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Metodebeskrivelse
- tre metoder, samme oppgave
Oppgaven gikk ut på å lage et fremtidsbilde for Svankevigå, og ga rom for å gi innspill på
temaer de syns er viktige samt til programmering og aktivisering av byrommene.
Digital workshop: I midten av april gjennomførte vi en digital workshop, ved et zoommøte og med bruk av den digitale samarbeidsplattformen ’Miro’. Deltakerne var i
hovedsak representanter av naboer og aktive brukere av området.
Workshopen ble innledet med en introduksjon av prosjektet.
Før oppgaven fikk deltakerne mulighet til å sette seg inn i viktige tematikker for prosjektet
og utviklingen, avdekket gjennom tidligere medvirkning.
Oppgaven gikk ut på å lage et fremtidsbilde for Svankevigå, med underlag fra arkitektens
3D-modell. Deltakerne ble delt inn i tre grupper som diskuterte seg imellom og lagde
sine fremtidsbilder ved bruk av en bilde- og illustrasjons”bank” bestående av foto fra
prosjektområdet, et bredt utvalg av referansebilder og illustrasjoner. De kunne også tegne
og/eller skrive direkte på underlaget.
Det ble oppfordret til å notere kommentarer og innspill, og ta stilling til temaene som er
avdekket i tidligere gjennomført medvirkning.

Printscreen av den digitale arbeidsflaten Miro

Deltakelse: 13 stk deltok i workshopen.
Hjemmeoppgave: Etter den digitale workshopen ble det satt opp en postkasse på
tomten, med konvolutter med ”hjemmeoppgaver”. Oppgaven var den samme som i
workshopen; å lage et fremtidsbilde for Svankevigå.
Deltakerne hentet fysiske pakker med oppgavebeskrivelse og innhold tilsvarende
verktøyene de hadde tilgjengelig i den digitale workshopen, og gjennomførte oppgaven
hjemme. Innledningsvis ble det henvist til nettsiden, for introduksjon og informasjon
om prosjektet og materiale fra arkitekten, tilsvarende presentasjonen de holdt på
workshopen.
Deltakelse: tre bidrag ble sendt inn.
Medvirkning med barn og unge: Oppgaven ble også gjennomført i fire klasser på
Storhaug skole, på 5. og 7. trinn. Léva deltok i en dobbelttime på skolen, via Teams. På
forhånd var det levert konvolutter til skolen, med innhold til gjennomføring av oppgaven.
Etter en muntlig introduksjon og presentasjona av oppgaven fikk elevene en time på å
gjennomføre oppgaven, gruppevis.
Bilde av postkassen som ble satt opp på tomten

Deltakelse: 70 elever på 5. trinn og 7. trinn deltok.
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Sammenstilling av innspill (voksne)
Blant innspillene fra de voksne ser vi særlig noen tematikker som går igjen;
skape mindre rom i rommet og aktive førsteetasjer for å skape et inviterende kvartal, ønske
om en ”myk” og aktiv sjøfront i kombinasjon med mer grønt (flere tegner inn en grønn kile
mot Badedammen). For å bevare identiteten til området pekes det på det kreative miljøet
som finnes i området idag og aktørene som representerer dette miljøet (samt innspill
om Dokken som bygg). Flere kommenterer at det er ønskelig å videreføre dette miljøet i
kombinasjon med nye ”nisje/kombinasjons” tilbud. Variasjon i arkitektur, høyder, farge- og
materialebruk.

"Det grønne draget som binder
Badedammen og Svankevigå
sammen skal mykne området opp.
Bryte de kalde, harde linjene"

Skape rom i
rommene.

Bilfritt inne i
kvartalet.
Tilrettelagt for
lek og barn i
sentrum av
kvartalet.

"Mer myke materialer
som tre, ulike typer
gress og plantekasser"

NISJE, LOKALT &
LAVTERSKEL TILBUD

“Drivhus”

Kombinasjon av flere tilbud
te
d

"Bør ha høy grøntfaktor og mye
beplanting og varme materialer+
organiske former"

kk
er

Sn
e

“MYK” OG AKTIV
SJØFRONT
"Samarbeid med
nabotomt for å
sikre sammenheng
i tilbud langs sjøen"

"Bevar den gamle trebrygga på nordsiden"
"Beholde Svankevigås
sjølinje, ikke fylle ut"

"myke former, organsike materialer,
ikke steinheller og betong"
"Naust til kajakk og oppevaring"
"Utvikle og beholde
badekulturen i Svankevigå,
brukervennlige
aktivitetsøyer/flyteholmer"
"Utendørs maritim scene?"
"En undersjøisk skulpturpark for fridykkere?"
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eks. Kafé +
blomsterbutikk

Småskala shopping
Stilken & Strøm
r atø
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r
v
Arbeidsplasser
el pa
BEVARING OG
kkkelre
Kafé “Levi”
y
S yk
er
Sesongsalg
“s
i
r
IDENTITET
lle
Bakeri
Ga
io
stud
a
g
Pub
Yo
De aktørene som representerer det unike,
tsalg
kreative miljøet er viktig for å videreformidle
Lokalt u
og utvikle den sterke ideniteten til området
Treverksted
Flere påpeker at
Dokken er et ikonisk
bygg med egenart og
høy idenitetsvekkende
"Kan noen arealer bli
verdi på det kreative,
sponset for å greie å
miljøet som har vokst
beholde de små
frem i Svankevigå de
aktørene?"
senere årene.
ve
r

"Området mot øst burde
gjenspeile lekenhet, sjø
og urbant liv"

Illustrasjonen viser de tematikkene som går
igjen i besvarelsene blant de voksne. Bildene
som plukket ut er gjentagende i besvarelsene,
teksten beskriver observasjoner av bilder/
skisser som er levert inn, og/eller en samlet
beskrivelse som baserer seg på flere sitater.
Direkte sitater er gjengitt i kursiv.

Flere siktlinjer og tilgjengelighet inn til
kvartalet gjennom bygningsmassene

"Variasjon i farger og
materialer på store
fasader. Dypere sprang +
variasjon i volumer?"

ks

"Mindre bolig på bakkenivå. Arbeidsplasser og
aktive førsteetasjer for å invitere flere inn"

“Innslag av duse farger”

"Kirsebærtrær" - En allé mot
Svankevigå kan binde området
sammen (rød tråd) med de to trærne
som allerede står ved Badedammen.

Publikumsaktivitet i førsteetasjer, også viktig mot sjøsiden
for å unngå privat preg her.

Flere siktlinjer og
tilgjengelighet inn til kvartalet
gjennom bygningsmassene.

“Bruk gode farger” Større variasjon i høyder

FRODIG OG GRØNT

INVITERENDE KVARTAL
Hjørnet Harald
Hårfagres gate /
Dokkgata utpeker seg
som en viktig portal
inn i området.

VARIASJON OG FARGER
I ARKITEKTUR

d
te ”
ks ren
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Sammenstilling av innspill (barn)
Blant innspillene fra barn ser vi ønske om en aktiv sjøpark og nedtrapping og tilgjengelighet
til vannet. Flere tegner inn eller beskriver noe sentralt på plassen ved vannet. Videre
beskriver innspill og bilder som er valgt ut, en lekenhet i bymøbler. Noen peker også på
farger i byrommet. Det er fokus på grønt både
i byrom, på fasader og på takene, og ønske om
å plassen
p
programmering med mindre utsalg som kiosk,
t
Flere har gitt
al
kafé og baker.

Noe se
nt
r

innspill på
ønske om
kiosk, noen
ved brygga

LEKENT OPPHOLD
“Innrammet sitteplasser”
“Sitteplasser med kule former”

“Uteplass for kaféen”

Fontene - noe vannlek i midten
“så de som ikke kan svømme
kan leke med vann”

NEDTRAPPET

KIOSK,
KAFÉER
OG BAKER

Hengekøyer

“Bakeri”
+ at noen i 7. klasse er opptatt av
større kjente brands

Tilgjengelighet til vannet

Innslag av farger

FARGERIKT OG TRE
Trematerial

Stupetårn og kanoutleie
Badstue

FRODIG OG GRØNT

SJØPARK
“Trapper å sitte på”

LEKEPLASSEN

Hundeplass
Grønt langs sjøen
“Natur rundt vannet”
“Mye grønt og busker og
“Park med treningsapparater
gress rundt treverk”
og sitteplass”
Grønne tak
“Vi kan gjøre ting på taket”

Div. aktiviteter
Fotball

“Hage på taket”

Illustrasjonen viser de tematikkene som går igjen i besvarelsene fra barn. Bildene som plukket ut er
gjentagende i besvarelsene, teksten beskriver observasjoner av bilder/skisser som er levert inn, og/
eller en samlet beskrivelse som baserer seg på flere sitater. Direkte sitater er gjengitt i kursiv.

Barn

“hvitt bygg, blått bygg, hvitt bygg”
Farger og tre
+ grønt

Kupert

Naturlekeplasser

“rosa bygg, blå bygg og lilla bygg”

“Litt park på veggene”
Grønne fasader

“Leie av kano og brett”

Sterke farger

“Gate med farger”
(Harald Hårfagres gate)
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ANNET

Tilgjengelighet
inn til kvartalet

Flere tegner sykkelsti langs
Harald Hårfagres gate
t

“Kart over stedet”

"En fin gate"

"Blanding av små og
store leiligheter"
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De neste sidene viser bidragene fra digital workshop,
hjemmeoppgave og medvirkning med barn:
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Råmateriale - Digital workshop
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Gruppe 1 (7 deltakere)

Svankevigå fylles ikke ut.
Det bygges tre og
natursteinsbrygge som
inviterer til opphold, bading
og aktivitet langs sjøkanten.
Indre del av Svankevigå
skjermes for båttrafikk og
Oppgaven går ut på å skape et fremtidsbilde for Svankevigå!forbeholdes bading.

Taket på Dokken kan benyttes til
offentlig grøntareal - så klart
innenfor byggets bæreevne.
Området trenger sårt flere
grønne oppholdsrom. Eksempler
på aktiviteter det kan
tilrettelegges for: minigolf, kubb,
tennisbord.

OPPGAVE: FREMTIDSBILDE

Dokken bevares, og dets historiske
førsteetasje kan benyttes til å skape et
enda mer livlig gateløp med lokale
aktører. Dagens aktører må sikres
rimelige leieavtaler. Storhaug
snekkerforening er et tilbud som må
bevares og kan utvides. Eksempler på
nye tilbud: gallerier, badehus med
garderobe, yogastudio, små verksteder
og lokale utsalg, sesongrestaurant.

Gateløpet kan forsterkes
med arkitektur som er
tilpasset småhusene i
området, og som dermed
utgjør familievennlige
boformer som området
trenger mer av.

FREMGANGSMÅTE

Velg ut et underlag fra 3D modellen som bakgrunn
for visjonsbildet. Underlagene ligger til venstre for
dette "arket". Dra det inn på dette arbeidsarket.
Tips: lås det fast til arbeidsarket, så flytter det ikke på seg
når dere jobber.
Bruk bilder, illustrasjoner og figurer fra
referansebiblioteket til å illustrere visjonen.
Referansebiblioteket ligger under dette "arket".
Tips: Det er også mulig å tegne på visjonen
Skriv ned notater. Diskuter temaene som er blitt
presentert. Dere kan velge å kommentere og diskutere
kreative løsninger på alle sammen, eller fokusere på
de dere syns er viktige. Skriv ned notater i tabellen
som ligger til høyre for "arbeidsakret". Gruppeleder
har ekstra ansvar for at det som blir diskutert blir
dokumentert i notatarket.
Oversikt:

Underlag

IMIR fortsetter som
en scene for
alternativ
scenekunst og
utgjør et viktig
kulturbidrag for hele
byen.

Plasser bakgrunnsbilde her, marker bildet
og trykk på lock tegnet som dukker opp
over bildet

Den symbolske
portalen mellom
Badshusgata og
Dokkgata er en god ide
- det vil være
iøyenfallende når man
går nedover gaten.

Du er her:

1.

Arbeidsarket

3.
notater
..............
..............

2.
Referanser

Referanser

Referanser

Det etableres en
undersjøisk
skulpturpark for
fridykkende
barn og voksne.

Planen må
forsterke den
historiske
kaifronten og det
gjenværende,
vernede sjøhuset.
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Introduksjon - viktige tematikker (oppsamling fra tidligere medvirkning):
På hvilken måte vil forslaget som nå
er Sjøfront
Aktiv
Identitet og nærmiljø
presentert forsterke stedets identitet og
Resultater fra undersøkelsen ønsker at prosjektet skal bidra til en
Eiendommen som skal utvikles er en
viktig brikke i et urbant
verneverdig
bebyggelse? Slik forslaget
mer aktiv sjøfront og flere ønsker seg forskjellige aktiviteter ved
område med mye historie. Fra undersøkelsen kommer det frem
og på vannet. Hvordan sikre at flere interesser blir bevart i denne
står når vil arkitekturen
som skaper
at arkitektur og estetikk er viktig for lokalbefolkningen.
Her blir
sammenhengen er viktig. Det påpekes blant annet at å
blant annet det historiske maritime landskapet nevnt. Det blir
for en småbåthavn vil stå i konflikt med evt.
stedets identitet fjernes, og den tilrettelegge
nye
også av flere ytret ønske om at den nye arkitekturen er inspirert
bade/vannaktivitet. Ellers er det enighet om at et offentlig rom mot
av det som finnes i konteksten, samt
at det lokale kulturlivet
arkitekturen
somsom
foreslås ivaretarsjøen
ikke
vil gi kvalitet til nærmiljøet og prosjektet. Hva skal man
har vokst frem de seneste årene har sterk forankring her, og er et
prioritere å legge til rette for og hvordan kan man aktivisere
nærmiljøet.
kjennetegn for nærmiljøet.
sjøfronten blir et viktig tema å arbeide videre med.

Attraktivt bomiljø inne og ute

Det er et stort behov for flere rimelig rekkehus og
boformer tilpasset familier i Østre bydel.
Resultater fra undersøkelsen peker mot at naboer ønsker en
Leilighetstettheten
er allerede høy, og i området. Det er pekes på at
mangfoldig beboersammensetning
det er spesieltviser
utfordrende
å få barnefamilier til å etablere seg i
Levekårsundersøkelsen
at de sentrumnære
området.
For
å
legge
tilrette
barnefamilier i området må det
områdene har høyest netto innflyttingfor
ogflere
høyest
både arbeides med utformingen av selve boligen,
arnevekst. Det
taler for å etablereogboformer
er av det helhetlige
finansieringsløsninger
størrelse.som
Utforming
bomiljøet
og servicetilbud
familievennlige
over tid.i nærområdet er også veldig viktig.

Livet mellom husene

Samskaping med lokale aktører
Flere understreker betydningen av et variert og lokalt
tjenestetilbud. I området er det flere allerede mange små og store
bidragsytere som har sterk forankring i området. Disse verdsettes
av nærmiljøet. Hvordan man kan samskape med disse på kort og
lang sikt i dette prosjektet for å aktivisere området i fremtiden er et
viktig tema. Hvilke behov har de lokale aktørene? Og på hvilke
premisser kan samarbeid skje inn i det nye boligprosjektet?

For å skape et levende område som inviterer til bruk, blir aktivitet 1.
etasjene viktig. Samspillet mellom offentlige og halvprivate utearealer
til nye beboere blir viktig å se i sammenheng med det livet som kan
skapes i 1. etasjene. Det er kommet innspill på at man ønsker å ta
vare på flere av de eksisterende aktørene som er i området i dag. I
tillegg er det kommet mange ønsker om flere spisesteder, kafétilbud
og ellers funksjoner som bidrar til liv mellom husene. I tillegg til ønske
om mer byliv er det også svært viktig å ivareta og styrke
sammenhengende grøntstruktur.
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Gruppe 2 (3 deltakere)

kevigå!

Plasser bakgrunnsbilde her, marker bildet
og trykk på lock tegnet som dukker opp
over bildet
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Dobbelklikk for å legge til post it!

Notater

Noter ned diskusjoner og tanker dere har rundt de
forskjellige temaene.

Identitet og nærmiljø

ikke fylle igjen
eksisterende
sjølinje

dokken
1

Aktiv Sjøfront

Attraktivt bomiljø inne og ute

beholde
trebrygge

myke overﬂater
på bakkeplan
(gress)

servering
(kafe)

leiligheter på
bakkeplan er
vanskelig

Livet mellom husene

dele opp
bygningsvolum
mer

saltak

Samskaping med lokale aktører

ﬂere
arbeidsplasser
viktig for gateliv

sykkelverksted

Annet?

nye beboere må ikke
kunne klage på
eksisterende aktører
mtp lyd osv

Viktig at bygningskroppene
får ett variert uttrykk slik at
hvert bygg har sin
identitet.
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ikke eliminiere
alle spor av
fortiden

"Naust" til kajakk
oppbevaring

aktive førsteetasjer
forhindrer privatisering
av uteareal

Mer
høydeforskjell
mellom byggene

trebyggere

Tilpasse
byggningskroppene til
den gamle
bebyggelsen rundt

Legge til rette for
badstuer som
f.eks "Dampen"

uteareal må ikke
være én enorm
ﬂate

Flere smalere
bygningskropper

Flere små sittepla
ute en store tom
områder
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hvorfor er det viktig for planlegger/arkitekt å ha en diagonal gjennom området?

negativt å fylle ut eksisterende vik

Heller ﬂere byggninger en antall etasjer
Samarbeide med nabo om bruk av sjølinjen med sol om spisesteder etc

Siktlinjer

Varierte takhøyder

Gjennomgang

Velg ut et av underlagene
og dra det over til arbeids

Mat & kultur

Perspektivet er tatt fra Svankevika inn mot prosjektet

Perspektivet viser hjørnet der Dokkgata møter Harald Hårfagres gate
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utvikle og
beholde
badekulturen i
svankevigå,
brukervennlige
aktivitetsøyer/ﬂyt
eholmer til å sole
seg på

Beholde Svankevigås sjølinje, ikke fylle ut.

organisk og frodig på "svanketorg#

Myke former,
organiske
materialer, ikke
steinheller og
betong.

Ikke monotone fasader på de lengste bygningskroppene, sprang og
liv og oppdeling av volumene i større grad, med variasjon i
fargebruk, materialer og inn/uttrukkede volumer

samarbeid med utviklere av nabotomta om livet langs sjølinja/solsiden
Bevare den gamle trebrygga på nord/solsiden.

Perspektivet er tatt fra Svankevika inn mot prosjektet
13
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Gruppe
(3 deltakere)
OPPGAVE:3FREMTIDSBILDE
Oppgaven går ut på å skape et fremtidsbilde for Svankevigå!

Bruk gode farger
FREMGANGSMÅTE

Velg ut et underlag fra 3D modellen som bakgrunn
for visjonsbildet. Underlagene ligger til venstre for
dette "arket". Dra det inn på dette arbeidsarket.
Tips: lås det fast til arbeidsarket, så flytter det ikke på seg
når dere jobber.

enbakgrunnsbilde her, marker bildet
Plasser
m
om
elk trykk på lock tegnet som dukker opp
og
v
r
ee
over bildet
All

Bruk bilder, illustrasjoner og figurer fra
referansebiblioteket til å illustrere visjonen.
Referansebiblioteket ligger under dette "arket".
Tips: Det er også mulig å tegne på visjonen

VERKSTED

Skriv ned notater. Diskuter temaene som er blitt
presentert. Dere kan velge å kommentere og diskutere
kreative løsninger på alle sammen, eller fokusere på
de dere syns er viktige. Skriv ned notater i tabellen
som ligger til høyre for "arbeidsakret". Gruppeleder
har ekstra ansvar for at det som blir diskutert blir
dokumentert i notatarket.
Oversikt:

Ta vare på ikoniske
bygningsdeler og egenart !
Stavanger Øst:
kontrast og variasjon

Du er her:

ENTEN:
LYST
TIL Å GÅ DIT
Underlag
ELLER
1.
BEHOV FOR Å GÅ DIT

Arbeidsarket

3.
notater
..............
..............

velkommen
INN
alle

BYDELSSYKLER
DELESYKLER

DETTE HJØRNET SETTER TONEN PÅ HELE OMRÅDET

2.
Referanser

dokken

Referanser

Referanser

Perspektivet viser hjørnet der Dokkgata møter Harald Hårfagres gate

HVOR ER DET DOKKEN REPRESENTERER ?
I dag:
Snekkerverksted
Sykkelverksted
Noen ønsker å starte pub i 2. etg
Store ﬂotte lokaler som i dag tar vare på de som
ikke har alt selv
Det er en historie her nede; et sentrum nummer to
for de minste og de små. Badedammen handler
om mer enn bare penger og makt
Viktig å ta vare på de aktørene som er der i dag
KAN NOEN AREALER BLI SPONSET FOR Å GREIE
BEHOLDE DE SMÅ AKTØRENE
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Dobbelklikk for å legge til post it!

Notater

Noter ned diskusjoner og tanker dere har rundt de
forskjellige temaene.

Identitet og nærmiljø

Hvor er de historiske elementene?

Aktiv Sjøfront

Bli et område folk vil gå til, ikke bare et område man kommer hjem
til
Et lavterskel-område nå, bør beholdes
Ikke bare et område som blir tatt over av beboere som skal komme
hjem til en leilighet

Attraktivt bomiljø inne og ute

Ikke for høy boligandel ! Folk må ha noe mer å oppsøke

Livet mellom husene

Mange mennesker trekker til området når det er sol. mye aktivitet
rundt badehuset/ saunaen idag. Gruppetreninger. Folk aktiviserer
plassen. Ta vare på dette og styrk det
Solplasser for alle i området

Samskaping med lokale aktører

Det må være rom for de som trenger lav leie, ikke nytt og dyrt lokale
Enighet i gruppa om at sykkel-reparatøren og det han representer
viktig for området

Annet?
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Råmateriale - Hjemmeoppgave, innspill via postkasse
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Bidrag 1
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Bidrag 2
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Bidrag 3
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Råmateriale - Medvirkning med barn

5. klasse

7. klasse

