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HVORFOR ER DET BEHOV FOR EN EGEN ARKITEKTUR-  
OG BYFORMINGSSTRATEGI?

Det er lett å slutte seg til ønsket om økte kvaliteter i arkitekturen og 
byformingen i Stavanger. Men hvordan får vi det til i praksis? Dette vil 
arkitektur- og byformingsstrategien se nærmere på. Utformingen av det 
som bygges er resultatet av en lang rekke av sammensatte faktorer. Det er 
ingen fasitsvar på hva som skal til for å oppnå økte kvaliteter i arkitekturen 
og byformingen. Strategien trekker opp noen diskusjoner og peker på 
noen sammenhenger som skal bidra til å oppnå målsettingene.

Igjennom strategien for arkitektur og byforming for Stavanger ønsker 
kommunen å bidra til å oppnå samfunnsmålene om økte kvaliteter i 
utviklingen av steder og lokalmiljøer. I dette ligger også ønsket om å 
øke den lokale attraktiviteten, og bidra til at kommunen oppleves som 
tiltrekkende både for de som bor her og de vi ønsker skal bosette seg 
her. Strategien skal også bidra til å gjøre det lettere å gjøre helhetlige 
vurderinger innenfor byutviklingen, slik at beslutninger om arkitektur og 
byforming tas etter velbegrunnede avveininger mellom kvalitative og 
kvantitative faktorer.

OPPBYGGING AV STRATEGIDOKUMENTET

Strategien består av to faser:  
 
Fase 1 utgjør selve strategidokumentet som inngår som del av 
leveransen av kommunedelens arealdel. Dokumentet trekker 
opp målbildet og bakgrunnen for strategien. Dokumentet 
identifiserer også en rekke relevante problemstillinger innenfor 
arkitektur og byforming og skal bidra til at disse temaene settes 
på dagsorden. Strategien peker på noen av svarene, men først og 
fremst legger den et rammeverk for hvilke diskusjoner som bør 
tas i de enkelte saker, og noen rammer for videre oppfølging og 
operasjonalisering, som innspill til fase 2.

SAMFUNNSMÅLENE FOR BY- OG STEDSUTVIKLINGEN

Arkitekturen omgir oss i våre hverdagsmiljøer. Å bygge en by er 
en viktig samfunnsoppgave som innebærer store investeringer 
i bygninger, uterom og øvrig infrastruktur, investeringer som vil 
prege våre omgivelser og nærmiljøer langt inn i framtiden.

Det at en egen arkitektur- og byformingsstrategi for Stavanger 
nå er satt på dagsordenen, er et tydelig uttrykk for at det er 
et bredt ønske om en økt satsing på kvaliteter og attraktivitet 
i utformingen av våre næromgivelser. Betydningen av gode 
kvaliteter i by- og stedsutviklingen vektlegges i styringssignaler 
på alle nivåer; i de nasjonale forventninger til kommunens 
planlegging, i regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke og i 
kommuneplanens samfunnsdel.

Noen sitater fra måldokumentene:

- «Måten de menneskeskapte omgivelsene utformes på,  
 og hvordan bygg plasseres i forhold til hverandre,  
 påvirker muligheten for videre utvikling av stedet.»  
 (nasjonale forventninger til kommunal planlegging)

- «God arkitektur, historiske bygninger og bymiljøer  
 bidrar til stedsidentitet og positive opplevelser av  
 sentrum, og er ressurser som bør utnyttes for å utvikle  
 attraktive by- og tettstedssentre.»  
 (nasjonale forventninger til kommunal planlegging)

- «Byenes og tettstedenes mangfold, særpreg og  
 stedskvaliteter må utnyttes og dyrkes fram. Stedskvalitet  
 kan være knyttet til fysiske forhold ved et sted; skala,  

 byrom, arkitektur, kulturmiljø, blågrønne strukturer,  
 tilbud  av boliger og arbeidsplasser.»  
 (Regionalplan for Nord-Jæren og Søre Ryfylke)

- «legge til rette for et kortreist hverdagsliv.»  
 (kommunedelens samfunnsdel)

- «legge til rette for kunst, kultur og opplevelser.»  
 (kommunedelens samfunnsdel)

- «gjøre det attraktivt, også for barnefamilier, å bo i  
 sentrumsnære områder.» (kommunedelens samfunnsdel)

MÅL

Fase 2 handler om oppfølging og implementering av strategien. De 
organisatoriske rammene for denne fasen er på høringstidspunktet 
ikke avklart, men vil bli nærmere omhandlet i egen sak om etablering av 
byarkitekt eller annen måte å organisere dette på.

Mål for strategien
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VÆRE EN «RØD TRÅD» I BYUTVIKLINGEN:

Strategien skal fungere som en «rød tråd» gjennom alle faser 
i utviklingsløpet, fra overordnede planer til utbygging. Viktige 
rammer for byutviklingen defineres gjerne på et overordnet 
plannivå, på et tidspunkt hvor en utbygging kan ligge flere år 
fram i tid. For mange er det vanskelig å se for seg hva vedtak 
på disse nivåene har å si for utformingen innenfor de enkelte 
lokalmiljøene. Det er gjerne når en plan nærmer seg realisering, 
med illustrasjoner av konkrete løsninger, at vi ser at debatten om 
arkitektur reiser seg. Men da er det i realiteten lite handlingsrom 
for endringer. Strategien ønsker derfor å legge til rette for at 
konkrete diskusjoner om arkitektur og byforming løftes fram 
allerede i tidlige faser av utviklingen.

LEGGE TIL RETTE FOR DISKUSJON OM 
ARKITEKTUR:

Strategien vil legge til rette for at flest mulig kan delta 
i konstruktive diskusjoner om arkitektur, og bidra 
til at vedtak som har betydning for byutviklingen 
tas på et mest mulig gjennomdrøftet grunnlag. 
Som ledd i dette vil strategien forklare og belyse 
noen grunnleggende begreper og egenskaper ved 
arkitektur og byforming.

ANDRE MÅLSETTINGER 
FOR ARBEIDET

EN STRATEGI FOR BYEN, MEN OGSÅ RELEVANT FOR 
RESTEN AV KOMMUNEN:

Strategien tar opp temaer som arkitektur i bygg, romlige 
dannelser mellom bygg, kvartalsstrukturer, områdekarakterer, 
med videre. Dette er temaer som mange forbinder med 
byen. Men strategien vil også kunne ha betydning for 
kommunedelene som ligger utenfor byområdet. Særlig aktuelt 
er dette for tettsteder som Judaberg og Vikevåg. Strategien vil 
også være nyttig for Rennesøy og Finnøy kommunedeler når 
det gjelder hvordan bebyggelsen forholder seg til landskapet 
og terrenget.

HVA SOM MENES MED ARKITEKTUR OG BYFORMING

I denne strategien forstås begrepet arkitektur som 
alle bygg, anlegg og strukturer innenfor kommunen. 
Arkitekturbegrepet omfatter også de utvendige rommene 
som skapes av bebyggelsen, andre uterom, gaterom, plasser 
og parker, samt romlige forhold mellom bebyggelse og 
landskap. I begrepet byforming ligger det å skape helhetlige 
og meningsfylte bymiljøer, i et samspill mellom de enkelte 
bygg og de romlige sammenhenger mellom bebyggelsen.

Andre målsettinger for arbeidet

FOTO: Sindre Ellingsen
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HVORDAN STRATEGIEN SKAL VIRKE

Enhver byggeoppgave har sine unike forutsetninger, enten om 
det er et enkelt bygg, en kvartalsbebyggelse, eller utformingen av 
byrom, parker og plasser. I motsetning til tidligere, vil mye av det 
som skal bygges framover skje innenfor allerede bygde miljøer, som 
omforming eller som fortetting. Det forventes at utbygginger skal 
ta hensyn til og forsterke lokale identiteter og særpreg, og de skal 
tilføre nye kvaliteter til de enkelte områdene. 

Strategien skal bidra til at vi oppnår samfunnsmålene for kvaliteter 
i stedsutviklingen, som også inkluderer FNs bærekraftsmål. 
Strategien skal også bidra til den sosiale bærekraften blir styrket som 
ledd i by- og stedsutviklingen. Hvordan kan så en arkitekturstrategi 
bidra til disse målsettingene? Svarene på dette er sammensatte og 
det kreves differensierte virkemidler for å lykkes. Strategien peker 
på noen løsninger, og trekker opp en del andre problemstillinger for 
videre oppfølging ved gjennomføringen av strategien.

Som et utgangspunkt kan vi si at de enkelte byggeoppgavene har 
sine unike forutsetninger som krever konkret tilpassede virkemidler 
og løsninger. Strategien legger til grunn at de gode løsningene i 
de enkelte utbyggingene først og fremst må skapes gjennom de 
etablerte ordningene som gjelder for planlegging og utvikling, og 
med de kravene til kompetanse som er fastsatt. På bakgrunn av 
dette legges det til grunn at en arkitekturstrategi, i seg selv, ikke vil 
kunne gi konkrete svar på hva som er riktige løsninger for de mange 
ulike komplekse problemstillinger vi står overfor i de enkelte sakene. 

Strategiens utgangspunkt er at den angir noen viktige rammer for 
diskusjoner med basis i kjente problemstillinger innenfor arkitektur 
og byforming. Ved at disse spørsmålene trekkes fram og svares ut 
i de ulike stegene i utviklingen av bebyggelse og steder, vil dette gi 
bedre forutsetninger for å få til gode kvaliteter i arkitekturen.

ANDRE FAKTORER SOM KAN HA BETYDNING FOR 
KVALITET I ARKITEKTUREN OG SOM BØR VURDERES 
NÆRMERE:

Utover innføringen av de åtte prinsippene for arkitektur og 
byforming, vil strategien også peke på andre faktorer og 
prosessuelle forhold som kan ha betydning for målsettingene 
om økte arkitektoniske kvaliteter: Det anbefales derfor å se 
videre på disse faktorenee:

- Se på mulighetene for å forsterke kommunens  
 innvirkning på rammene for de viktigste utbyggings- 
 områdene, ved økt eierskap og økt bruk av eierrådighet  
 som virkemiddel.

- Det anbefales å tydeliggjøre kommunens ansvar som  
 rollemodell for god arkitektur og byforming for  
 kommunens egne byggeoppgaver.

- Se på grep som styrker grensesnittene mellom ulike  
 utbygginger og som kan bidra til å styrke fysiske og r 
 omlige sammenhenger, på tvers av utbygginger.

- Se på grep som styrker samspillet mellom de enkelte  
 utbyggingene og de gjennomgående offentlige  
 strukturene, som gaterom, parker, grøntkorridorer  
 og samferdselstiltak.

HOVEDGREPENE I STRATEGIEN:

Hovedgrepet i strategien er bygget opp rundt tre 
elementer: 

• Arkitektur og byforming i ulike skalaer

• Fire måltemaer for arkitektur og byforming

• Åtte prinsipper for arkitektur og byforming

Hovedgrepene i strategien

HOVEDGREPENE
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Arkitektur og byforming oppleves på ulike skalanivåer i byen, 
fra det enkelte bygg, til sammenhenger mellom ulike bygg, 
til romlige sammenhenger, gaterom, bebyggelsesstrukturer 
og til samspillet mellom bebyggelse og landskap. De ulike 
skalaene i byen reiser ulike problemstillinger, som krever ulike 
tilnærminger. Vi har valgt å beskrive de ulike skalanivåene i tre 
kategorier, som vi kaller for byen, stedet og huset.

BYEN:

Dette nivået omhandler byens og bebyggelsens forhold 
til omkringliggende landskap og sjøområder, og til 
grønnstrukturer og friområder, med mere. Dette berører 
spørsmål om hvor vi skal bygge og avgrensninger av 
bebyggelsen. Temaet går også på formen og høyder på 
bebyggelsen, og hvordan bebyggelsen møter landskapet. 

STEDET:

Stedsnivået beskriver kvaliteter og strukturer som 
har betydning på områdenivå, eller innenfor områder 
der folk ferdes i hverdagen. Kvartalsstrukturer, 
bebyggelsesmønstre, uterom og grøntområder er 
temaer innenfor stedsnivået. Stedet går også på temaer 
som gjelder utforming og lokalisering av møtesteder 
og uteområder, parker, plasser og andre byrom. 
Funksjonsmangfold og lokale attraksjoner er andre 
viktige faktorer for stedskvaliteten.

HUSENE:

Her er vi på nærområdene. Typiske temaer på dette 
nivået er utforming, materialbruk og farger for de enkelte 
husene, hvordan flere bygninger skaper sammenhenger, 
og hvordan byggene skaper gode uterom, gaterom og 
andre romlige sammenhenger.

ARKITEKTUR OG BYFORMING 
I ULIKE SKALAER

Arkitektur og byforming i ulike skalaer

FOTO: Eder Biesel Arkitekter
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HELHETLIG:

Å bygge en by er i utgangspunktet et kollektivt prosjekt, hvor 
allmennhetens interesser skal tillegges særlig betydning. 
Rekken av store og små tiltak og utbygginger skal til sammen 
bidra til å skape en attraktiv og helhetlig by. Behov og 
målsettinger for nye utbygginger kan i mange situasjoner skape 
utfordringer i møtet mellom ny og eksisterende bebyggelse, 
som må løses. 

Andre typiske utfordringer i å skape helhet er grensesnittene 
mellom ulike utbygginger og det å oppnå et godt samspill 
mellom de enkelte utbygginger og gjennomgående strukturer, 
som plasser, parker og grøntdragene.

De fire temaene tar utgangspunkt i sentrale samfunnsmål 
som er fastsatt for by- og stedsutviklingen. Under de enkelte 
temaene er det definert prinsipper som skal bidra i oppnåelsen 
av målene. 

MENNESKEVENNLIG:

Byen og byregionen har vokst hurtig de siste 50 årene, 
i en periode hvor planleggingen har vært preget av 
bilbaserte løsninger. Denne utviklingen har gått på 
bekostning av muligheten til å skape gode utemiljøer 
og byrom for innbyggerne. I de senere årene ser vi 
at pendelen har snudd, og at vi er godt i gang med å 
gjenerobre byrommene og andre uterom for menneskene 
som bor her. I en stadig tettere utbygget by, gir dette 
økte muligheter for å skape gode og allsidige uterom for 
innbyggerne. Dette vil gi økt attraktivitet og kvaliteter i 
de enkelte områdene og derved øke livskvaliteten både 
i byen, tettstedene og i de enkelte bomiljøene. Dette er 
viktig for å styrke den sosiale bærekraften og for å styrke 
prinsippet om det kortreiste hverdagslivet, som ligger til 
grunn for kommunens arealstrategi.

ANSVARLIG:

Med ansvarlig menes her å utvikle en by og kommune 
som bygger opp under viktige målsettinger for 
samfunnsutviklingen og som bidrar til en mest mulig 
bærekraftig byutvikling. Utviklingen skal blant annet legge 
til rette for naturbaserte løsninger og naturmangfold og 
for at bynatur ivaretas i utbyggingene. Dette vil også være 
et viktig ledd i innsatsen for å oppnå en mer attraktiv og 
klimatilpasset by. 

Byen skal også bygges på en måte som ivaretar god 
ressurshåndtering og har et lavest mulig energiforbruk. 
Mulighetene for fleksibilitet, gjenbruk og delte løsninger 
skal styrkes. Vi skal legge til rette for en by som er for 
alle, med en god sosial miks innenfor de alle de sentrale 
bomiljøene.

IDENTITETSSKAPENDE:

900 år med byutvikling har gitt oss mange 
lag med spor. Kulturarven, historien og 
landskapet bidrar til å definere byens 
særpreg og karakter, og danner et viktig 
grunnlag for vår identitet. Byutviklingen må 
gjøres med respekt for byens kvaliteter og 
strukturer. Samtidig skal byen også kunne 
romme spor fra vår tid, hvor dagens behov 
og uttrykk skal ha en innvirkning på byens 
identitet. 

FIRE MÅLTEMAER FOR  
ARKITEKTUR OG BYFORMING

Fire måltemaer for arkitektur og byforming

FOTO: Sten Dueland
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Åtte prinsipper for arkitektur og byforming

ÅTTE PRINSIPPER 
FOR ARKITEKTUR 
OG BYFORMING

De åtte prinsippene har sitt utgangspunkt 
i en del kjente problemstillinger som vi kan 
observere innenfor utviklingen av byer, steder, 
bebyggelse og uterom. Prinsippene tar for seg 
arkitektur og byforming innenfor alle skalanivåer 
av by- og stedsutviklingen i Stavanger. De 
enkelte prinsippene er generelt formulert, 
men konkretiseres gjennom illustrasjoner og 
underpunkter. For hvert prinsipp pekes det også 
på eksempler på hvor prinsippet bør komme til 
anvendelse.

Prinsippene retter seg mot alle som har en rolle 
innenfor utviklingen av arkitektur og steder. 
Bruken vil derfor være aktuell for kommunens 
organisasjon og foretak, for utbyggere 
og forslagsstillere, og for planleggere og 
prosjekterende. 

Prinsippene er også utgangspunkter for videre 
diskusjoner om arkitektur og byutvikling og 
gjennomføringsaspekter ved denne.

Stedsanalyser, som nå innføres som et obligatorisk 
krav til alle reguleringsplaner, vil være et viktig 
redskap i samspill med arkitekturstrategien.
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PRINSIPPET OPPNÅR VI VED Å:

1. Etablere gate- og bebyggelsesstrukturer som styrker 
helheten og som bidrar til å legge rammer for utviklingen av 
gode bo- og nærmiljøer.

2. Skape gode og harmoniske overganger mellom områder 
med ulike typer bebyggelse og skala.

3. Kreve at nye utbygginger skal bidra med positive kvaliteter 
for tilstøtende områder.

OM PRINSIPPET:

Den omfattende småhusbebyggelsen, med 8000 
trehus, er et framtredende karaktertrekk ved 
dagens Stavanger. Trehusbyen er definert som et 
kulturminne av nasjonal betydning og inngår som del 
av Stavangers kulturminneplan. Denne bebyggelsen 
legger fortsatt viktige rammer for skala, tetthet, 
kvartalsstrukturer, byggehøyder, for nye utbygginger 
innenfor byområdet. Ny bebyggelse, gaterom, 
uterom, kvartalsstrukturer og andre innretninger  
må derfor vurderes sett i lys av skala og kvaliteter  
i trehusbyen. 

Byutviklingen skal også ivareta premisser og behov 
ved nye utbygginger. Stavanger skal bygges på 
en måte som også tåler kontraster og mangfold. 
For å få til dette på en god måte kreves en særlig 
oppmerksomhet rundt hvordan byen planlegges  
og bygges, særlig gjelder dette for overganger 
mellom ulike typer bebyggelse og skalaer, og for 
kvaliteter som er gjennomgående på tvers av ulike 
utbygginger og områder.

PRINSIPP 1:
FORSTERKE SAMMENHENGER 
MELLOM ULIKE OMRÅDER

SAMMENHENGER HVOR PRINSIPPET KAN KOMME TIL ANVENDELSE:

- Ved avklaringer av grensesnittene mellom ulike utbygginger eller planer

- Ved avklaringer av strukturer for gjennomgående tiltak som går gjennom  
 flere utbyggings-/planområder

- Ved planleggingen av og utformingen av viktige samferdselsanlegg

- Ved fastsettelse av utnyttelse, byggehøyder og artikuleringer mellom  
 områder med ny bebyggelse og områder med småhusmiljøer

- Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, særlig gjelder dette ved  
 områdereguleringer og i de større detaljreguleringene.

Forsterke sammenhenger mellom ulike områder

HELHETLIG

FOTO: Smedvig Eiendom as



10

OM PRINSIPPET:

Ofte er det byggets hovedform og fasadeuttrykk 
som får mest oppmerksomhet når arkitektur blir 
omtalt. Et viktig budskap i denne strategien er å 
rette oppmerksomheten også mot gaterom og 
byrom som skapes av byggenes plasseringer og 
uttrykk, og samspillet mellom bebyggelsen og 
romdannelsene som oppstår. I dette perspektivet blir 
det enkelte bygg bare en av flere brikker i en større 
sammenheng, som inngår som ledd i det vi i denne 
strategien omtaler som byforming. 

PRINSIPP 2:
BYGNINGER OG BYROM 
SKAL SES I SAMMENHENG

PRINSIPPET OPPNÅR VI VED Å:

1. Bygge på en måte som bidrar til å skape attraktive og godt 
formede uterom.

2. Gi uterom og gaterom en utforming som innbyr til aktivitet  
og folkeliv.

3. Vektlegge utformingen av gatetverrsnittene og kantsonene.

4. Formgi uterommene basert på en bærende arkitektonisk idé.

5. Bygge på en måte som gir et arkitektonisk mangfold.

6. Formgi bebyggelse og uterom med særskilt hensyn til god 
estetisk utforming og bestandige materialkvaliteter.

SAMMENHENGER HVOR PRINSIPPET KAN KOMME TIL ANVENDELSE:

- Ved utarbeidelse av detaljreguleringer og ved vurderinger av arkitektur  
 og utforming av tiltak i byggesaker.

- Ved byggesaker; vurdere om anbefalinger fra stedsanalyser er blitt fulgt  
 opp i foreslått tiltak

- Ved byggesaker; gjøre en utsjekk av at de 6 punktene under prinsippet  
 er blitt ivaretatt på en god nok måte

Bygninger og byrom er to sider av samme sak

HELHETLIG
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OM PRINSIPPET:

Stavanger har en bebyggelse som kjennetegnes ved 
at den er relativt langstrakt. Mye av bebyggelsen 
grenser mot fjorden, mot vann eller grønne 
friområder. Veldig mange opplever at de har korte 
avstander til gode rekreasjonsområder. Grønnplanen 
for Stavanger har som mål at ingen skal ha mer 
enn 300 meter til grønne rekreasjonsområder. 
Landskapet rundt oss har hatt stor betydning for 
hvordan det historiske Stavanger ble utviklet. 
Landskapet og trehusbebyggelsen er vesentlige 
faktorer i å definere byens identitet og særpreg. 

PRINSIPP 3:
FORSTERKE SAMSPILLET 
MELLOM BEBYGGELSE 
OG LANDSKAP

PRINSIPPET OPPNÅR VI VED Å:

1. Utforme og plassere ny bebyggelse på en måte som 
bidrar til at landskap og bebyggelse mest mulig inngår i en 
helhetlig sammenheng.

2. Etablere gode overganger mellom bebyggelse og landskap.

3. Bidra til at grønne områder i byen ivaretas og videreutvikles. 

4. Sikre at alle innbyggere i Stavanger skal ha gode og korte 
forbindelser til den overordnede grønnstrukturen.

SAMMENHENGER HVOR PRINSIPPET KAN KOMME TIL ANVENDELSE:

- I arbeidet med planer på alle nivåer, inkludert avklaringer av langsiktig  
 grense for kjerneområder landbruk. 

- Særlig ved områdereguleringer: fastsettelse av grønne områder, grønne  
 forbindelser, og andre gjennomgående områdekvaliteter

Forsterke samspillet mellom bebyggelse og landskap

IDENTITETSSKAPENDE

FOTO: Ulrika Åkerlund
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PRINSIPP 4:
VIDEREUTVIKLE STAVANGERS 
SÆRPREG OG IDENTITET

PRINSIPPET OPPNÅR VI VED Å:

1. Utforme bebyggelse og byrom på en måte som tar hensyn 
til byens skala og karakter og med hensyn til byens 
kulturminner.

2. Bygge på en måte som bidrar til å forsterke de enkelte 
områdenes særpreg og til å skape nye attraksjoner.

SAMMENHENGER HVOR PRINSIPPET KAN KOMME TIL ANVENDELSE:

- Særlig oppmerksomhet i detaljreguleringer og i byggesaker

- Ved planlegging/bygging av tiltak som ligger innenfor eller tett opp mot  
 «trehusbyen Stavanger» og andre verneverdige miljøer (kfr.  
 kulturminneplanen/grønnplanen)

- I tiltak hvor samspillet mellom nytt og gammelt er særlig viktig/ 
 framtredende

- Ved utarbeidelse av anbefalinger knyttet til stedsanalyser eller andre  
 analyser

OM PRINSIPPET:

Stavanger har en byhistorie som strekker seg 
900 år tilbake i tid. Spor fra ulike tidsepoker er 
mange steder tydelige. Begrepet «årringer» er 
i mange sammenhenger brukt for å beskrive 
utviklingen av byen. Disse sporene omfatter både 
enkeltbygg, bebyggelsesstrukturer, gateløp, osv. 
Stavanger har et nasjonalt ansvar for å forvalte 
disse kulturminnene, som blant annet ivaretas 
gjennom kulturminneplanen for Stavanger. Den 
lokale byggeskikken har gitt byen den skalaen og 
strukturen vi finner innenfor trehusbyen, og bidratt 
til dagens identitet og karakter. Den historiske 
bebyggelsen legger flere premisser når det skal 
bygges nytt i byen. Samtidig skal det gis rom for at 
det også kan bygges med moderne formuttrykk.

Videreutvikle Stavangers særpreg og identitet

IDENTITETSSKAPENDE
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OM PRINSIPPET:

Et myldrende liv av mennesker og mangfold av 
aktiviteter har i alle tider vært kjennetegnet på et 
godt byliv. I epoken etter andre verdenskrig har vi 
vært vitne til at hensynet til tilgjengelighet for biler 
har preget bybildet, som har påvirket bruken og 
utformingen av gate- og byrom, ofte på bekostning 
av menneskene. I de senere årene har heldigvis 
trenden snudd, og det er i dag en forståelse for 
at det er menneskene, ikke bilen, som skal være 
premissgivende for hvordan vi formgir og innretter 
byen. For å få til dette er det viktig å skape og 
bevare gode byrom, gaterom og andre uterom, som 
bidrar til å skape gode steder for opphold, sosialt 
liv og mangfold av aktiviteter. I tillegg kreves det 
at funksjoner og aktiviteter i de enkelte byggene 
bygger opp under et mangfoldig byliv. Særlig viktig 
er det å få til et best mulig samspill mellom det som 
skjer i etasjene på bakkeplanet, og hvordan disse 
spiller sammen med uterommene.

PRINSIPP 5:
BYGGE OPP OM DET 
GODE BYLIVET

PRINSIPPET OPPNÅR VI VED Å:

1. Utvikle aktive byrom hvor menneskene er det viktigste.

2. Lage bygninger som bidrar til å skape folkeliv mellom 
husene.

3. Utvikle byrom som innbyr til opphold, aktivitet og til møter 
mellom mennesker

SAMMENHENGER HVOR PRINSIPPET KAN KOMME TIL ANVENDELSE:

- Ved planlegging av innholdet av, og utforming av byrommene

- Ved programmering av innholdet av og sammensetning av virksomheter  
 som ligger ut mot sentrale gaterom og byrom

- I planleggingen av hvordan førsteetasjene spiller sammen med og bidrar  
 til aktivitet i gaterommene

- Ved utformingen av viktige bygg og uterom som har en særlig betydning  
 for folk flest

Bygge opp om det gode bylivet

MENNESKEVENNLIG
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PRINSIPPET OPPNÅR VI VED Å:

1. Lage lokale uterom som skaper gode møtesteder for folk i 
nærmiljøet og som legger til rette for allsidige aktiviteter for 
bruk gjennom hele året.

2. Skape uterom som oppleves som innbydende, inkluderende 
og trygge

3. Utvikle uterom som bygger opp under og forsterker 
stedegne kvaliteter og særpreg.

4. Utforme uterom og fellesrom slik at det i størst mulig 
grad skapes sammenhenger med tilliggende offentlige 
uteområder og parker.

5. Utvikle boligområder som tilbyr boliger for alle

SAMMENHENGER HVOR PRINSIPPET KAN KOMME TIL ANVENDELSE:

- Ved valg av bebyggelsesstrukturer og prinsipper for formgiving av bygg  
 som legger rammer for å skape gode uterom

- Ved avklaringer av samspillet mellom private/felles og offentlige uterom

- Ved fastsettelse av anbefalinger knyttet til stedsanalysene

- Ved medvirkningsopplegg i forbindelse med planleggingen,  
 for eksempel ved sosiokulturelle stedsanalyser.

- Ved planlegging og samarbeid av boligprosjekter som legger til rette for  
 en god sosial boligmiks.

PRINSIPP 6:
SKAPE RAMMER FOR GODE 
OG INKLUDERENDE NABOLAG

OM PRINSIPPET:

Prinsippet bygger opp under kommunens målsetting om å 
styrke det «kortreiste hverdagslivet». For å få dette til, må vi 
styrke attraktiviten og mangfoldet innenfor nærmiljøene der 
folk bor. Innenfor moderate gangavstander skal de enkelte 
beboere kunne nå gode møtesteder, uterom for aktivitet og 
grønne områder og forbindelser. I tillegg skal det være korte 
avstander til ulike tjenester, arbeidsplasser og handel. Som 
ledd i å forsterke stedens attraktivitet og egenart, er det viktig 
å planlegge og utforme steder og bygg på en måte som styrker 
den stedlige karakter og egenart. Gode bomiljøer forutsetter at 
det er et best mulig samspill mellom felles uterom og offentlige 
uterom og parker.

Skape rammer for gode og inkluderende nabolag

MENNESKEVENNLIG
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PRINSIPPET OPPNÅR VI VED Å:

1. Vektlegge hensynet til naturmangfold og 
økosystemtjenester.

2. Ivareta eller gjenetablere naturlige vannveier.

3. Plassere bebyggelse slik at den tar hensyn til naturlige 
vannveier og lokal fordrøyning.

SAMMENHENGER HVOR PRINSIPPET KAN KOMME TIL ANVENDELSE:

- Ved fastsettelse av bebyggelsesstrukturer og plassering av bebyggelse  
 i planleggingen, slik at utbygginger best mulig ivaretar hensynet til  
 naturmangfold, vannveier og fordrøyning

- Ved planlegging og programmering av alle uterom og parker, både felles  
 private og offentlige

- I samarbeidsarenaer mellom private aktører og den offentlige  
 forvaltningen

OM PRINSIPPET:

I mange sammenhenger blir by og natur omtalt 
som helt ulike ting. Ofte ser vi at en tett by har lite 
med grøntarealer, liten grad av naturmangfold og 
er bygget overveiende med harde og tette flater. 
Dagens målbilde har tatt inn over seg erkjennelsen 
av at by og natur må ses i en tettere sammenheng, 
og at det er fullt mulig å få til dette. Dette har 
betydning for å oppnå viktige samfunnsmål som det 
å opprettholde et bredest mulig naturmangfold, dra 
nytte av økosystemtjenester, utnyttelsen av naturlige 
vannveier og mulighetene for lokale fordrøyninger av 
overflatevannet. Ivaretakelsen av overflatevannet er 
også del av klimaberedskapen og det å være bedre 
rustet overfor klimaendringene. Samtidig vet vi at 
nærhet til natur og grønne rekreasjonsområder har 
stor betydning for attraktiviteten, folks trivsel i byen 
og for den generelle folkehelsen.

PRINSIPP 7:
BYGGE MED HENSYN  
TIL NATUR OG MILJØ

Bygge med hensyn til natur og miljø

ANSVARLIG
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OM PRINSIPPET:

Stavanger har satt seg høye ambisjoner om bærekraft 
i by- og stedsutviklingen, blant annet gjennom 
målsettinger fra klima- og miljøplanen. Dette betyr 
blant annet at utviklingen skal legge til rette for 
det kortreiste hverdagslivet og for en by og steder 
som i større grad utvikles på de gåenes premisser. 
En bærekraftig byutvikling innebærer også å legge 
til rette for en større grad av gjenbruk og ulike 
delingsløsninger. Bygg bør bygges med kvaliteter 
og med planløsninger som bedre legger til rette for 
langvarig bruk og for at bruken kan endres, uten 
større ombygginger eller rivinger. Som ledd i en 
bærekraftig by skal det også legges til rette for en by 
som er for alle. Dette innebærer at kommunen må 
bidra til utviklingen av boligområder som har en god 
sosial miks, med gode og tilpassede boliger til ulike 
behov og økonomisk evne.

PRINSIPPET OPPNÅR VI VED Å:

1. Utvikle områder som bidrar til et kortreist hverdagsliv.

2. Bygge byen på de gåendes premisser.

3. Lage bygninger som i størst mulig grad er fleksible og som 
tåler at bruken endrer seg over tid.

4. Bygge på en måte som bidrar til varige verdier, gjennom 
bygg som har gode arkitektoniske og estetiske kvaliteter, og 
bygget med gode og bestandige materialer.

5. Oppføre bygg som har et lavest mulig energiforbruk.

6. Legge til rette for alternative boformer og for områder som 
er tilrettelagt for ulike delingsmodeller.

SAMMENHENGER HVOR PRINSIPPET KAN KOMME TIL ANVENDELSE:

- Ved planlegging av rammer for bebyggelsesstrukturer og typologier, på  
 alle plannivåer / prosjekteringsnivåer. (Ta de rette valgene til riktig  
 tidspunkt!)

- Ved planlegging av infrastruktur for samferdsel, mobilitetspunkter,  
 prinsipper for parkering, osv, i innsatsen for det kortreiste hverdagslivet  
 og det å bygge byen på de gåendes premisser

- Ved prosjekteringen av de enkelte bygg, og oppfølging av blant annet at  
 de ivaretar fleksibilitet, lang holdbarhet, mv.

- Ved bestilling av og planlegging av kommunale bygg, slik at disse  
 byggene skal gå foran og vise veg for andre

- Stimulere til at nybygg knyttes opp til ulike sertifiseringsordninger for  
 energibruk og bærekraft, som BREEAM, o.l.

PRINSIPP 8:
UTVIKLE BYEN OG STEDER PÅ 
EN FRAMTIDSRETTET MÅTE

ANSVARLIG

Utvikle byen og steder på en framtidsrettet måte

FOTO: Hellen og Hard
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GJENNOMFØRING AV STRATEGIEN I EGEN SAK

Fase 2 er neste trinn av strategien og handler om 
oppfølging og implementering av strategien, etter at den 
er vedtatt. De organisatoriske rammene for denne fasen 
er på høringstidspunktet ikke avklart, men vil bli nærmere 
omhandlet i egen sak høsten 2022, om etablering av 
byarkitekt eller annen måte å organisere dette på.

NOEN STIKKORD FOR TEMAER SOM ANBEFALES FOR 
VIDERE OPPFØLGING I GJENNOMFØRINGSDELEN 
(FASE 2):

- Operasjonalisering av arkitekturstrategien

- Kommunisering av arkitektur og byforming 

- Bidra til debatt om arkitektur, og legge til  
 rette for medvirkning

- Veiledning og rådgiving

- Videreutvikle og forbedre strategien

Gjennomføring av strategien

GJENNOMFØRING
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