om å se reguleringen av Stavanger
havnesiloer, Svankevigå og Spileraugvigå i sammenheng og legge opp til at beboere i
området skal få kunne gi sine innspill til totaliteten i planene.
Dårlig byplanlegging og fragmenterte reguleringsplaner som tar mer hensyn til kortsiktig
vinning for utbygger snarere enn hensynet til vårt behov for et godt bomiljø, oppvekstmiljø,
naboskap, bærekraft og kontinuitet preger de urbaniserte bomiljøene. Særlig Østre bydel.
Store og raske forandringer i bymiljø og dårlig byplanlegging virker fremmedgjørende og
lite framtidsretta. Dersom bymiljøer skal bli gode bomiljøer er ikke dette planinitiativet et
godt forslag. Det er lite egnet til å danne sosiale fellesskap, kontinuitet i lokalsamfunnet og
bygg vi føler oss hjemme i eller mellom.
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Innspill til Plan 2757 Svankevigå

Hei.
Takk (LÉVA!) for god løsning av plattform for informasjonsportal, mulighet til å følge oppdatert planprosess samt
kunne engasjere seg og gi innspill til planarbeidet for Svankevigå.
Jeg har Stavangers østre bydel både som bo– henge– og arbeidssted og jeg er blitt veldig glad i bydelen min!
Engasjementet mitt ligger bl.a. i min tilhørighet til området og i mitt virke som interiørdesigner og fargerådgiver.
Dere beskriver følgende i deres planinitiativ; «Formålet med planen er å tilrettelegge for et nytt og attraktivt
bomiljø. Det er ønskelig å skape boliger med god kvalitet. I tillegg er det et formål å skape gode utearealer
og skape nye forbindelser mellom eksisterende arealer.»
I dette håper jeg at dere vil fokusere på god, gjennomtenkt farge– og materialbruk på fasadene – så vel
som i interiøret, men det er en egen sak – og med dette både skape bedre, estetiske og kvalitative boliger,
et attraktivt bomiljø, samt underbygge og forsterke en ny, samlende stedsidentitet i dette eklektiske,
sammensatte området. Med fargebruk menes ikke en ny «Fargegadå», men heller ikke de hvite, svarte
eller grå generiske boligblokkene – som det dessverre allerede er alt for mange av.
Estetikk er en av fem kravsområder i Plan– og bygningsloven, og lovens paragraf 29–2 om Visuelle
kvaliteter sier: «Ethvert tiltak ... skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar
gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser
og plassering.». Jeg mener at det i størst grad jo er farge– og materialbruken som utgjør disse estetiske
kvalitetene, i tillegg til byggets form og høyde. (Øyet ser– og opplever farge før form).
Med daglig praksis i fargesetting og estetiske fagområder der jeg ser viktigheten av god fargebruk, håper
jeg dere vil velge farger i dette prosjektet. Fargene vil også ha den funksjon at med de riktige palettene –
være seg i tilsatte farger (malte flater) eller i materialenes egenfarger (tre og tegl) – vil byggene skape en
langt bedre sammenheng til eksisterende bebyggelse. Høyreiste bygg i transformerte områder i hvitt, svart
og grått – gjerne med utstrakt bruk av betong og fasadeplater – blir overveldende, dominerende og
monotone og vil skape et stort brekk og en avstand til eksisterende bebyggelse.
Sluttvis vil jeg sende med noen linker til inspirasjon for hvordan eksteriør på moderne, nyoppførte bygg
med fordel kan se ut i et transformert område;
ꞏ https://arkitektur-n.no/prosjekter/nygaardsplassen#
ꞏ https://morrisand.company/work/r7
ꞏ http://jordens.se/#/gnistan/
ꞏ https://www.planforum.no/hebekkskole
Alt godt,
Trine E. Danielsen
VISÉE AS

interiørdesign og farge
+47 958 63 725
insta: visee_svg
www.visee.no
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Plan 2757 Svankevigå - Innspill til planarbeidet

Hei, jeg bor i området og bruker det mye på fritiden. Jeg håper vi kan få:
‐ fint utviklet badeområde med stupebrett og badstu og utedusj ved sjøen.
‐ Grønne parkområder ytterst mot sjø, som er designet for bruk av folk og familier.
‐ område for cafeer og spisesteder ned mot sjøen. det er et fantastisk område
‐ en liten korttids gjestebrygge for fritidsbåter, men ingen båthavn
‐ lave boliger for familier og eldre
Det jeg ikke ønsker er:
‐ "kalde" og lite brukervennlig uteområder som resten av området er preget av
‐ Massive bygg med små og dyre leiligheter
‐ Parkeringsplasser
:‐) håper dette blir litt "varmere" enn de nye byggene og områdene som er utviklet nylig i området
Mvh
Fredrik Kleppe
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Reguleringsplan Badehusgata 25, Dokkgata 4, plannummer 2757

Hei
På vegne av oss naboer i trehus bebyggelsen, sender jeg dere uttalelse ang dette planforslaget. Tidligere
reguleringsplan "Hus O hoi" som det ikke ble noe av, fikk vi beskjed om at bygget fikk toppen være 3 etg i høyde mot
badedammen/trehusene her. Dette for ikke å ødelegge både utsiktsmessig, solforhold pluss vår trivsel av og ikke bli
mer innesperret av store betongblokker som vi allerede er. Dette satser vi selvfølgelig vil gjelde dette nye prosjektet
også. Jeg bor selv i Badehusgata 10, altså nærmeste nabo til prosjektet. Syns Rimi/Imir bygget og er på grensen i
høyde. Men, det har jo alltid vært der så lenge jeg har bodd her i 11 år nå.
Så håper virkelig vi blir hørt på dette, og ikke overkjørt. Er jo tross alt en sjarm med denne bebyggelsen av tre som er
igjen. Så, dere som tar avgjørelse ang dette prosjektet. Vær snill å lytte til oss med dette
Mvh
Espen Jonassen
Badehusgata 10
Tlf 92151516
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Stav Arkitekter AS v/Pål V. Dannevig
Øvre Banegate 28
4014 Stavanger

Benedikte Landsnes m/familie
Vindmøllebakken 3
4014 Stavanger

INNSPILL vedr. oppstart av regulering av PLAN 2757 SVANKEVIGÅ

Stav Arkitekter AS, på vegne av Svankevigå AS, melder om oppstart av regulering for Badehusgata 25 og Dokkgata 4, Storhaug kommunedel. Formålet
med planen er å regulere blokkbebyggelse for bolig og andre typer virksomheter som naturlig hører til i området. Det blir satt av arealer til uteopphold,
lek, torg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Hensikten er å skape mer attraktive boliger, bedre bomiljø og en plan som er mer gjennomførbar. I
tillegg er hensikten å skape gode utearealer og skape nye forbindelser mellom eksisterende uteoppholdsarealer.
(Utdrag fra varsel om oppstart)

Viser til informasjon gitt i digitalt infomøte 10.12.2020, samt info som er lagt ut på
www.medvirksvankevigaa.com og kommunens nettsider/eByggWeb. Det brukes feil navn på en av gatene på tegninger
og i notater. Vindmøllebakken er en gate som ligger parallelt med Støperigata. Dersom det er ønsket å bruke navnet til et
bokollektiv på tegninger osv., må det fremkomme tydelig at det er snakk om bokollektivet, og ikke gata.
Som beboere i området, er vi veldig positive til utvikling og oppgradering av nabolaget. Vi er positive til at
utearealer forblir tilgjengelige for allmennheten, og at det legges til rette for bedre tilkomst til vannet. Nabolaget vårt
preges av lukkede fasader og asfalt, og vi drømmer om mer gress, sand og trær. Det ble i infomøtet nevnt en grønn
(gang-) forbindelse fra Badedammen, via Støperigata til den nylig vedtatte detaljreguleringen i Spilderhaugvika (plan
2631); denne stiller vi som bor i midten oss veldig positive til.
Det ble i infomøtet også snakket om aktive fasader på bakkeplan, noe vi igjen stiller oss positive til. Det blir
spennende å se hvordan aktive fasader skal bli gjennomført i dette prosjektet, når «ingen andre» sjønære prosjekter av
nyere dato klarer å oppnå dette pga. krav til flomsikring. Spørsmålet ble tatt opp i infomøtet, og det fremstod som om
arkitekt/planlegger ikke hadde satt seg inn i problemstillingen. Ber om at dette blir grundigere gjort rede for fram til 1.
gangsbehandlingen. Ellers kommer det ikke frem i planforslaget hvordan parkering for boligene er tenkt løst, og hvordan
denne evt. kombineres med de ønskede (og etterspurte) aktive fasadene.
Dokkgata og utviklingen av denne fremstår som en viktig brikke å få på plass i prosjektet, og vi ber om at dette
synliggjøres i større grad i reguleringen. Dokkgata vil være hovedatkomst for biler til det kommende planområdet
Mølleneset (anslått til opp mot 400 boenheter per 12.01.2021), og det fremstår som naturlig å legge til rette for mer
gatestruktur langs denne gaten, slik at «urbaniteten» i området i større grad blir beholdt – særlig dersom Dokken blir
revet. Bygg by, ikke frittstående punkthus med utflytende arealer mellom. Mennesker søker trygghet i kanter og vegger

(ref. Jan Gehl osv.), og åpne og utflytende utearealer mellom høye boligblokker blir sjelden brukt – se til Verven og Lervig
for eksempler på sistnevnte.
Angitte byggehøyder kommenteres ikke i denne omgang, men det antas at forslagsstiller kjenner til at høyere
bygg kaster lengre skygger, og at solforholdene i Stavanger ikke uten videre kan sammenlignes med lengre sør i Europa,
selv ikke Danmark. Å legge høye bygningsvolumer sør og vest for uteareal og det som fremstilles som en strand i
illustrasjonene (hipp hurra for den, forresten!), gir ikke nødvendigvis «gode utearealer» og «bedre bomiljø». Ber også om
at det stilles krav i reguleringen om at strømningsingeniører med riktig kompetanse tar seg av å analysere planlagt
bebyggelse med tanke på lokale vindforhold.
Når det gjelder selveste Dokken, fremstår det merkelig å kontant avvise renovering av denne. Den er kanskje
ikke egnet til boliger, og det koster selvfølgelig skjorta å renovere den, men når det i infomøtet fremheves tilsvarende
bygninger, hvor andre eiere/utbyggere har tatt kostnaden med å bevare fremfor å rive (Hermetikken, Absinthen osv.),
blir det både litt trist og litt komisk at forslagsstiller i dette tilfellet mener det er en selvfølge å rive. Det er allerede revet
for mye av den historiske (fabrikk-) bebyggelsen i området, og selv om ikke Dokken er spesielt gammel (50-tallet?), er
den med på å skape et helt unikt gateløp og atmosfære i Dokkgata. Det er flere yrkesgrupper som syns det er attraktivt å
holde til i et gammelt industribygg, og området hadde definitivt ikke tatt skade av å inneholde noe mer enn boligblokker
med næring i 1. etasje.
I planinitiativet står det at det er ønskelig å få til en
arkitektur som spiller på historikken i området samt
«karakteren som er i området i dag». Denne tanken er god, men
ser ikke ut til å ha blitt omgjort til fysisk form enda. Skal historie og
karakter spilles videre på, virker det rart å fjerne det lille som er
igjen av historie og karakter innenfor planområdet, og i tillegg gå
bort fra å ivareta Dokkgata som bygate med bygninger på hver
side, slik det var opprinnelig. Bilder / kart som viser hva som faktisk
var av bebyggelse i området før er lett å finne på bl.a. www.norgeibilder.no og www.stavangerbilder.no.
Det er usedvanlig mange nye, pågående og kommende reguleringsplaner i området, og det planlegges for
VELDIG mange boliger. Planområdet er del av et større område som er satt av til «kombinert formål» i
sentrumsplanen, og mesteparten av arealet som satt av til dette formålet, er i realiteten kun boliger. Ber om at
kommunen ved behandling av denne plansaken tar stilling til om det er riktig med en så stor overvekt av boliger i dette
sentrumsnære området. Vi lurer litt på hvem som skal flytte inn i alle disse leilighetene, og om det ikke heller bør
etableres flere arbeidsplasser i dette området?
Planområdet har et unikt potensiale, men står i fare for å heller bli en utvidelse av Verven enn et urbant og
aktivt byområde. Området kan videreutvikles med flere attraktive arbeidsplasser og sentrumstilbud i forlengelsen av
lokalene til Midsummer Hotsauce og Absinthen i Nedre Banegate og Hermetikken i Badehusgata (Odd Standard,
Stilken&Strøm). Sollandbygget inneholder bl.a. musikkstudio og filmkollektivet Chezville, og Consulatet
(kollektiv/atelier/kontorfellesskap bestående av kreative mennesker innen flere sjangre) har nettopp flyttet inn i
Dokkgata. Ut i Naturen og kajakkene deres får forhåpentligvis lov til å bli værende i sjøhuset, som uansett skal bevares,
og Delizia håper vi også får bli værende i området, med både fabrikk og utsalg. Og hva skjer med IMIR? IMIR er et helt

unikt kulturtilbud i Stavanger, som bør (såfremt de ønsker selv) ivaretas. Blackbox, scene(-r) og arbeidssaler og
residens/leilighet for utøvende kunstnere osv. er elementer som med fordel kan tas med i programmeringen videre.
Med den kommende reguleringen av Mølleneset/Nordkronen i enden av Dokkgata, er gjeldene
planområde for viktig for byen til å bli overlatt til frittstående boligblokker som punkterer heller enn
å binde sammen.
Men dersom det også fra kommunalt og politisk hold faktisk er ønsket å legge til rette for boligblokker,
tilsynelatende bestående av barnefamilier, bør det ikke også bygges barnehage – og allsidige utearealer, ungdomstilbud
osv.? Det ble i infomøtet påstått at denne tomten ikke er egnet for barnehage, og at det er vanskelig å oppnå utearealer
som er store nok for både barnehage og boligbebyggelse. Dette har undertegnede som arkitekt stor forståelse for, men
nå skyldes vel den «manglende egnetheten» ikke tomtens kvaliteter i seg selv, men OBOS sitt ønske om å bygge
leiligheter de kan tjene penger på? Det er så vidt jeg kan se kun to tomter igjen hvor det kan etableres
barnehage i Badedammen-området; gjeldende planområde og nabotomta, som i dag står som parkeringsplass. Og
igjen, dersom det anses å være riktig med overvekt av boliger, og dersom det er ønsket å legge til rette for barnefamilier,
slik forslagsstiller påstår, hvor er nærmeste barnehage? Ber om at politikere og kommunen tar stilling til dette
spørsmålet i forbindelse med behandling av denne reguleringsplanen.
Igjen - vi er positive til at nabolaget blir utviklet og oppgradert, samtidig håper vi at feilene fra omkringliggende
bebyggelse (Verven/Badedammen/Siriskjær) ikke blir gjentatt. Vi mener en lavere og tettere bystruktur som med en smal
bygningskropp følger gateløpene langs Dokkgata og Badehusgata, samtidig som brede åpninger ønsker allmennheten
velkommen inn til et potensielt lunt uterom mot fjorden, er et riktigere plangrep enn frittstående punkthus, og
reguleringen må i større grad ta inn over seg at dette er et sentrumsområde med behov for flere ting enn boliger.
Næringslokaler i første etasje er vel og bra, men lokalene må være mer fleksible enn det legges opp til med punkthus på
15x15 meter. Viktigere enn fine ord og fancy fasadematerialer, er at både inne- og utearealer utformes for fleksibel bruk
for flere aldersgrupper, og at det bygges for fremtiden, og ikke kun utbyggers profitt.

Kopi: Stavanger kommune, Pb 8001, 4068 Stavanger

Oppstart av regulering PLAN 2757 Svankevigå
planinitiativ av STAV Arkitekter v/ Pål V. Dannevig
Kopi: Stavanger kommune, postmottak
Innspill og kommentarer av Anders S. Almesveen, badenabo & Arkitekt MNAL.
Mye av dette rettes forøvrig også til både utbygger og administrasjon, samt utviklere av
nabotomter med relevanse til planområdet.

Innledning
Først av alt- takk for invitasjon til innspill og medvirkning som naboer, det setter vi pris på.
Det er en utrolig spennende tomt med et enormt potensiale, og samtidig mange fallgraver
som flere av prosjektene i området vitner om. Det er ingen lett jobb STAV og OBOS har
foran seg, det er vrient å komme til bordet når så mange har vært å herjet på boligfesten i
Badedammen på 2000-tallet. Men med håp sådd av arkitektenes og utbyggers ord og
ønsker på infomøtet, samt de mange mulighetene som finnes på dette området, så er det
med entusiasme at vi skriver dette innlegget. Jeg har erfaringer fra begge sider av bordet
hva gjelder utvikling her på berget samt det å være nabo til prosjekter i denne skalaen.
Det meste av hermetikkhistorien på tomta er jevnet med jorda, men samtidig dyrkes det ny
kultur med røtter i badehistorien til Badedammen og Svankevigå.
Stavanger er i ungdommen når det kommer til urbant parkmiljø i forhold til feks. Oslo og
København, men både i Badedammen og i Sjøparken ved Tou Scene finner vi nå masse
mennesker på sommerhalvåret- i alle aldre. Gledeshyl fra barn i vannet blandet med musikk,
kald pils og grilldufter. Stavanger vokser, og det er viktige urbane kvaliteter man bør dyrke
varsomt her, så man ikke demper denne positive byutviklingen i en bydel som har scoret lavt
på levekårsundersøkelsene i lang tid.
Gjør man det rett, kan gevinsten være stor både for ut- og innbygger.
Vi ønsker med dette lykke til på ferden, og kommer til å følge dette opp med iver og
entusiasme, og et håp om at dere tar innspillene ekstra konstruktivt og er åpne for diskusjon
og dialog med naboer underveis. For diskusjoner vil det utvilsomt bli her!
Innspillene mine går i hovedsak ut på noen hovedaspekter ved tomta som jeg anser som
ytterst viktige for at prosjektet slår en god rot videre i utviklingen. De er opplistet under, med
en innledning og oppsummering på kjøpet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innledning
Områdets historie og stedets ånd.
Flomproblematikk: “springflod i vannglass?”
Arkitektur: Typologi, volumer, høyder og solforhold
Forslag til transformasjon av Dokkgata 8
Korrelasjon mellom de forskjellige reguleringene og utviklingen av området
Oppsummering

Områdets historie og stedets ånd.
Badedammen og Svankevigå har en lang og bred historie i Stavangers bade- og
svømmemiljø. Det har vært badeanstalt innerst i Svankevigå i gamle dager, og flere av de
voksne i området lærte å svømme i Badedammen av journalist og Badedammenforkjemper
Halvor “Hasiv” Sivertsen på 50- og 60-tallet.
Det er en unik badeplass, under det noen av oss mener er et praktfullt stykke ingeniørkunst
og stavangers landemerke, Bybroen, som ble åpnet i 1978.
Her står i allefall badehusene og badeplattformene igjen som minner, men er i god bruk fra
gradestokken bikker 16 grader på våren og langt ut på sensommeren.
I løpet av den siste tiden har det også spiret frem en moderne, men gammel badetradisjon,
med lauging i badstu og helårsbading. Både den flytende badstuen Damp og badstuen
Røykt har funnet grobunn i Svankevigå, og kulturen virker så populær at den er kommet for
å bli. I Romjulen 2020 var badstuene fortsatt fullbooket.

Svankevigå er omtalt av mange lokale innbyggere, kanskje spesielt de eldre generasjonene;
som den viktigste delen av området- her har vi gode solforhold på nordsiden av vågen, og
både gamle og unge oppholder seg her i sola hele året, i alle fall såfremt den varmer.
Her finner du gjerne et par “sjøulker” med et levd liv en vårdag i solveggen, mimrende om
sin oppvekst i nabolaget, over en øl eller to. På gressplenen som er anlagt på nabotomta til
ser man fjortiser som soler sixpacken sin eller arbeidsfolk som nyter en halvtime sol eller et
dypp på vei hjem fra jobb. Denne variasjonen er gull verdt. Og det skjer der føttene våre er:
på bakkeplan.

Svankevigå har et potensiale til å bli vår egen lille variant av Venezia eller Nyhavn om du vilmen man trenger ikke pynte mye på det som allerede fungerer.
En liten havnepromenade langs vannet med et par serveringsplasser og en liten badetrapp
vil dekke de fleste behovene vi har for å kose oss etter jobb eller en fridag, i sola-ved sjøen.
La Svankevigå være stjerna i dette prosjektet- med sol og små stier fra alle hold og la den
viktigste aksene ivaretas: folk fra byen kommer fra Banegata med beina eller sykkelen!
Flomproblematikk: “springflod i vannglass?”
Planområdet ligger innenfor hensynssone H320_3 som er faresone for flom.
Som urbanist og aktiv fotgjenger daglig i dette området, mistenker jeg dette hensynet for å
være medhjelpelig i å skade byutviklingen ved å skape dårlig rom på bakkeplan for
mennesker, og en lett ansvarsfraskrivelse fra utviklere og kommune i etterkant, “at dette er
eneste løsningen”. Klart alle er redd en tusenårsflom, men dette er jo neppe noe som
kommer på dagen. Ja! Vi må stole på vår egen kompetanse og teknologi- og ta disse
prognosene på alvor, men som en utfordring til fagene våre- hvordan kan vi utvikle best
mulig på bakkeplan for menneskene?
Vi har materialer og teknologi til å finne løsninger som kan fungere selv når havnivået stiger.
Vi må tenke hvordan disse rommene kan brukes eller tåle å ligge under vann, evt hvordan
konstruksjonene kan forsterkes i god tid før nivåene stiger til kritiske nivåer.
Slik jeg tolker det nå, har man i praksis fått plusse på ekstra etasjer for å ta inn parkeringen
på bakkeplan- og endt opp med en halvhjertet løsning på flere bygg i verven/Badedammen,
da de fleste av disse p-anleggene og rommene ikke er prosjektert for å tåle en
springflod/oversvømmelse og permanent tilsvarende permanent havnivå.
Det er også kommet frem billige og kjappe løsninger av materialbruk og konstruksjoner i
flere av disse blokkene, som antageligvis ikke har et livsløp som varer til 2090 med den
standarden de er oppført i. Så da er man like langt, og kunne like gjerne hatt aktive fasader
ut mot sjøen i første runde. Poenget mitt her er vel at om vi skal ta flom- og
klimaproblematikken på alvor i prosjekteringen av boliger i slike områder; så er det
halvhjertet å tilrettelegge for biler og sykler der hvor mennesker passerer byggene, i tilfelle
det kommer oversvømmelse i 2090. Man må vel vitterlig omprosjektere både
parkeringsløsninger og inngang til bygget dersom det enda står der når havnivået stiger til
dette nivået?
Enten får man ta det på alvor og prosjektere deretter ,ellers må man få dispensasjon for å
programmere næring og aktive fasader i følge med Sentrumsplanen, OG som utbygger ta
høyde for omprosjektering av U/1.plan i feks år 2080. Det juridiske har vi også kompetanse
til å løse. Selv om det antageligvis ikke er havforskernes agenda, så mistenker jeg denne
problematikken for å være for dårlig utredet i forhold til, og før den ble implementert i
byggelovene.
Det nevnes i planinitiativet og på medvirkningssiden at det må avklares ting rundt denne
problematikken for å kunne gå videre med hvilken aktivitet som er aktuell på bakkeplan.
Og en gåte som bør løses av arkitekter, ingeniører, utviklere, brukere og naboer. Sammen.

Dette kunne da gitt gode leieinntekter og attraktive bakkesitusjoner med cafeer, atelier og
uteservering langs vannet…? Administrasjonen må være behjelpelige her med forslag til mer
fleksible løsninger for klimarelevante problemstillinger som kommer i fremtiden. Høyhusene i
Verven og Badedammen er eksempler på at man stikker kjepper i egne hjul om man
fortsetter dette løpet. Lener man seg mer på den nye, nøye gjennomarbeidede
sentrumsplanen så vil ting gå bedre.

Den blå promenade- en av de mange paradoksale strekningene. Her koser betongveggene
til bilparkeringene i Verven seg med antageligvis verdens flotteste utsikt.

Vi må utfordre flomreglementet- ikke pga skepsis til klimaendringer og naivitet for livsløpet til
byggene vi tegner og bygger- men nettopp for å finne frem til løsninger som er bedre
teknologisk løst og rustet for fremtiden enn det som har blitt bygget til nå. Vi kan ikke se
tilbake på en haug ubrukelige bygg om 100 år og si “den der flomregelen, den skulle vært
formulert litt annerledes…” Vi vet at noe må gjøres med dette, vi har kompetansen sammen.
La oss bygge noe som tåler tidens tann! (og vann).
Det er denne i delen av byen det blir et paradoks at den blå promenade er laget for
fotgjengeres glede- vel og bra at sjøen er der som naturens bidrag- men fra
byplanleggingens side har promenaden lite å by på i Badedammen og Verven- sist i Lervig
brygge, hvor man får legge veldig høye volumer på vannkanten, med grunnlag i at “det ikke
forringer solforholdene for annen bebyggelse”. Resultatet er skyggelagte, golde og
gjengrodde stier med betongvegger som eneste grense mellom fotgjengeren og bilparkering
eller sykkelboder. Kanskje en og to kjipe leiligheter med gardinene trukket for.
Her har det gått aldeles for langt på 2000-tallet- og det pågår ennå. Det er lite og ingen
plasser som tilsier at dette er noen som helst suksess i forstanden om å ta hensyn til
innbyggernes og naboenes vel. Det tilfører lite, og de opphøyde “leke” og grøntarealene
fungerer ikke som offentlige rom. de oppleves som private, og har for lite sol ift det som
burde vært min. krav i byen.Av dette drar jeg ut et ønske til reguleringen av Svankevigå og
Dokken, om å gå noen ekstra runder mellom arkitekt, bruker og utbygger i håpet om å endre
dette mønsteret som har etablert i Badedammens typologi, trist nok. Det må finnes en
kreativ og mer fleksibel måte å tilnærme seg arealene på bakkeplan enn å planlegge for
bilakvarier i 2090.
Vi arkitekter og ingeniører finner løsninger dersom det er en vilje hos utbygger.

Arkitektur: Typologi, volumer, høyder og solforhold

“Det er ønskelig å få til en arkitektur som spiller på historikken i området samt karakteren
som er i området i dag.” nevnes det i planinitiativet.
Den presenterte punkthusvarianten gir klart mer luftighet enn det forrige forslaget, men luften
er lite verdt om den føles privat og tilfeldig plassert.
Særlig gjelder inntrykket av tilfeldighet i det sørvestre hjørnet i krsset mellom Nedre
Banegate og Harald Haarfagres Gate.
Det er forståelig nok en veldig vrien tomt å legge 6-8 etasjer på da det viktigste rommet
(rundt Svankevigtarmen) ligger til Øst på tomta, og er sensitiv for skyggene til alt som legges
vest for dette. Dette virker på meg som en akse som bør prioriteres fremfor, eller kombinert
med stien fra Badedammen til Støperigata (navngitt Vindmøllebakken på deres illustrasjon)
Her er det allerede tendenser til et gateløp som ikke tiltaler fotgjengere, slik det ser ut fra
lufta er det uheldig å bygge såpass høyt ved siden av de to vernede sjøhusene om man
ønsker en trivelig og lys plass her, og fortsetter man tendensen langs Dokkgata østover, blir
dette en gold korridor man bare vil passere fortest mulig som fotgjenger.
Om dette kombineres med en dårlig planlegging og tilrettelegging for biler til de 400 boligene
og opptil 1000 nye innbyggerne som planlegges til Mølleneset, så sier det seg selv at dette
ikke vil bli et særlig trivelig bymiljø for verken forbipasserende eller fotjgengere.
Det bes derfor om at dialogen med Møllenesreguleringen v/Helen & Hard + Agri Eiendom
holdes aktiv rundt Dokkgata, som har et sort potensiale.

Selv forstår jeg ikke helt boligmarkedet for tiden da det er massiv planlegging like over
haugen på Støperitomta, samt pågående planlegging for muligens ytterligere 400
boliger(kanskje ytterligere 800-1000personer..?) på Mølleneset. Skal det bo så mange
mennesker her på odden, så bør utbygger legge til rette for nødvendige funksjoner og
grøntarealer, sammen med kommunen.
I aller høyeste grad da dette har tidligere vært forsømt og sørget for dårligst score på
levekårsundersøkelser i mange år.
De bør heller ikke inngår kompromisser fra kommunens side på dette igjen, slik som det ble
sist gjort på nabotomta til Vindmøllebakkeprosjektet- hvor grønt- og kvartalslekeplasskravet
ble redusert med dispensasjon på grunnet “usikkerhet i markedet” og utbygger fikk øke
fotavtrykket på betraktelig bekostning av felles grøntareal. Denne tendensen makter vi rett
og slett ikke lenger. Er man utvikler, må man tåle konjunkturene i markedet.

Altså; vi er skeptiske og sensitive for at det blir kuttet i denne enden til fordel for utbyggers
profitt og til ulempe for eksisterende bebyggelse og dets beboere.
At det refereres til omliggende bebyggelse og arkitekter er jo bra om den refererer til rett del
av det omliggende. NPRO bygget er en skamplett og svir i øynene, det har blitt tillatt en
uakseptabel høyde og et altfor massivt volum, helt sikkert i en tid hvor man var desperate
etter å få gang på utviklingen, og “lot det gå” med å referere til siloenes høyder.
Dette bygget, i lag med høyhusbebyggelsen langs vannet/verven bort til Bekhuskaia, bør
ikke benyttes som referanse, verken for byggehøyder, arkitektur eller typologi. Og man må
med alt man makter unngå lik situasjon på bakkeplan.
Nå bør man sette fokus på redde det siste som er igjen av håp for et synergisk bymiljø med
den lille klyngen med trehus på Ramslandsberget i Badedammen, Spilderhaugen og
Møllehaugen. Fortetting og infill er bra, men i en liten by som Stavanger har dette gang på
gang mislykkes i form av feil skalering, med dundrende høyblokker midt i trehusbebyggelsen
på 2-3 etasjer. Dette er ikke vellykket byutvikling etter mitt vedkommende.
Jeg tror man er inne på noe med å slippe inn mest mulig sol til Svankevigå s nordside og
planlagt strand, men at man heller bør teste ut variasjon i høyde på 3-5 etasjer og heller ha
litt større fotavtrykk- enn punkthus i denne høydevariasjonen.
Aksen som er foreslått mellom Badedammen og Støperigata, er fin å ha, men jeg tror ikke
på nært den er like viktig for tomta som aksen fra Nedre Banegate. Det er her de fleste
ankommer til fots eller med sykkel fra sentrum, og det er her tomta bør si, “Velkommen, ta
deg et bad eller sett deg ned i Svankevigå”.
Solforholdene er også viktige for Svanketorget- dersom det er intensjoner om å lage enplass
her. Jeg ser det ikke som prikært med denne plassen da den allerede har relativt
kummerlige solforhold- her kunne det for min del blitt oppført et volum i samspill med
Dokkgata 8, så lenge Støperigata fikk “renne ut” i Vigå. Høydene her burde da selvfølgelig
korrelatert med, og ikke underbygget de gamle sjøhusene.

Parkering
Det nevnes at kravet fra Sentrumsplanen er 0,5plasser pr husstand ink. gjesteparkering, og
0,5 plass pr 100kv næring. Det oppforders sterkt til ikke å planlegge inn mer bilparkering enn
dette på tomta. Det finnes gode kollektivtilbud som buss og bysykkel i umiddelbar nærhet,
samt nabobil/bildeling og soneparkering som dekker fremtidens behov. Man skal ikke
undervurdere de som flytter til Østre bydel i voksen alder; er det for å bo nærmere byen, er
man mer tilbøyelig til å droppe bilen.

Forslag til transformasjon av Dokkgata 8
3.2 Regionale planer Regionalplan for Jæren 2050
Planens hovedmål er at «Regionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på regionale
helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapingen, sikrer natur og
kulturverdier, reduserer klimautslipp, og gir høy livskvalitet.»


Selv om det meste av hermetikksporene er slettet fra tomta, finner man grunnmur på
parkeringsplassen som vitner om solide bygg som har stått her. Deler av kaikanten og
brygga bærer preg av god bruk, og minner om den maritime aktiviteten og historien vi ofte
liker så godt å snakke om når vi referer til oljebyens historie.
Her har vi levd av sjøen, og brukt sjøveien så lenge vi har vært en by.
Nedre Banegate 50- nå Dokkgata 8, også kalt Såbå og Dokken, har blitt “prøvetransformert”
i de siste årene, til temporær bruk for blant annet leietakere som Byttebua, Fra Hage til
Mage, Seilskuta Frøya, Papperiet- og i dag båtverkstedet Boats n´ Stuff, Sykkelservice AS,
og Storhaug snekkerforening.
Bygget i seg selv har ikke vært knyttet til hermetikkdrift, men spiller en like viktig rolle i den
lokale industrihistorien og vitner om maritim virksomhet.
Det har vært havnelager på 50 og 60-tallet for Stavangers stolthet, Tou Bryggeri, det har
vært Jernvareforretning og såpefabrikk- og det har en fantastisk etterkrigs funkisarkitektur

Vippa Street food, Oslo

Regents Canal, London

som også er en utdøende rase i denne byen, mye fordi den faller mellom to stoler når det
kommer til vern og bevaring. Det er helt klart noe med dette bygget som gir et nærvær av
stedets ånd- og det bønnfalles og anbefales på alle vis å bevare dette bygget i høyest mulig
grad.
“Dokken” eller “Såbå” har betydelige arkitektoniske kvaliteter som er nevneverdige og
bevaringsverdige tross sin “unge” alder ikke gir det vernestatus. Det har derfor en antatt
skjebne som rivingsobjekt, men her gjelder det og tenke seg om noen ekstra runder før
tomta blir helt historieløs.
I disse trakter virker det som om 50-tallsfunkisen ofte faller mellom to stoler i
arkitekturhistorien- ikke er den gammel nok til å bli vernet, ofte ikke spesiell nok eller bra nok
ivaretatt.
Dette fører til en utrydningstruet art- bye bra ble bygget her etter krigen, men man finner lite
av dette, og snart er det for sent. Konstruksjonene er ofte solide, vakre for mange av oss og
viktige byggehistoriske elementer.. Her bør man absolutt ikke sanere kun for enkelhetens
skyld.
Det er faktisk ikkeså avskrekkende økonomisk å transformere et bygg om man i tillegg har
de omgivelser og etterspørselen som finnes for slik i urbane strøk.
Dette finnes det gode eksempler på i både Stavanger, Oslo, Bergen og København.
Vippa og Papirøen er avbildet som nærmeste referanse for situasjonsbetinget program for
bygget. Jeg har en sterk tro på at dette bygget kan ha en samlende effekt på beboere,
naboer, besøkende og forbipasserende- og at man her har en gullkantet sjanse til å faktisk
ikke batre bote for, men også å tjene på at utviklingen har vært såpass mislykket på
bakkeplan de tidligere 20 år. Menneskene trenger denne plassen!
Lervig bryggeri har allerede vært inne på tanken med storslåtte planer for Bekhuskaien like i
nærheten. Bryggeribar, bevertning og urban drift. Det ble skrinlagt pga. eiendomsbyråkrati
og havnevesen- og Lervig Local fant mindre, men egnede lokaler på Ledaal i Hermetikken
der. Dette betyr derimot ikke at de har gitt opp jakten på lokaler i Østre bydel...
Likevel vitner dette om et ønske, et behov og en etterspørsel etter slike lokaler, i nettopp
denne bydelen. Ikke på forus, ikke på Madla- men i Badedammen.
Leietakerne finnes. Publikum finnes. Vi håper at viljen til Obos finnes!

Papirøen i København og Vippa i Oslo har
fungert liknende, kanskje i litt større skala.
Kan dette bygget bli prosjektets fellesrom,
megler med eksisterende situasjon,
magnet til naboer og Siddiser, bindeleddet
mellom vest og øst i oljebyen? Ja det kan
det.
Det virker litt for lett å avvise bevaring av
bygg fra 50-tallet. Dokken har en arkitektur
som forsvinner raskt pga. at den ikke er
“gammel nok” til å vernes eller bevares.
Jeg har selv jobbet med dette bygget
under mitt vikariat i Urban Sjøfront i 2016,
hvor vi fikk inn leietakere og aktiverte
bygget som en temporær transformasjon frem til omregulering av tomta.
I årene som har gått, har det blitt dyrket frem en unik kultur her, som bør hensyntas videre i
prosjekteringen. I dag finnes det både sykkel og båtverksted i bygget, noe som gjenspeiler
noe av byggets historikk. Her har det både vært jernvarehandel og såpefabrikk, og jamt over
maritim småbåtsaktivitet i alle år i Svankevigå.
Bygget er solid bygget opp med noen fantastiske søyler i 1. plan, og på 2. plan er det et tomt
lokale som ville vært aldeles fantastisk til bruk av bevertning, feks. tilsvarende Sirkus
Renaa, gjerne med en åpning av fasade med terrasse og uteservering mot Svnkevigå og
solnedgangen i Vest.
Er slike tanker blitt diskutert allerede?
Hva går argumentet på evt. uavkortet riving av Dokken?
Det finnes flere eksempler av opprustning og renovering av gamle bygg i området,
nærmeste nabo Absinthen er tildelt byggeskikkpris for nettopp dette og fungerer strålende til
samtidens urbane uteleiemix.
Om ikke for kulturen eller arkitekturen. så kanskje for å omgå flomkravene til fordel for en
aktiv fasade i en foreløpig gold gate?
Som jeg nevnte på infomøtet, bør det undersøkes om hele eller deler av Dokken, feks mot
Dokkgata, kan bevares til fordel for aktiv fasade på bakkeplan. Her finnes det en allerede
fungerende og flott funkisfasade med små garasjenisjer som kunne blitt brukt til ulike formål,
uten å måtte gå opp en uforklarlig trapp pga et parkeringsanlegg.
Jeg tror på alle måter prosjektet tjener på å ha flere røde tråder til historien og stedets ånd,
et annet eksempel på dette er bevaringen av 1.etg av Union Canning i Støperigata,
innefattet i Vindmøllebakkeprosjektet- som i dag huser en av byens mest populære
restauranter- Bellies.
Et slikt kompromiss bør vurderes sterkt- et nybygg har faktisk ikke den samme magnetismen
i dette historiske miljøet som det ofte refereres til i skissefasen, men som man ikke ser en
aning av etter prosjekteringen… (dette gjelder oss alle arkitekter altså…)
Her vil det være lett å leie ut i fremtiden, og man trenger ikke mye godvilje som ingeniør for å
få det til. Er dog enig i at bryggen og evt deler som er fundamentert ii sjø, kan vurderes
kuttet til fordel for promenade langs vannet.

Her er Dokkgata det viktigste med bevaringsaspektet.
Transformasjon og bevaring av slike bygg er ofte avskrekkende for utbygger, da
entreprenører stort sett i alle tilfeller anbefaler å rive, og “at det ikke er verdt bryet”, og at
man like gjerne kan rive det og bygge det opp likt.
I tillegg har ikke alltid kommune vært like lette å jobbe med når det kommer til
transformasjon i gamle hus, feks da det kommer til nye standarder på VVS eller krav om
fettutskiller og HCWC i små hus som med litt godvilje eller dispensasjon kunne vært
ypperlige nabolagspuber eller caféer. Dette virker dog å ha snudd litt i den siste tiden, da
utviklingen i Pedersgata og innenfor sentrumsplanen har skutt fart.
Det anbefales derfor at administrasjonen tilrettelegger der de kan for at utbygger kan få en
fruktbar og attraktiv transformasjon av Dokkgata 7 dersom dette blir aktuelt.
Gevinsten er at vi alle får bevart noe av kulturhistorien og et praktbygg i manges øyne, med
attraktive og lett oppdelbare lokaler til publikumsrettet næring og aktiv fasade på bakkeplan i
en allerede utfordret Banegate(Omdøpt Dokkgate i denne delen), som presiseres av
byantikvaren som antageligvis den viktigste historiske gaten i Østre bydel.
Dette vil gjøre aksen og stien naturlig fra sentrum og opp Støperigata fra Svanketorget, og
vil kunne lede folk til denne plassen i høyere grad enn en akse fra badedammen, etter mitt
skjønn. Man kan i tillegg enkelt fortsette sykkelveien fra Banegaten og videre inn i Dokkgate
og mot mølleneset.
En revitalisering av denne fasaden og ytterligere aktivisering (fungere beviselig i dag med
Sykkelservice AS), vil forhåpentligvis fremprovosere en synergieffekt over gaten til de
vernede bygningene til Solland ,som med tid vil bli veldig attraktive for denne type drift og
transformasjon. Og plutselig er båndet mellom øst og vest i Stavanger knyttet her!

Collage#1: Man kan kutte vekk deler av bygget mot sjøen til fordel for promenade langs vannet og solforhold. Ingenting tilsier at
man ikke kan bygge oppå denne kontruksjonen med dagens kompetanse.

Garasjene mot Dokkgata er nærmest
ferdigdesignet for transformasjon til en aktiv
kioskfasade, men det trenger ikke bare være
matrelaterte leietakere. Det kan være ulike
størrelser på lokalene, og huse
sykkelverkstedet som er der i dag, kanskje
kombinert med mat/klær/kunst/pop-ups.
Det flotte lokalet på grunnplan er stort og
fleksibelt, og kan med fordel åpne opp fasaden
sin mot sjøen, eller kutte vekk deler av bygget
mot sjøen for å få enda mer solvendt fasade for
uteservering eller fellesområde ifbm stranden.
2. etasje er stor og enda mer fleksibel da den
bare har 2 søyler, også her har den gode
muligheter i fasaden. Taket er betongdekke,
men man kan med fordel legge betydelige
bygningsvolumer i lettere konstruksjoner ved å
forsterke bærepunkter på deler av bygget
“nærmest land. Skal man fjerne deler av bygget
er nok delen mot vannet mest aktuell både pga
eksisterende fundamentering, gangforbindelse
langs sjøen, samt utbedring av solforhold i
bunnen av Vika. En skråkuttet snittflate her
kunne fått en fin glassfasade som forteller at
bygget har både historie og er transformert til
noe spennende. Mat, næring, kontorer, leiligheter eller restaurant i 2. etg, med noen nye
boliger på toppen inkludert egne uteområder på et grønt tak?
Jeg tror dette bygget sitter på nøkkelen til å fungere som megleren mellom det gamle og nye
i dette prosjektet- og man skal ikke avfeie verken bærekraften, sjelen eller leieinntektene
dette bygget kan tilføre planforslaget.

Et fantastisk bygg med uante muligheter og potensiale, både mot Dokkgata og mot sjøen.
Konstruksjonen tillater antageligvis å bygge et par klosser på 2-3 etasjer i stedet for en høy sammenhengende vegg på 6 etasjer mot dokkgata.

Collage #2 : En mulig fremtid for “Dokken”? Over gata er det flere vernede kamerater i form av bygninger som venter på urban
transformasjon. Blir dette Stavangers svar på Hamburgs Reperbahn? Før, sjømmener og prostitusjon, i dag: noende beste mat
og drikkeplassene man finner i Europa. Nedre Banegate er bindeleddet mellom Vest og Øst i Stavanger.

Korrelasjon mellom de forskjellige reguleringene og utviklingen av området
Dette kommer til siste punkt som omhandler at utbygger/arkitekt holder en tett dialog med
utviklerne av Mølleneset (Agri Eiendom + Helen & Hard) også i denne prosessen- det er
enormt viktig at kommunikasjonen holdes her, og at man dyrker sammen de innspillene som
er gitt i denne runden, og innser at man har en direkte påvirkning til hverandres prosjekt;
hvordan man ankommer Mølleneset via Dokkgata (biltrafikk, aktive fasader, bymiljø), eller
hvilke konsekvenser Møllenesets kommende arkitektur, funksjoner og beboere kan ha for
Dokken/Svankevigå. De som sitter på tilgrensendeeiendommer, som NPRO og Solland, bør
også inkluderes i medvirkningsarbeidet- de sitter også på et kjempepotensiale dersom ikke
utviklerene sitter på hver sin haug og deler svaret etter prøven er innlevert…

Her er det et kraftig potensiale- og det kan omtrent bare bli bedre enn det har vært til nå i
området, spesielt med høybebyggelsen langs vannet i Badedammen/Verven.
Vi er klare over at dere allerede har et felles brukermedvirknings”maskin” i form av arbeidet
med Léva Urban Design, men må poengtere at utbyggere må bli enda rundere i kantene når
det kommer til å tenke på hva som kommer på nabotomta.
Et eksempel er badstukulturen som har vokst det siste året i Svankevigå. Dette glir over i
Kajakkvirksomhet på Agris tomt og Sjøhusene. En fantastisk urban friluftskultur man kan
dyrke på videre utover Mølleneset. Men kulturen må ivaretas og flyttes skånsomt i en
byggeprossess. Da er det greit med gode naboer.
Sluttvis støtter meg til utsagnet fra arkitekt på infomøtet, om at det er viktig at byrommene
mellom byggene, spesielt ifbm. stranden, oppleves som offentlig og ikke privat, slik at det blir
naturlig for naboer å ta i bruk, bade, og slå seg ned på stranda for en pause.
“allemannsretten” er jo gjeldende flere plasser i Badedammen, men som arkitekt ser jeg
klare tendenser på at privatiserte uttrykk i grøntarealets landskapsarkitektur og beliggenhet
på parkeringslokk en trapp opp, gjør folk usikre og prioriterer andre park- og lekeareal.
Er hensikten å unngå slike “lukkede” preg som arkitekt refererte til i infomøtet, feks.
“Tielvene” som vist under, så må man gjøre dette fullhjertet.
Dette har vi troen på at STAV vil, og kan- det var iallefall en overbevisende tone i infomøtet.
Men om det er mulig med en punkthus/blokkbebyggelse, er diskutabelt.
Det virker ikke umiddelbart fristende å legge seg i sola på stranden der med beboere i 8
etasjer på alle kanter. Her bør det altså testes og vurderes om typologien bør trappes ned og
brytes opp ytterligere til noe tett/lav for å få en mer imøtekommende skala for andre
besøkende enn beboere, nettopp for å unngå det privatiserende følelsen man får andre
steder på de mindre vellykkede blokkprosjektene.
Vi håper at dette prosjektet være et av de grepene som gjør at levekårstandarden og
undersøkelsene for Badedammen, rykker opp i stedet for ned.
All lykke til, og håper på god dialog og sunne diskusjoner oss naboer og fagfolk imellom.
Vennlig hilsen
Anders Svendsen Almesveen
Matglad nabo, bader og Arkitekt MNAL
m/familie i Vindmøllebakken 10.

