
TREENIGHET

I Norge har vi i praksis få eller ingen byrom som fungerer 
på tvers av årstider og vær. Dette endres med treenigheten 
på Nytorget.

TREENIGHET
Vi ønsker med Nytorget i Stavanger å skape – et økosystem 
og grønt byrom som blir et inkon for sin tid og sin by. -En tid 
som peker fremover mot nye måter å organisere kultur, arbeid, 
handel og dagligliv.

Vi har skapt et større, mer solfyly og mer inkluderende Nytorg 
gjennom at torget er utvidet i areal fra 650 m2 til 
10 000 m2 med en rekke nye fysiske og visuelle koblinger 
mellom by� og byrom. Jugendby�et og St. Petri kirke 
innlemmes på selve torget. Med Jugendmuren som 
fundament tilfører vi en langstrakt paviljong som muli�jør 
utvidet opphold på plassen og rammer inn den eksisterende 
Plantanlønn-trerekken. Tilsammen danner Paviljongen, 
jugendmuren og tærne en treenighet som blir ry�raden i 
plassrommet og binder sammen de to nivåene.  

Jugendmuren ble by�et som et offentlig tiltak for å 
sysselsette arbeidstagere i en omstillingstid. Målet med 
vår plan er på tilsvarende vis å skape grunnlag for nye 
arbeidsplasser.  Gjennom å tilrettele�e for flere møter, nye 
idéer og partnerskap på Nytorget med borgerne som aktive 
medskapere. Ny bygningsmasse skaper rom for over 1000 nye 
arbeidsplasser med Nytorget som adresse. 

Vi vil utforme eksisterende, og ny bygningsmasse på en måte 
som genererer flest mulige transaksjoner mellom ute og inne 
og på tvers av torget. Paviljongen gjør det mulig for kultur, 
næringsaktører og beboere for å ekspandere aktivitet ut på 
Nytorget.  

Stavanger er spesielt omstillingsdyktig og internasjonalt 
orientert. Dette gjenspeiles både i demografien lokalt og 
i næringsstrukturen. Stavanger har tatt kontroll på hele 
verdikjeder og sørget for inntekter fra både råvarene og 
kunnskapen forbundet med foredling til ferdige produkter. 

Vi vil med Nytorget sette en ny standard for programmering, 
utforming og drift av byrom og by� som gjør at Stavanger 
tilegner seg erfaring og ny innsikt som kan skaleres opp og 
skape endring i en større sammenheng. 

Paviljongen endrer opplevelsen av Jugendmuren og muli�jør 
krysspollinering mellom næringsaktørene og de som beveger 
seg over torget. Strukturen gir beskyttelse for vær og vind 
og tilbyr varme, toaletter, strøm og tre klimatiserte rom for å 
stimulere til opphold og arrangementsproduksjon. I Norge har 
vi få byrom som fungerer på tvers av årstider og vær. Dette 
endres nå.  

Utformingen av Nytorget består av flere delvis overlappende 
brukssoner etter prinsippet som en flerbruksbane.  
Trafikalt har vi utformet Nytorget etter «shared space» 
prinsippet, der ulike trafikantgrupper deler og samhandler 
på en flate. Det foreslås en tidslinje der grønne strukturer, 
fotgjengere og syklister over tid vinner på bekostning av 
oppstillingsplasser og kjøreareal for privatbil. 

Industriell aktivitet og skala har vært en synlig del av 
bybildet i Stavanger eksemplifisert med industriby� side 
om side med småhus på Storhaug, verft og skipsaktivitet. 
Nyby� på Nytorget handler om å skape en plattform for 
nye næringskjeder og reaktivere Stavanger sentrum som 
den foretrukne kontoradresse for kunnskapsintensive 
virksomheter. Tre by�; Innovasjonsfabrikken, Ungdomshuset 
og Kulturkvartalet (Rogaland kunstsenter med tilby�) gir stor 
fleksibilitet for ulike leietagere og kritisk masse for å befolke 
Nytorget.

INTENSJONER OG OVERORDNET GREP

GRØNN AKSE OG KULTURAKSE

Nytorget er i dag et areal på ca. 650m2 med 
benker definert av Jugendmuren med trær og 
to trafikkerte gateløp.

EKSISTERENDE 
SITUASJON

Kulturby�ene St. Petri kirke, jugendby�et 
og jugendmuren prioriteres og innlemmes 
på Nytorget som utvides til 10 000m2. 
Politihuset og trehusene demonteres slik at 
materialresursene kan gjenbrukes. 

Med Jugendmuern som fundament tilfører 
vi en langstrakt paviljong som muli�jør 
utvidet opphold på plassen og rammer 
inn eksisterende trær. Tilsammen danner 
Paviljongen, Jugendmuren og tærene en 
treenighet som blir ry�raden i plassrommet 
og binder sammen de to nivåene.  
Paviljongen er utformet spesielt med hensyn 
til den historiske trerekken med lønnetrær 
og fremhever disse. 

Det tredje rommet er plassen mellom hjem 
og kontor. Der privat og offentlig interesser 
overlapper, møtes og deles. Nye relasjoner 
oppstår og aktiviteter og innhold skapes. 
Nytorget og omrammende bygningsmasse 
kan ta lederrollen som det tredje rommet i 
Stavanger og bli et rammeverk som fremmer 
fellesverdier, dyrker sosial kapital og 
morgendagens løsninger.

NYTT BYROM MED 
KULTURBYGG

PAVILJONGEN

DET TREDJE ROM



Paviljongen fremstår som et estetisk lett og bindende 
element på dagtid. På kveldstid skifter den karakter til et 
mer fremtredende lysende element som både skal sørger for 
god funksjonsbelysning, sikkerhet og estetisk belysning for 
hele Nytorget på be�e nivåene. Det suppleres videre med 
enklere funksjonsbelysning mot fasader og trær for å gi god 
og try�hetsskapende situasjon på hele torget. 

Den historiske muren er en vakker fasade på nedre nivå. 
På dagtid vil den være en naturlig del av Nytorget slik som 
den fremstår i dag. I ny situasjon er det ønskelig å punktvis 
belyse muren for å gi den en ekstra oppmerksomhet. 
Denne belysningen bidrar også til at bruken på sørsiden 
av Pedersgata blir mer attraktiv på kveldstid. Gatene får 
oppgradert belysning. Møtepunktet mellom Klubbgata og 
Hospitalgata har i dag en overhengende struktur. Plassen 
får oppgradert belysning får å skape et bedre møte mellom 
Nytorget og Klubbgata.  
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Det lar seg gjøre å øke utby�ingsvolumet til 20 000m2 
dersom fotavtrykket ekstruderes i hele by�ets høyde 
uten inntrapping. Dette vil føre til mer sky�e, men er 
samlet sett et bedre grep enn å øke fotavtrykket eller flytte 
bygningsvolum til andre delfelt. 

Flytting av bygningsvolum mot øst på fotavtrykket til 
Ungdomshuset vil umiddelbart redusere mengde sol på 
Nytorgets sentrale deler og vurderes samlet sett som lite 
gunstig. 

Det må utredes nærmere hvilke avbøtende tiltak som kan 
gjøres i fasaden for å redusere vinbelastningen på Nytorget 
dersom 20 000m2 le�es til grunn. 

20 000M2SOL- OG VINDFORHOLD

Fase 1: Kulturkvartalet
Fase 2: Paviliongen
Fase 3A, B og C: Pedersgate og hospitalsgate
Fase 4: Ungdomshuset
Fase 5: Innovasjonsfabrikken

UNGDOMSHUSETKULTURKVARTALET

PAVILJONGEN

SIRKULASJON / SIKTLINJER

FASINGLYSSETTING
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BYGNINGER
MULIGHETER FOR BRUK OG AKTIVITETER I 
BEBYGGELSE PÅ UTBYGGINGSAREALENE C11 
OG BS1

Vi foreslår både å fortette og åpne opp på en måte som 
forsterker sol og uteoppholdskvalitetene på Nytorget. 
Trehusbyen videreutvikles i materialitet, form og innhold til 
å kunne håndtrere dagens behov og fasilitere opptil 1000 
nye arbeidsplasser midt i sentrum. Innovasjonsfabrikken, 
Ungdomshuset og Kulturkvartalet har tre ulike strategier som 
gir ulikt formspråk og variasjon i romlig opplevelse. By�ene 
har til felles at de forsterker Nytorget ved at de vender 
sine fellesfunksjoner ut mot plassen og byen og muli�jør 
etableringen av det tredje rom. 

INNOVASJONSFABRIKKEN 
Har adresse Nytorget 1 og er utformet som tre bygninger i en 
ny konstellasjon:

1. Basen   relaterer  seg til skalaen og materialitet i 
bygningsmassen rundt og le�er grunnlaget for en ny 
trehustypologi som reflekterer kunnskapsindustriens 
behov. By�et får hovedinngang mot Nytorget og 
sekundærinnganger fra alle tilstøtende gater. Ved bruk av 
moderne bygningsteknologi i tre er det mulig å flytte bæring 
ut i fasaden i form av et «exoskeleton». Det gir maksimal 
fleksibilitet til å huse fremtidens behov på innsiden. 

2. Kroppen; den andre bygningen er oppløst i utrykket og 
relaterer seg til nabolagets mellomstore skala. By�et trekkes 
tilbake fra basen og gir mer luft til Nytorget. Fasaden er 
høyreflektiv og gjøre at by�et oppleves forskjellig basert på 
perspektiv, tidspunkt og lys. På et tidspunkt speiler fasaden 
kirkens tårn og går i dialog med omgivelsene, mens den i det 
neste smelter sammen med himmelen og lar toppbygningen 
sveve. 

3. Tårnet er den en tredje bygningen representerer en ny 
mer beskjeden skala i form av fotavtrykk grunnet ytterligere 
tilbaketrekning og mer finmasket bruk av fasadeprinsippet til 
basen.

Fotavtrykk og volumoppbygningen på Ungdomshuset og 
Innovasjonsfabrikken er nøye avstemt for å maksimere 
solforholdene på Nytorget. Et større fotavtrykk gir 
umiddelbart større slagsky�er og reduserer solkvaliteten på 
torget. 

For å øke soleksponeringen ytterligere foreslår vi å redusere 
høyden på trebygningen inntil Jugendby�et på BS1. Dette 
vil også gi Jugendby�et en mer synlig rolle i bybildet 
slik det opprinnelig hadde da det ble oppført i 1906 som 
hovedkvarteret til forbruksforeningen Bikuben.

Innovasjonsfabrikken har fått en utforming der volumet 
trapper seg inn i tre trinn. Dette reduserer i betydelig grad  
vindbelastningen på Nytorget og ivaretar et godt mikroklima 
på gateplan.

For å sikre at de som har lagt fundamentet for revitaliseringen 
av Nytorget ikke presses ut som følge av gentrifisering 
er det viktig å ha strategier for å sikre kulturaktørenes 
tilstedeværelse også i fremtiden. Ikke bare som 
innholdsleverandører, men som aktive borgere som bor i 
nabolaget og tar eierskap til aktivisering av byrommet på 
daglig basis. 

Dette kan gjøres ved at kommunen fester bort tomtene på 
BS1 til kulturaktører etter prinsippet om hjemfallsrett. det 
betyr at tomten lånes av kommunen til en symbolsk sum i 
50-100 årsperspektiv med visse betingelser for vedlikehold 
og innholdsproduksjon. Kommunen sikrer da innhold 
og vedlikehold på eiendommen samtidig som tomtens 
verdistigning forblir i felleskapets eie. 

Ungdomshuset dedikert til Ungdom og Fritid, Metropolis 
mfl. utgjør midtpunktet. By�et tar fordel av den doble 
etasjehøyden for å krysskoble funksjoner over hele 
fotavtrykket, samtidig som de funksjoner som har behov 
for en mer skjermet situasjon respekteres. Kafeen definerer 
inngangspartiet og blir en katalysator mot Nytorget. Fasaden 
trekkes inn tilsvarende bredden på Nedre Dalsgate og gir et 
overdekket uterom dedikert for ungdomsaktiviteter og café. 
De funksjoner som har behov for en mer skjermet tilværelse 
er lokalisert mot Brødregata og Kongsteinsgata på en måte 
som gir aktive gater og fasader.
Ved å trekke ut et to-etasjers kvadratisk tomrom fra det 
sørvestlige hjørnet av bygningen og heve bakkeplan for å 
redusere innsyn skapes to ekstraordinære arkitektoniske 
forhold; 1) En romslig (sørvestvendt) mer skjermet inngang 
for barn og ansatte ved spesielle behov 2) Direkte tilgang til 
midten av bygningen.

En trekledd tredimensjonal løype gjennom bygningen der 
materialer fra eksisterende trehus er gjenbrukt gir en tydelig 
organisering av funksjonene og sikrer romlig klarhet og 
separasjon. Helse, Ungbo og kantine på plan 2 med Ute 
og Administrasjon på en delplan 3. En stor hage og atrium 
underdeler bygningen og komplementerer kantinen med 
privat uteområde. Fasaden reflekterer løypen som kobler 
de ulike funksjoner sammen i et romlig lesbart og dynamisk 
volum. Seksjonen av bygningen, som skråner nedover fra 
sør til nord, tar fordel av naturlig dagslys på sørsiden, og 
maksimerer solens eksponering på Nytorget.

Det er planlagt lokal overvannshåndtering både på det øvre 
nivået og på nedre nivået av Nytorget. På øvre nivå ledes 
overflatevann mot regnbed i ”sirkelen”, mens det på nedre 
nivået i Pedersgata og i inntilli�ende gater ledes mot regnbed 
langs gaten. 

«Sirkelen» danner et samlingspunkt for både mennesker 
og vann. Sitteelementet slår ring rundt et større regnbed 
som får sitt helt egne utrykk. Strukturen dypper tærne i 
et vannelement som kun kommer til live ved regn. Som en 
værindikator spiller den opp til musikk.

Nyby�ene får grønne tak med permeable flater for å fordrøye 
regnvann, og reduserer behov for oppvarming ved at man får 
lavere inntakstemperatur på kjøleagregat. I tille� gir grønne 
tak blomstermat for bier og øker det biologiske mangfoldet på 
et strategisk sted i sentrum. 
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Brukerne av Nytorget har sterkt ønske om et grønt 
brukstorg. Det er viktig med grønne byrom. Ikke bare til 
glede for brukerne, men også som del av den overordnende 
grøntstrukturen som skal bidra til økt biologisk mangfold, 
blågrønne tiltak, bedre luftkvalitet og som et viktig klimatiltak. 
Vi foreslår at dagens historiske trerekke med lønnetrær 
bevares og pleies slik at deres levealder forlenges. Trærne 
anses som svært viktige og gir mye til Nytorget i form av høy 
historisk affeksjonsverdi i tille� til at de er viktige habitater 
for eksisterende rødlistede arter. Den nye vegetasjonen på 
Nytorget skal fremheve og supplere eksisterende trerekke 
som forblir det viktigste grønne elementet i byrommet.

Det le�es opp til felter for urban dyrking både på torget, 
i Kunsthagen, og på takflater. Her kan beboere i området, 
de næringsdrivende, og andre dyrke det de måtte ønske. 
Dyrkningsfeltene på torget overses av næringsaktørene som 
har ansvar for ulike soner og bidrar til kunnskapsoppbygning, 
i tille� til at det bidrar til vitalitet på torget. Produktene fra 
dyrkingen inngår videre i den nye sirkulære økonomien på 
torget.

Vegetasjonsbruk skal ha høye ambisjoner om å bli et 
foregangseksempel med ekstra fokus på byøkologi og ivaretar 
og viser fram rødlistede arter typisk for Stavangerområdet 
som sørlandsasal og villeple. Kanskje kan den sterkt truede 
rødlistevannarten Najas flexilis – Mykt havfruegras få en 
oppblomstring nettopp på Nytorget?  Det foreslås videre 
planter med egenart og stedstilhørighet, samt eksotiske 
arter med nytteverdi. Dette gir et mangfoldig uttrykk som 
gjenspeiler demografien og bruken på og rundt Nytorget.

For å gi best mulig solforhold på Nytorget skal vegetasjonen 
holdes fritt, åpen og forholdsvis lav. Plassen foran 
Innovasjonsfabrikken er vindutsatt. Her plantes til med 
en større strukturert gruppe trær og utgjør den urbane 
lunden. Sammen med mindre grupper trær er det tiltenkt at 
Nytorget utgjør et arboret med ulike former, blomstringstid, 
og årstidsvariasjon. Samlingen av trær danner et større 

sammenhengende grønt element som en kan vandre gjennom 
og under. Dette skaper begeistring, en attraksjon på torget 
gjennom hele året, i tille� til at variasjonen forhindrer 
spredning av tresykdommer som kan ramme enkelte tresorter 
i sin helhet innad i et avgrenset område. Flere ulike arter 
vil derfor være mer motstandsdyktig og enklere å erstatte 
dersom enkelte arter rammes av sykdom. 
Tiltaket med arboretet er del av en langsiktig planle�ing av 
byens overordnede grøntstruktur som Nytorget er en del av. 
Det er viktig å skape gode grønne korridorer som forbinder. 
Når eksisterende trerekke utløper vil arboretet kunne ta over 
som det større grønne elementet.

Brostein som i dag finnes på Nytorget skal gjeninnføres i 
ny stil. I tille� til gammel brostein skal dekket også bestå 
av gjenbrukt betong fra det gamle Politihuset og takstein 
fra by� som rives. På den måten videreføres det historiske 
brosteindekket som er typisk for torget og Stavanger, og det 
lages en ny belegning i kombinasjon med overskuddsbetong. 

Torgets får nye møbler av gjenbrukt betong og tre, men i ny 
fortolkning med et urbant uttrykk som allerede er på torget i 
dag, og som er ønsket videreført av brukerne. Møbleringen er 
en blanding av fast og fleksibel. Den faste for å strukturere 
og skape en orden på torget. Flyttbare og modulbaserte 
benker, bord og sittestubber organiseres av næringsaktørene 
og brukerne. Det skaper en fleksibilitet som gir rom til det 
temporære og spontane. Møblering i tilstøtende gater får 
et annet utrykk og danner en ytre ramme rundt Nytorget. 
Her plasseres mindre grupper av benker og sittestubber, og 
danner nye møtesteder og oppholdssoner. 

I paviljongen integreres fritthengende elementer for 
interaksjon, undring og lek på øvre nivå. Lekenheten tas igjen 
på nedre nivå med frittstående elementer i alternativet der 
gjennomkjøring for biler er stengt. Nytorget skal være et sted 
der brukerne får fritt spillerom. Ungdomslaben på be�e sider 
av Ungdomshuset inviterer til uformelle utendørs aktiviteter. 
Overskuddsbetong gjenbrukes her som frie elementer for 
interaksjon, opphold og fysisk aktivitet som parkour og 
skating

GJENBRUKSKONSEPT

taksteinbrostein mastarmatur stolpearmatur

BELYSNING

sirkelen paviljongenhemlig hage grønne tak

VEGETASJON

dyrking urban lund temporær møbleringcafebord vannspill interaksjon
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FORHOLDET TIL BEBYGGELSE OG TORGET
Ny bygningsmasse er plassert og utformet for å maksimere 
solforholdene på et utvidet Nytorg. De eksisterende kulturhistoriske, 
romlige og sosiale kvalitetene foredles gjennom Paviljongen 
som tilfører bruksmuligheter. En typisk kvalitet i Stavanger er 
kultiveringen av gaterommene ettersom en har unngått å by�e 
klassiske bygårder med private indre gårdsrom. Foreslåtte nyby� 
forsterker bystrukturen og gaterommet ved å komprimere og dele 
opp tomten C11 og BS2 i tråd med dimensjonene som definerer 
trehusbyen. Samtidig tilføres en ny typologi som utforsker 
mulighetsrommet som li�er i moderne trekonstruksjoner. Grepet 
muli�jør en utvidelse av Nytorget med 9350 m2 og gir et mer 
differensiert romlig forløp på Nytorget med skalakontraster og 
dybdevirkning i byveven. Første etasje i Innovasjonsfabrikken og 
Ungdomshuset tar fordel av på terrengforskjellen mellom Brødregata 
og Nytorget med nye forbindelser via dobbel etasjehøyde. Samtidig 
etableres det to autonome bygninger definert av Vaisenhausgata 
som forlenges til Nytorget og forbedrer byveven på tvers av torget. 

Det le�es opp til nye og bedre forbindelser på tvers av jugendmuren 
i form av trappeamfi i øst- og vestenden. Amfiene rammer inn og 
definerer muren samtidig som de skaper bedre flyt og bevegelse på 
tvers av nivåforskjellene.

Vår plan for Nytorget skaper synergier og sammenheng til den 
omkringli�ende bystruktur gjennom nye og aktive forbindelser. 
Den nye forbindelsen til torget via Vaisenhusgata, og eksisterende 
forbindelsen via Kongsteinsgata programmeres som Ungdomslab, 
og Nedre Dalgate får utvidet areal til Kunstlab. Nye attraksjoner og 
orienteringspunkter manifesteres videre i Paviljongen, og relasjon til 
førsteetasjene i ny beby�else skaper sammen et pulserende bymiljø 
og samlingspunkt for Stavangers beboere.

MULIGHETER FOR BRUK AV  TORGET
Vår strategi for bruk og aktiviteter på Nytorget handler om å 
tilrettele�e for at det skal være mest mulig attraktiv og relevant 
for daglig bruk.  Nytorget skal oppleves som et autentisk og intimt 
byrom med overlappende aktiviteter uavhengig av årstid og regn i 
kontrast til de større åpne plassene som allerede finnes i Stavanger.

Metropolis og ungdomsaktiviteter har til nå hatt en passiv rolle 
på Nytorget som følge av en introvert bygningsmasse og en 
«egen» midlertidig park. Vi mener ungdomsaktivitetene med 
fordel kan ta større plass, og bli en katalysator på Nytorget og har 
som strategi at Ungdomshuset skal befolke den sentrale delen 
av Nytorget. Ungdomshuset er flankert av kulturkvartalet og 
«innovasjonsfabrikken» som utgjør de to andre motorene på torget. 
Ungdomshuset henvender seg til fire sider og gir tre sekundære 
oppholdsrom i tille� kommer takhage. 

Gjennom å forlenge bygulvet til St. Petri kirke inkluderes kirken på 
Nytorget og en fjerde motor for aktivitet og innhold aktiveres. 

Ved å innlemme Pedersgata som en del av plassrommet oppstår en 
femte motor for aktivitet og bruk av torget. Pedersgata fungerer i dag 
som en inkubator for nye matkonsepter som dekker hele spekteret 
fra pølsekiosk til Michelin restaurant. Billige husleie gjør at terskelen 
for å åpne ny virksomhet er lav og dette har gitt et stort mangfold 
av matkonsepter. Våre beregninger viser at en oppgradering av 
Nytorget vil øke leieprisene. Vi foreslår derfor at et av de tre 
rommene i paviljongen sikres for pop-up matkonsepter i tille� til 
«Internasjonalt kjøkken» som vil bli arrangert i Ungdomshuset og gir 
en tille�splattform for utprøving av nye konsepter. 

SAMSPILL MELLOM UTENDØRS- OG INNENDØRS-
AKTIVITETER
Utformingen av Nytorget handler om å gjøre det lett for 
næringsaktørene å ekspandere ut på plassen og ta eierskap. På 
samme måte som en flerbruksbane har markering for mange 
ulike aktiviteter består Nytorget av overlappende soner som kan 
aktiviseres for ulike arrangementer. Prinsippet er at hver aktør på 
bakkeplan rundt Nytorget har ansvar for en sone som strekker seg 
på tvers av torget til Paviljongen
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Sky�elinje KL18, 21 Juni

TREENIGHETSTENGT FOR GJENNOMKJØRING FOR PRIVATBILER

PERSPEKTIV FRA PEDERSGATE SKRÅPERSPEKTIV FRA VEST

PERSPEKTIV FRA HOSPITALSGATE

Tilkomst for næringsaktører og bevegelseshemmede sikres i alle faser. Adkomst til torgets øvre del ved 
eventer sikres fra Kongsteinsgata.  Parkering av tjenestebiler for Ung og fritid er tiltenkt sør og øst for tomten 
C11. Varelevering og håndtering av tungt teknisk utstyr ut og inn av Ungdomshuset er tenkt via rampe som 
forbinder heis til Brødregata. Det foreslås at dagens HC-parkering ved kirken beholdes, da denne er godt 
plassert mot adkomstforhold og omkringli�ende struktur. Dagens parkering til tjenestebiler for kirken 
lokaliseres i nærheten parkeringshus, og det er gitt rom for ytterligere HC-parkering. Det er tilrettelagt for 
ytterligere 2 HC-plasser i Brødregata, plasseringen dekker godt adkomst til næring på Nytorget. 

STENGT FOR GJENNOMKJØRING FOR PRIVATBILER
I dette alternativet der biltrafikken begrenses til kun enveis adkomstmulighet til A.B.C. gata og varelevering, 
er det ett gulv uten viskanter. Alt areal frigis til myke trafikanter. Den grønne løperen, en bred møbleringssone 
med rause vegetasjonsfelt, gir rom for små formelle og uformelle møter. Her er det mulighet for opphold i en 
grønn gate der syklistene er organisert i sonen mot sørsiden. Sonen er også åpen for biladkomst til A.B.C. 
gata og varelevering. Denne sonen sikrer areal for oppsetninger i forbindelse med festivaler og andre spesielle 
anledninger. Snumuliughet for bil er plassert slik at den ikke kommer i konflikt med St. Petri kirke og dens 
plassrom mot sør-øst eller gateløpet. Det bør ikke le�es opp til hyppig bruk av snuområdet, men at det er 
kjøreveiene som aktivt blir brukt.

TRAFIKKLØSNINGER
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TREENIGHET

Vår strategi for å balansere antikvariske interesser og behov 
for ny utvikling handler om å gi de unike by�ene og trær en 
forsterket synlighet i bybildet gjennom selektivt vern. Trehusene 
som det finnes mange tusen av gjenbrukes som materialresurser 
innenfor en «upcycling» strategi. Det betyr at materialresursene 
som finnes i eksisterende by� demonteres og foredles til en ny 
estetikk og bruk. Tilstanden til eksisterende trehus er generelt så 
dårlig at de forutsetter en ny oppbygning dersom de skal vernes 
som objekter noe vi ikke anbefaler. I tille� er flere av de originale 
bygningsdelene allerede skiftet ut. 

Stavanger har over 8000 trehus i sentrum, mens Jugendby�et 
skiller seg ut som det eneste i sitt slag både i utforming og bruk. 
Vår plan gir Jugendby�et, muren, St. Petri kirke og trehusbyen 
en forsterket synlighet. Gjennom en ressurssmart og pragmatisk 
tilnærming til vern. Trehusene som finnes på kommunens tomt på 
Nytorget har blitt viljeforsømt i påvente av et større by� og er nå 
i en tilstand hvor det vil kreves uforsvarlig store resurser å sette 
de i stand. Under befaringen ble det bla. avdekket omfattende 
vannlekkasjer i by�ene. 

Treby�ene på BS2 kan plukkes fra hverandre og de materialene 
som er i god nok stand til at de kan gjenbrukes, skilles ut og 
«upcycles». 

Trehusene finnes i mange ulike stilarter og ble by�et delvis etter 
masseproduksjonsprinsipper i takt med de ulike oppgangstidene 
i industrien. Stadsingeniøren skrev i 1912 at husene i Stavanger 
«er blitt en masseartikkel, der oppføres på spekulasjon». De fleste 
av trehusene har gjennomgått oppgraderinger og ombygninger og 
deres verdi li�er hovedsakelig i den homogene kulturhistoriske 
sammenhengen de inngår i, fremfor det enkelte objekt. 
Trehuskvartalene har vært referansen for fotavtrykkene til de to 
nyby�ene på C11-BS2. 

Tomt C11 med det tidligere politihuset viser utfordringen med 
plasstøpte og skreddersydde betongby� når kravene til bruk 
endres. By�et har en organisering som vanskelig lar seg 
transformere til ønsket bruk og vi foreslår å demontere by�et 
uten at materialresursene går tapt. Det gjør vi gjennom å kutte 
opp betongen på en måte som gjør at vi kan bruke materialet til 
belegning og møbler på Nytorget. 

De to nyby�ene baserer seg på rene materialkombinasjoner i tre, 
stål og glass og en detaljering etter inspirasjon fra trehusbyen 
som muli�jør resurseffektiv demontering. De er designet for å 
kunne imøtekomme endringer i bruk og behov med mulighet for 
oppgradering og ombygning uten at materialer mister sin verdi, 
men flyttes opp i et sirkulært kretsløp.

BEGRUNNELSE FOR VALGT LOKALISERING AV UNGDOM 
OG FRITID MED METROPOLIS
Stavanger har på en forbilledlig måte organisert alle kommunale 
tiltak og støttefunksjoner rettet mot ungdom under ett tak. 
Gjennom Ungdom og fritid og Metropolis er det skapt en 
møteplass og lagt til rette for at ungdommene kan utfolde sitt 
talent og skapekraft. Utfordringen i dag er først og fremst at 
bygningsmassen ikke gir den fleksibilitet og sammenkobling 
mellom aktiviteter som er ønskelig, samt at by�et ikke åpner opp 
for interaksjon med Nytorget. 

Ungdom og fritid vil sammen med Metropolis kunne bli en viktig 
katalysator for aktivering av Nytorget. Dette samtidig som flere av 
fasilitetene som etterspørres er relevante både for nytt kontorby� 
og nabolaget. Institusjonen har den nødvendige legitimitet for å 
kunne plasseres på BS2 og gi kvartalet nytt innhold. Uteområdet 
integreres som en del av det sentrale Nytorget og sikrer 
kontinuerlig bruk og opphold. Plasseringen gjør institusjonen 
til midtpunktet og by�et blir en ressurs både for nærings og 
kulturinstitusjonene, nabolaget og vis a versa. 

GJENNOMFØRBARHET
Plangrepet sikrer at tiltakene kan realiseres i etapper og tillater 
prøving og erfaringshøsting underveis. Å frigjøre øvre del 
av Nytorget for biler er åpningstrekket som bør igangsettes 
umiddelbart for å vise at transformasjonen av Nytorget er i 
gang og øke den grønne profilen. Paviljongen og omdisponering 
av Pedersgata følger som trinn to. Dette gir et grønt pusterom 
mens nyby�ingen pågår. Ungdomshuset by�es og ferdigstilles 
før det gamle politihuset demonteres og by�ingen av 
Innovasjonsfabrikken påbegynnes. Tilby�ene på hver side av 
Jugendby�et kan utføres uten store ulemper for naboer og bør av 
hensyn til universell utforming, bruk og aktivisering  igangsettes 
så fort som mulig. 

ANTIKVARISKE INTERESSER OG 
POTENSIAL FOR NY UTVIKLING

ÅPENT FOR GJENNOMKJØRING FOR PRIVATBILER

A1. KONSERT
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Hele området er utformet slik at det oppleves trygt og sikkert med lett lesbare trafikale situasjoner. Rause 
områder med tydelig veifinning for gående og syklende har vært en viktig føring for utformingen. Hospitalgata 
og Sentrumsgata blir oppgradert som sentrumsgater med små møte- og oppholdsplasser.
Det le�es opp til god dekning av sykkelparkering over hele Nytorget og omkringli�ende gater med mulighet 
for å parkere sykkelen i umiddelbar nærhet til målepunktet

ÅPEN FOR GJENNOMKJØRING FOR PRIVATBILER
Det er i dette alternativet ett gulv uten høye viskanter for å skape en «shared space» situasjon. Grønn 
løper på be�e sider av «shared space» sonen definerer de ulike sonene. Denne løsningen gir en god 
flyt på tvers av gaten, og en bedre forståelse av et torg med bilen som lavhastighetsgjest. Det le�es 
tilrette for et strukturert og oversiktlig gateløp, der korttidsparkering/varelevering og mulighet for utvidet 
næringsvirksomhet le�es til 
utearealene foran lokalene på nordsiden. På sørsiden, under le av Paviljongen, er en bred gangsone med 
rause møbleringssoner. Bilen og sykkelen deler i denne situasjonen sonen i midten. Området kan enkelt 
stenges ved eventer og festivaler.

TRAFIKKLØSNINGER
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