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OM DEN DIGITALE MEDVIRKNINGEN

I forkant av oppstart av regulering for 
utvikling av de to utviklingsområdene; 
Havnesiloene og Badehusgata 25/Dokkgata 
4, ble det gjennomført en stedsfestet digital 
spørreundersøkelse i perioden 15 mai - 15 juni 
2020. 

Hovedformålet med undersøkelsen var å 
innhente et godt kunnskapsgrunnlag til både 
utviklingen av tomten innerst i Svankevikå 
og Havnesilo-området. Begge tomtene skal 
hver for seg gjennom en reguleringsprosess 
de kommende årene. Undersøkelsen er 
utarbeidet gjennom et samarbeid mellom 
Svankeviga AS og Agri Eiendom AS.

Respondentene fikk kartlegge bruk, kvaliteter 
og utfordringer i dagens nærmiljø - samt 
gjennom forskjellige spørsmål gi innspill til 
utviklingen av tomtene og området rundt 
Badedammen og Spilderhaugen.

Undersøkelsen ble distribuert gjennom direkte 
kontakt til sameier og andre interessegrupper 
i området. Det var 285 som svarte på 
undersøkelsen i perioden den var åpen. 

Skjermdump av undersøkelsen
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OM RESPONDENTENE
285 har svart på undersøkelsen

Tilknytning

9 av respondentene svarte på engelsk

N
Heatmap - bosted (181 klikk)
Blå prikker - arbeidsplass (99 klikk)
Rød linje, analyseområdet
Gul linje, nærområde 
Hvit stiplet linje - prosjektområder

267 svarte på spørsmålet - her var flervalg mulig.

45

92

160

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Har ingen tilknytning til området

Hverken bor eller jobber her, men
besøker ofte

Arbeider i området

Bor i området

Tillknytning til analyseområdet

Kartet viser hvor de som har svart på undersøkelsen 
bor/jobber. Analyseområdet til prosjektene er 
definert med tanke på avstand og kvartalstruktur 
for å kunne forstå bruk og bevegelse i en større 
kontekst rundt prosjektområdene. 

Den gule linjen representerer nærområdet til 
badedammen - de som bodde innenfor denne 
linjen fikk tileggspørsmål om hvilke steder man likte/
ikke likte, samt spørsmål om hvordan man opplever 
dette området. 

Grafen over viser hvilken tilknytning de som har 
svart på undersøkelsen har til analyseområdet.
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OM BEBOERNE

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ønsker ikke svare

Menn

Kvinner

Kjønnsfordeling

Tall fra SSB, basert på grunnkretser innenfor analyseområdet fra 2020, 4823 beboere

Beboere i undersøkelse, totalt 156

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0-14

15-19

20-29

30-49

50-59

60-69

70-79

80+

AldersfordelingAldersfordeling

Kvinner 54 %

Kvinner 45 %

Menn  42 %

Menn  55 %

Annet 4 %

-

Beboere i undersøkelse, totalt 160

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0-6 mnd

6-12 mnd

1-5 år

5 - 10 år

10 år +

Hvor lenge har du bodd der?Hvor lenge har du bodd her? 

160 svarte på spørsmålet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Bor sammen med forelder foreldre

Aleneforsørger, bor med barn

Bor i bofelleskap e.l

Bor med parter/ektefelle og barn

Bor alene

Bor med parter/ektefelle

Bosituasjon til de som bor i områdetBosituasjon til de som bor i området

160 svarte på spørsmålet

12% har svart at de leier

Grafen over viser info om beboerne som har svart 
på undersøkelsen sammenlignet med data fra SSB. 
Sammenligningen gjøres for å se om man har nådd ut til 
forskjellige brukergrupper som finnes i området. Den digitale 
medvikningen er ikke spesielt tilpasset ungdom og barn - og 

disse er ikke representert direkte i undersøkelsen. Imidlertid 
ønket 31 av respondentene å registrere på vegne av sine barn. 
For øvrig er mangfoldet bredt - man har nådd ut til de som har 
bodd i området i lengre og kortere tid - samt at man både har 
nådd ut til par, par med barn og de som bor alene. 
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Dagens bruk og bevegelse - daglige gjøremål

Daglige gjøremål er konsentrert rundt matbutikker i området- 
men også kafèene rundt Lervigstunet blir markert som daglige 
gjøremål. 

Det er en tydelig akse som går langs Harald Hårfagres gate 
forbi Kjelvene skatepark ned til Badedammen. Det er ellers mye 
ferdsel langs Pedersgata og fra Lervigstunet til Hermetikkparken. 

Coop prix

Coop mega/
Europris/
IMS

Kanelsnurren

Ostehuset

Coop Extra
Apotek

Flest
Flere

Noe

N

Tyngdepunkt for daglige 
gjøremål (basert på 381 
registreringer)

Heatmap - bevegelse mellom 
Daglige gjøremål (basert på 
196 tegninger)

Besvarelsesandel - ikonstørrelse
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Dagens bruk og bevegelse - fritid

Bevegelsesmønstret på fritiden er mye likt som 
mellom daglige gjøremål, men folk beveger seg 
mer ned til vannet, både ved Badedammen og ved 
Tou Scene. Det er tydelig behov for den planlagte 
sammenhengende sjøpromenaden, da særlig ved 
havnesiloene ved Pedersgata og nordlige side av 
Svankevigå.  

Badedammen

RIMI/IMIR

Svankevigå

Sjøparken

Tou scene

Lervigparken

Kjelvene

Bandøving/ studio
Mann 30-39

Konserter
Kvinne 20-24

Ballbane og skatepark
Kvinne 30-39

Båtparkering til jobben
Mann 50-59

Et av de mest interessante 
stedene for å se samtidskunst, 
konserter og scenekunst i 
Stavanger. 
25-29

Badeplass, soling og grill
Kvinne 30-39

Trim aktivitet
Mann 70-79

Fermenten

N

 

Flest
Flere

Noe

Fint sted å gå tur med små 
barn pga båtene
Kvinne 30-39

Helt nydelig utsikt
Kvinne 20-24

Bader og henger gjerne ved van-
net nedenfor Tou sammen med 
venner
Kvinne 30-39

Digg å hente inn sjøluft
Kvinne 40-49

Tyngdepunkt for viktige 
oppholdssteder utendørs 
(basert på 333 klikk)

Heatmap - bevegelse mellom 
fritidsaktiviteter/rekreasjon 
(basert på 146 tegninger)

Besvarelsesandel - ikonstørrelse

Tyngdepunkt for 
møteplasser/fritidstilbud 
(basert på 270 klikk)
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Selve Badedammen er et 
landemerke og et hjerte.

Elsker parken!!

elsker livet og stemningen og utseendet til TOU 
og alt som huset og miljøet betyr for meg Fin ny lekeplass

”Flott rundt Badedammen.””

”

” ”

”
Kjelvene

Bildene viser mangfoldet som finnes av byrom og parker 
innenfor analyseområdet som alle er godt likt. Disse er varierte, 
inviterer til forskjellig bruk og er av høy kvalitet. Det mangler 
et sammenhengende nettverk og området preges av at 
strekningene mellom dem er mindre attraktive og ”døde”.
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Likte og ikke likte steder Kjedelig og utilgjengelig park 
- Kvinne 40-49

Meningsløs og stygg arkitektur hele den rekka 
med vannet som virker helt identitetsløs og 
samtidig dyr og utilgjenglelig 

Ødelegger utsikten og bidrar til at bydelen ser 
grå ut - Kvinne 20-29

Har intet i mot siloene. Men liker ikke at de har 
sperret av sllik at man ikke lenger kan gå tur ut 
på tuppen og se på utsikten - Kvinne 40-49

Dårlig vedlikehold, dominerende, tagging 
- Mann 60-69

Helt feilslått byutvikling og arkitektur, grim byg-
ning som ødelegger for området - Mann 40-49

Hvorfor er dette flotte området en parkerings-
plass? Kunne vært park, med treningsappa-
rater, byhage, vannspeil, sandstrand, eller 
lignende

Shabby, mye søppel. Trenger skikkelig miljø-
stasjon med gode tømmerutiner - 40-49

Stort potensiale, men oppfattes litt sketchy 
den dag i dag - Kvinne 25-29

Jeg liker hele området. Fordi det er rolig. Lite 
trafikk. mange hyggelige mennesker. Nærhet til 
sjøen og sentrum - Kvinne 40-49

Viktig for nærmiljøet grønn lunge - Kvinne 60-69

Fra hage til mage, sykkelverksted
Kvinne 60-69

RIMI/IMIR SCENEKUNST (RISK) beste stedet i byen. 
En fantastisk atmosfære og arena som presen-
terer eksperimenterende kunst i høy kvalitet. 

Vindmøllebakken og Bellies
- Kvinne 40-49

High end creative endeavors, Stilken og Strom 
and Odd Standard - Mann 40-49

Fineste utsikten i Stvg med siloene og byggene 
rundt, samt deilig utsikt med vannet 
- Kvinne 20-24

Flott opparbeidet område langs hele havne-
området. Skulle ønske dette var en del av /
forlengelse av Blå promenade, og at denne 
kunne fortsette helt til området ved Breivik 
båthavn/turveien - Kvinne 50-59

De stedene som er godt likt er koblet til tilbudet som finnes, både grønne områder 
og kreative miljøer. De stedene som er mindre likt er områder som er utilgjengelige 
ved sjøfronten eller steder som er under utvikling og oppleves som uferdige, og 
som krever en oppgradering. Nye prosjekter som privatiserer sjøfronten eller ikke tar 
hensyn til historiske typologier er mindre likt. 
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Det er hotspots i området som tilbyr en god mix av nødvendige 
og valgfrie funksjoner. Unike og kreative tilbud i området er godt 
likt - det er også parkene og andre uteområder av høy kvalitet - 
men det mangler sammenheng og nettverk. 

?

?

N

Oppsummering - bruk og bevegelse

 

 

Flest
Flere

Noe

Tyngdepunkt for daglige 
gjøremål (basert på 381 
registreringer)

Grønt heatmap - 
Tyngdepunkt for steder de 
liker

Rødt heatmap - steder de 
ikke liker

Hovedakser for bevegelse

Tyngdepunkt for viktige 
oppholdssteder utendørs 
(basert på 333 klikk)
Tyngdepunkt for 
møteplasser/fritidstilbud 
(basert på 270 klikk)

Besvarelsesandel - ikonstørrelse
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Internt i området rundt Badedammen og sentrum er strekninger preget 
av mer introverte fasader langs gater som er mye brukt, f. eks. Harald 
Hårfagres gate. Det blir viktig å sikre at fasader som vender mot disse 
aksene bidrar til å gjøre området interessant å oppholde seg i, for å 
knytte områder med aktivitet bedre sammen og minske den mentale 
avstanden. 

En diskutert løsning på kollektivdekningen i området har vært 
selvkjørende busser, som kan knytte Badedammen bedre opp mot 
Kjelvene og busstoppet ”Badedammen.” 

Det påpekes at kollektivdekningen sørover mot Forus, Jåttåvågen og 
andre næringsområder er svak.

”..genrelt lite kollektivtrafikk til andre steder 
enn Sentrum”

..” Stavanger øst ligger litt klønete til med 
tanke på kollektivt for være så sentralt.” 

”Direkte busser til andre bydeler ikke via 
sentrum. ”

..”Må være mulig å bo der uten å eie bil, alle kan ikke 
kjøre/ha råd til bil/får lov til å kjøre. Da trengs godt 
kollektivtilbud for å komme inn til Byterminalen. 
For Svankevigå er ikke sentralt når det regner 
sidelengs i januar, da er det langt og kaldt inn til 
sentrum. Og alt annet er enda lengre unna.”
”
”” ”

Skjermdump fra Stavanger Afenblad  (publisert: 8 juni 2020)

”Stort hus som ser tomt ut”
- kvinne 25-29

”De to nye lei-
lighetsblokker. 
Passer ikke inn, 
ser ikke bra ut. 
Dødt på gata 
rundt” - Kvinne 
30-39

Mobilitet og kollektivdekning
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Potensiale
Urbant

Spennende
KultureltSjønært

Grått

Mangfoldig

Sentrumsnært

Åpent

Variert

Nært

Hyggelig

Sentralt

Kreativt

Rotete
Tilgjengelig

Trivelig

Innebygd

Møteplass

Rolig

Blokker

Hipt

fargerikt Fint

Utvikling Historisk

Industrielt

Folkeliv

Nabolag

Sjelløst

Bading

Utsikt

Ungdommelig
Fredelig

Ekte

Småleiligheter Bydel

Koselig

Fritid

Koslig

Parkeringkaos

Rufsete

Uferdig

Yrende

AktivtMotsetninger

Tomt

Myeparkering

Grønt

Avslappet

Park

Fornying

Herlig

Bussforbindelser

Badedammen

Dyrt

Dårligrykte

Indusri

Trehusbebyggelsedrukner

Familier

Unikt
Sommerliv

Ut�ytting

Flott

Utilgjengelig

Gammelt

Slitt

Kaldt

Skyggelagt

Interessant

Sjøutsikt

Rustikt

Elektrisk

Røft

Vennlig

Trygt

OK

Forbedringspotensial

Liteplass

Gatekunst

Liteoppholdsmuligheter
Gjennomkjøring

Liteopphold

Massivt

Fritt

Mindretra�kk

Muligheter

Utendørs

Jordnært

Noeforalle

Skatter

Skittent

Flyktig

Ude�nert

Slum

Manglertrekkplaster

Gentri�sert

Ryddig

Felleskap

Sommersted

Ungt

Stille

Sjarmerende

Litebarn

Slitent Litebesøkt

Inkluderende

Tradisjonsrikt

Foreløpig

Transformert

Ukoslig
Tra�kert

Dårligutnyttet

Nyskapende

Usammenhengende

Landemerke

Mat

TrengerutviklingLevende

Brua

Uoversiktlig
Usentralt

Grumsete

Upopulært

Lokalt

Kunsterisk

Kjedelig

Boligområde

Oversett

Vindfullt

Utbygging

Annderledes

Badeplass

Historiskindustri

Trengeroppgradering

Identitet

Det er en generell positiv holding til området, da potensiale 
er det ordet som blir gjentatt flest ganger. Dette betyr at det 
er rom for forbedringer, men at man ser hva stedet kan bli 
med de rette grepene. Det oppleves som grått og urbant men 
med et mangfoldig og spennende innhold. Kultur, sjøen og 
industrihistorien er potensialer man kan spille videre på. Det 
ytres bekymringer om at disse verdiene er truet, f. eks. at det 
bygges igjen mot sjøen og at nærhet til sjøen blir privatisert.

Ordsky baser på 289 ord. Man kunne skrive opptil 3 stikkord.
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Stedsinteresser

ENGASJEMENT = 7,2!

På spørsmål om engasjement blir scoren høy sammenlignet 
med lignende undersøkelser fra andre steder. Dette kan 
også skyldes at det er de mest engasjerte som har deltatt 
i undersøkelsen. I distribusjonsarbeidet ble det fanget opp 
skepsis og utålmodighet ifht. utviklingen i området, noe som 
understøtter dette. Det vil være viktig å følge opp innspillene 
som har kommet inn for å skape tiltro til prosjektene og 
prosessen. 

Kulturarenaer i området, som IMIR og TOU SCENE, er viktige 
sosiale aktører.

Den frie teatergruppa Verk kommer til Stavanger og Rimi/
Imir - Foto: Verk

Tou Scene er en av samarbeidspartnerne under årets utgave av Den spiseli-
ge byfest. De tilbyr blant annet DJ-opptredener, bar og et område nede ved 
sjøen hvor folk kan grille. Foto: Eigil Kloster Osmundssen

Basert på 44 besvarelser.

28  personer la igjen kommentar under på hva som var viktige 
sosiale bidragsytere i området. 
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Steder for barn og unge
”Lag store nok leiligheter så 
barnefamilier ikke flytter! 
Savner at folk bor lenge nok til 
å ha eierskap til området.”

Kafé/lek

Freedome

IMIR

Barneaktiviteter Tau scene

Piknikk i parken ved Tou

Lekeplass/Tilknytning til kafe 
og matinnkjøp

Juniorklubb

Ballspill. Vedlikehold av baner 
og utstyr er viktig. Beplant-
ning er viktig. Belysning om 
vinteren er viktig.

Lekeplass/Tilknytning til 
matinnkjøp

skummelt kryss der 
bilene som kommer ut fra 
parkeringen ikke skjønner 
at de har vikeplikt. mange 
gående som krysser i alle 
retninger.

Badedammen. 
- Bading. Vedlikehold og 
beplantning er viktig. Samt 
jevnlig oppsyn av politi.

Føles nok utrygt pga lav 
menneskelig trafikk kveldstid 
samt skalaen på byggene og 
liten aktivitet i byggene.

Tidvis overnatting og oppholdssted for tiggere.

Området oppleves mørkt og nedlagt

Her oppehåller seg suspekte mennesker + trafikk.

MC gjeng

Pedersgata er lunefull. Høyere fart på bilene nå 
når den er enveisskjørt og med forkjørsrett, og 
mange biler kjører ekstra fort når de kjører mot 
kjøreretningen..

N

Utrygge steder
(55 klikk)

Opphold innendørs 
for barn (20 klikk)

Opphold utendørs 
for barn (32 klikk)

Kvinne 50-59 kommenterte under spørsmålet: 
”Hva syns du mangler av funksjoner og tilbud”

Samtlige barnefamilier nede ved Badedammen savner 
barnehage. Vi ser også på registreringene at det er 
mange steder som blir merket som utrygge. Ønsker 
man å legge til rette for barnefamilier og et mangfoldig 
bomiljø er dette en gruppe det må tas mer hensyn til. 
Den største grunnen til at områdene føles utrygt oppgis å 
være lite aktivitet, slitasje og dårlig belysning. 

Møtestedene for barn og unge som er innendørs ligger 
i større grad nærmere Lervigstunet, og det er behov for 
flere tilbud til barn og unge nede ved Badedammen. 
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”
”

”
”

Hva savner man?

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Annet

Ingenting, jeg er fornøyd som det er

Skole

Barnehage

Arbeidsfellesskap - kontorer

Arbeidsfellesskap - Verksteder

Dagligvarehandel

Arenaer for organisert idrett

Fritidstilbud

Parkering

Arrangementer

Annen handel/shopping

Turmuligheter

Kollektivti lbud

Kulturtilbud

Arenaer for uorganisert aktivitet

Møtesteder

Parker og uterom

Serveringsti lbud

Funksjoner og tilbud som mangler

ALT for lite parkering, skulle vært mer grønt/park, og 
genrelt lite kollektiv trafikk til andre steder enn Sentrum

Lokaler som kan leies for arrangementer

Et stort, flott sjøbad/brygge/badeanlegg sånn 
som Sørenga i Oslo. Svankevigå kunne åpnes 
opp og brukes til dette formålet . Hva med å  
bygge et «slum» museum

Badstu i badehusene ved Badedammen

Sauna, Spa, stupetårn, mulighet for å svømme 
i Svankevigå, båtplasser, pop-up aktiviter

Gode forbindelser/snarveier

Mangler både gjesteparkering og parkering for 
beboere i flere av sameiene/borettslagene.

Park, park, park! Mest mulig grønt/plen/trær, 
minst mulig rare arkitektoniske plastikkgreier.  En 
park er grønn!:)

Turløype langs vannkanten - Fra sentrum til 
godalen

basert på 117 besvarelser.

29 personer la igjen kommentar under ”annet”

Kommersielle møteplasser som serveringssteder er 
etterspurt, men også andre arenaer for uorganisert 
idrett og parker. Gjennom kommentarer kom det fram 
ønsker om funksjoner knyttet til aktiviteter på vann. 
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”
”
”

Møteplasser som savnes

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Annet

Ingenting, jeg er fornøyd som det er

Utleielokaler til selskaper og arrangementer

Møteplass med eget tema etter interesse (f.eks
sjakk-klubb, bridge-klubb, bingo)

Lekeplasser

Møteplass for eldre (f.eks felles
spisested/kantine)

Møteplass for ungdom (f.eks ungdomsklubb)

Nabolagshager

Byrom

Ikke kommersielle tilbud (bibliotek, bydelshus
etc.)

Parker

Aktivitet på/ved vannet

Tilgjengelighet til vannet

Kommersielle tilbud (kafeer, spisesteder etc.)

Møteplasser som savnes

Eit uteområde for alle og ein kvar med ein lun park 
der dei eldre kan møtes.  ein vollyball bane for alle :)

Flere grønne områder med forbindelser 
mellom, tilgang til sjø

Plass, til fritt bruk.

Møteplass for organisert trening/
aktivitet for ulike aldre

tilgjengelig flerbrukssal for 
non-profit organisasjoner, inkl. 
treningsgrupper

Savner mer tilrettelagt for bading i sjøen

Bibliotek inspirert av det i Aarhus, 
et levende samlingssted

Spa, sauna med fasiliter som kan brukes hele året

Treningsmanualer/tuftepark

basert på 115 besvarelser.

14  personer la igjen kommentar under ”annet”

Det er et ønske om bedre tilgjengelighet til havet, 
og aktiviteter koblet til vann. Samtidig ser man at 
det er mangel på grøntareal, kommersielle tilbud 
og ikke-kommersielle møteplasser.
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Flytende badstu Svankevigå

Noen uker etter at undersøkelsen ble avsluttet etablerte Damp 
Stavanger seg på kaien i Svankevigå. Her kan man booke tid i 
flytende badstu og bade fra brygge i tilkobling til denne. Tiltaket 
følger direkte opp på ønsker fra medvirkningen og er en fin test 
på mulige permanente programmer koblet til den fremtidige 
utviklingen av området.  

Foto fra Damp Stavanger sin facebookside.
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Her burde vært park, brygge, sjø-
bad/badeanlegg.

Potensiale for en oppgradering av 
treningsområdet med ulike appa-
rater eller lignende

det er en viktig og annerledes 
kulturbærer på enormt mange 
områder.

IMIR:

DOKKEN:

The activity at RIMI IMIR is inte-
resting and of high quality and 
community minded. Fin kontakt med sjøen, men bare 

fylling idag

Både nærhet til vannet samt 
bygningsstrukturene

Mulighet for sti/promenade 
mellom svankevigå og området 
nedenfor Europris?

include more creative initiatives 
to establish a strong community 
and a reason to socialise in the 
area.

Her kunne det vært fine brygger

 + grønt heatmap - steder med potensiale 

Perfekt til park/friområde/forlen-
gelse av blå promenade

Muligheter for gedigen park

Dette må vel kunne bli en oase 
for liv, rekreasjon og handel! Slit-
ne butikker i dag

Denne vika er det siste stedet på Storhaug der man kan se den 
gamle trehusbebyggelsen fra sjøsiden. Det er prosjektert til 
utbygging av enda flere høyblokker i området. Dette er ille. Vi 
trenger flere grøntområder og her har vi en helt unik mulighet.

Bystrand for alle hele året!

tilgang til sjø

Potensialer

bydelshus m/flerbrukssal for dans/
trening

Området rundt denne viken har 
stort potensiale, kan bli viktig sam-
lingspunkt, som forlengelse fra 
badedammen, og nå opp leke-
plassen ved Vindmøllebakken.

Respondentene ser stort potensiale i de unike tilbudene og 
sosiale aktørene i området, samt beliggenheten mot sjøen. 
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“Beholde arkitekturen! Den må vernes som 
en del av vår felles historie. Likevel er det 

interessant å se hvordan bygningene kan tas i 
bruk. Det er mye potensiale her, håper de blir 

utviklet med et fokus på kultur og som et 
åpent o�entlig sted som kan besøkes... ”

“Fjerne siloer og lage 
park/spiseområder ut mot sjøen. ”

“Cafe/bar/
restaurant”

“.. Kanskje utdanning. Det bør være noe 
som gir liv hele døgnet. Gjerne 

restauranterKankskje en kino? Alternativt 
et teater eller en liten scene.”

..”Uteområder, bydelskafeer, barer, 
cafeer, park, aktivitetstilbud!..”

“Kanskje man kan legge til rette for 
små produksjonslokaler i siloene for 

små mat produsenter? Her er det 
mange muligheter!”

“..Kulturtilbud eller cafeer/restauranter 
etc. Samtidig ville det vært potensiale 

for visning av kunst eller studio/atelier til 
kunstnerne..”

“Tilgjengelighet til sjø, 
skape sammenhenger”

..”Flytt deler av 
universitetet ned hit og 

lag studentboliger..” 

“I et så unikt og karakteristisk 
bygningsmiljø som havnesiloene er 

burde man prøve å bevare mest 
mulig, og se hvordan man kan ta 

bebyggelsen i bruk..”

“La det stå”

“..Vi som bor her bor i et sjarmerende 
område med gamle, �ne trehus. Vi er �ere 

som jobber hardt for å bevare denne 
sjarmen ved å restaurere og tilbakeføre 

husene til slik de en gang så ut. Hvis vi får 
en haug med høye leilighetskompleks vil 

det ta vekk mye av sjarmen...”

“..Badeanlegg, småbåtsbrygge, 
byhage, grønt uterom og 

treningsområde...”

“idretts annlegg, 
til vanns og til lands”

“En god blanding av 
kvalitetsleiligheter (ikke 

små/trange!) og townhouses. ..”

“Bolig og næring. Fokus på 
familieboliger og familievennlig 

område med barnehage” “Savner �ere steder for la
gring av kajakker og steder 
man kan sette kajakkene ut. 

Småbåthavn hvor man kan leie” 

“Badstuer”

“Må være mulig å kunne gå 
langs sjøkanten rundt hele 

området..” 

“..Beholde industrilooken. ”

“Grøntområder og 
bademuligheter”

Syns havnesilo-området kunne blitt åpnet 
for bruk av ungdom

“...Ett variert botilbud må også 
være prioritert,  ikke bare små 

leiligheter, men også leiligheter for 
familier, som de har råd til.”

Tilgjengelig 
havnefront og 

aktivitet på vann
Varierte boliger

Arkitektur og 
kulturhistorie

Kreative aktører 
og kommersielle 

tilbud

Har du noen gode idéer til hvordan havnesilo-tomten kan utvikles? 
Hva tror du blir det viktigste å ha fokus på i utviklingen av området?

Uttrekk av sitater, totalt 89
Alle sitater ligger i vedlegg
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“At det blir en blanding av funksjoner 
og ikke kun bolig. uterommene blir 

viktige for å skape gode oppholdssteder 
og forbindelser. Vannkanten langs 

dokken bør ikke privatiseres. Området 
bør gi noe tilbake til Badedammen. “....” 
Historien til området bør dyrkes fram.”

“Så �ott! Ha fokus på kvalitetsboliger 
som folk vil bo i lenge, her er det mye 
gjennomtrekk. Bor folk lenger har de 

nok også større eierforhold til 
nabolaget boende så mange år.”  

“At kulturtilbud, feks. IMIR, beholdes. 
Flere kulturtilbud. Rom for 

kafe/restaurant. Mindre 
parkeringsplasser og mer grønt/ 

lekeplass / tilgang til vannet! Gjøre 
området mer menneskelig.”

“..- Forøke å inkludere 
aktørene som holder til i 

kvartalet i dag i ny plan (Imir, 
Sykkelverksted, osv.)..”

“Aktive 1. Etasjer, urban, maritim 
følelse. Mangfoldig og bærekraftig 

arkitektur. Ikke copy paste 
leilighetsblokker. Nye boformer. Plass til 

kreativt miljø, møteplasser. 
Barnevennlig.” 

“Lokaler som er disponible for 
uorganiserte og organiserte 
aktiviteter for innbyggere.”

“Det bil være lurt å lage en park/friområde 
rundt Svankevigå. Det kan godt være i 

tilknytning til boliger/næringseiendom - men 
det er essensielt at tilgangen til viken og 

parken blir tilgjengeliggjort for alle som bor i 
området, og ikke kunstig avsperret slik at det 

ikke oppleves som friområde.”

“Barnehage”
“Aktiv sjøfront med 

opplevelser” 

“Hensyn til kulturarven
 i området, industri 

og håndverk.” 

...”Dokken-huset er viktig historisk 
element i området, utrolig synd hvis 

det rives. Båthavna gir også mye 
verdi for området.”

..”- Skape et inkluderende kvartal som 
inviterer folk inn i og gjennom 

området. 
“Ha aktive fasader ut mot gatene med 

forskjellige o�entlige aktiviteter...”

..”Tilby varierte boliger for folk i 
ulike stadier i livet, gjerne med 

betydelige fellesfunksjoner.
- Utforme ny bebyggelsen som 

tilpasser seg og viser respekt for 
hermetikkfabrikkene...”

“Å både bo så sentralt OG så nært havet 
er jo fantastisk. 

Det eneste jeg hadde følt manglet her er 
trær og park. Parkeringen gjør et også 

veldig grått. Tenk om det var en �nt 
grønområde der parkeringen var, slik at 

boligene virkelig �kk "alt". Tuftepark eller 
tilsvarende øker også bokvaliteten..”

“Et grøntområde her hadde vært 
perfekt, med bord og benker til 

piknik, kanskje trær og ulike soner.  
En grønn lunge som ikke er en 

lekeplass, men et sted for samvær og 
undring.”

“Tilgang  for allmenheten til Sjøen.  
IKke bygge for høyt. Ikke for mange 

små boenheter. Flere 
barnefamilier.”

O�entlig 
park/sjøfront

Barnevennlig bomiljø Beholde/videreutvikle 
lokale aktører og 

identitet

Aktive 1. etasjer

Har du noen gode idéer du tror kan bidra til et mer attraktivt bo- og bymiljø i Svankevigå? 
Hva tror du blir det viktigste å ha fokus på i utviklingen av området?

Uttrekk av sitater, totalt 91
Alle sitater ligger i vedlegg
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Avslutningsvis, har du andre kommentarer?

”””

”
”

”
”

”
”

”

Bra tiltak/undersøkelse! Takk! 

For at området skal ha en sjanse, må utbyggerne 
ha større ambisjoner enn å dytte halvdårlige og 
upraktiske leiligheter for høy pris. De må faktisk 
ønske å bidra til nabolaget. Og boliger som 
bygges må ha så høy kvalitet at man har skikkelig 
støydemping. Jeg anbefaler å sjekke ut MAD-
bygget i Barcode. 2,7 m til taket og svært høy 
byggstandard med god støydemping. Da vil folk 
bli boende og ikke bare selge så fort de klarer.

Håper at det ikke utvikles et like dødt område som 
badedammen forsøvrig. 

IMIR er områdets desidert viktigste tilskudd til 
spennende opplevelser de senere år. Viktig å 
ivareta. 

Vær så snill og ha fokus på høyere rekkverk på 
bybroa. Det er uutholdelig å ha byens fremste 
selvmordsdestinasjon i naolaget. Det kan være 
så fint og koselig her som bare det, men når du 
blir avbrutt av skrik fra broa, våkner av blålys eller 
møter på brannvesenet som skraper opp lik fra 
asfalten når du kommer hjem fra jobb tar det 
sjarmen bort fra nabolaget. Har vært i kontakt 
med kommunestyret tidligere, men ingenting 
skjer.

Forvalt dette nærmiljø godt og tenk sosialisering!

Lykke til i arbeidet! Dette er en helt unik siste 
sjanse til å skape et godt trivselsmiljø for folk som 
bor i området. Vi trenger ikke flere blokker. Folk har 
ingen sted å være i dette området. 

Helsehuset og Frisklivssentralen stiller veldig 
gjerne til samarbeidsmøter/idémyldringer ved 
ønske om dette. 

Grønt, grønt, grønt!! Og bruk de gamle byggene til 
noe (minus siloene), ikke riiv dem ned!

Uansett hva som skjer, så tror jeg det er utrolig 
viktig for området og bevare kulturinitiativene 
som har blitt bygd opp i løpet av de siste årene. 
Rimi/imir er et godt eksempel på dette, som 
visningsplattform for scenekunst i verdensklasse. 
Stykker som blir satt opp på de største scenene 
omkring i verden for hundrevis av mennesker, 
blir OGSÅ satt opp på Rimi/imir for et mer intimt 
publikum. Å bevare dette tilbudet tror jeg er vitalt 
for badedammen.

I andre kommentarer påpekes det at kulturinitiativene i 
området må bevares. Det er også en positiv holdning til 
medvirkningen, men skepsis til høy utnyttelsesgrad og 
fortetting. Fokus på tilrettelegging for opphold og grønt. 

Uttdrag fra 23 kommentarer



22

LÉVA URBAN DESIGNDigital medvirkning- Badedammen | Spilderhaugen

Strømsteinen og badedammen. Foto: Stavanger Byarkiv

Siloene er et fascinerende og ruvende syn. Man blir «ber-
gtatt». Siloene har stor opplevelsesverdi som kulturminne. 
Planområdet må egentlig inn i kulturminneplanen.

Hva liker du med området?

Urbant, mye historie fra 
industrien

Spennende område 
pga industrihistorien 
og at den er mikset 
sammen med små 
elementer av det 
moderne.

” ”
”

Hva liker du med området?
Det Industrihistoriske, variasjonen, nærhet til sjøen, bomiljøet og sentraliteten til området. 

Basert på 78 kommentarer. 
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Bra steder, kultur, mat, 
opplevelser mat og drikke og

 hygge

” IMIR og Dokken må bli 
bestående og tilbudet deres må 
utvides...”

Gamle flotte og 
verneverdige bygg. 
Ta vare på dette. Selv 
dokken

” ”

”

TOU

RIMI/IMIR SceneKunst (...) har skapt et engasjement 
rundt ulike sceniske uttrykk og musikk som viser at det er 
behov for et slikt møtested. Det er andre liknende mindre 
initativ som en ser setter igang, og det vitner om at det er 
behov for ulike steder som kan tilby kvalitet og innhold i 
forhold til program og andre tiltak.”

” Fint bevart bygning

Bildene viser det unike kreative miljøet som finnes i området. 
Respondentene i undersøkelsen setter stor pris på de kreative aktørene/
tilbudene samt det fysiske utrykket med gatekunst, bevarte bygninger og 
oppgraderinger som har skjedd i området de seneste årene.
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Oppsamling- viktige temaer:

• Bevare og videreutvikle lokale aktører

Det kreative miljøet som har etablert seg i og rundt 
Badedammen de senere årene har en stor verdi for området 
og de som bor/bruker det. Dette er en stor del av identiteten 
til området. Det blir viktig i den videre utviklingen å se på 
disse som en ressurs og drivere for attraktiviteten til området. 
Dette inkluderer Gründermiljøer innenfor mat og teknologi, 
kulturaktører, kunstnere og kreative virksomheter. 

• Fokus på arkitektur - bevare identitet

Det blir viktig å studere eksisterende arkitektur og historiske 
miljøer i område når man jobber med estetikk i prosjektene. 
Nærområdet til de to prosjektområdene har stort mangfold 
i både type arkitektur, skala og struktur. Noe som danner en 
helhetlig karakteristikk til området. Prosjektområdene bør sikre at 
de to nye områdene innskrives i denne konteksten på best mulig 
måte. Det bør være særlig fokus på estetikk og sikre særpreg/
identitet i den videre prosjektutviklingen av begge tomter. 

• Park og grønt av kvalitet - sammenheng

Alle parker og uterom som finnes i nærområdet i dag er 
godt likte og brukte, det er allikevel ønsker om mer grønt. Det 
blir i den fremtidige utviklingen særlig viktig å sikre større 
sammenhengende grøntstruktur, opplevd offentlig tilgjengelighet 
og en gjennomtenkt programmering knyttet til det som allerede 
finnes i nærområdet.  og i etableringen av nye uterom og parker 
blir det viktig å tenke helhetlig og hvordan disse potensielt kan 
kobles opp på et større nettverk koblet til det som eksisterer idag. 

• Aktive førsteetasjer

Det ytres tydelig ønsker om flere kommersielle tilbud og 
møteplasser. Plassering av aktive første-etasjer kan sikre liv 
og aktivitet i de mest brukte gatene idag som føles tomme og 
”døde”. Harald Hårfagres gate og Ryfylkegata er gater som 
er spesielt mye brukt i dag, men som mangler kommersielle 
aktører i 1. etasjer. Her er gatekryssene i disse gatene særlig 
viktige.

• Åpne opp og invitere inn

Det blir viktig i utviklingen å sikre offentlige arealer ved sjøfronten 
av forskjellige karakter basert på de fysiske potensialene til de 
ulike arealene i prosjektene. Det blir essensielt å jobbe med 
at det også oppleves tilgjengelig for allmennheten og at man 
legger til rette for aktiviteter ved og på vannet. Denne type 
tilbud og aktiviteter bør vurderes etablert allerede nå- som 
midlertidige tiltak som gir noe tilbake til lokalmiljøet, mens 
utviklingen pågår. 

• Variert og familievennlig botilbud.

Et sosialt bærekraftig område krever en mangfoldig 
beboersammensetning og det må i den videre utviklingen 
tilrettelegges for familier i området. Dette gjelder både bolig-
tilbud mtp pris og størrelse, men også nærområdet rundt mtp 
offentlige rom og tilbud. Det anbefales å utforske forskjellige 
bokonsepter rettet mot barnefamilier. Barnehage og andre off. 
servicefunksjoner etterlyses også i denne sammenheng. 
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