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Oversikt

Støperigata 34-38 ligger i Østre Bydel og 
er avgrenset av kvartalsstrukturen i sørvest, 
sørøst og nordøst med eksisterende gateløp. 
Plangrensen i prosjektet foreslås utvidet til å 
inkludere de tre gateløpene som ligger på utsiden 
av tomtegrensene. 

I området rundt tomten er det idag seks kjente 
store transformasjonsprosjekter. Prosjektene 
nord for Støperigata (1 og 2) er hovedsaklig 
boligprosjekter, 3 er hotell, 4 er bolig, næring 
og kontor, og  prosjektene i sør (5 og 6) har 
hovedtyngden på kontor og næring.

Analysområdet er definert som arealet i viste 
utsnitt innenfor sentrumsavgrensingen til KDP.  
Området fremstår idag som særdeles variert 
med en blanding av nye større blokkprosjekter 
og den gamle trehusbebyggelsen og 
hermetikkfabrikkene. Innimellom finner man også 
industri- og kontorbygg av nyere årgang og store 
park- og grøntarealer.

Pågående transformasjon

Bevaring på tomt

Aktivisering av gate

Mulige fremtidige forbindelser

Tomtegrense

Foreslått plangrense

1

5
Tou Scene

Pedersgata

Støperigata

Ryfylkegata

LervigsveienHaugesundsgata

6

3

Prosjektet i Støperigata 34-38 skal være et 
tilskudd som øker stedets attraktivitet for en bred 
kjøpergruppe og som binder parken i Lervigtunet 
sammen med grøntområdene i Spilderhaugvika i 
et nytt nabolag i historiske omgivelser.
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Området i dag
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Tomten i dag
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Historisk utvikling og kulturmiljø

Østre Bydel og området rundt Støperigata 34-38 
vokste i løpet av slutten av 1800-tallet frem som 
byens nye industrielle knutepunkt. Etter at sjøfart, 
verft og fiske hadde vært  de dominerende 
næringene i Stavanger tok etterhvert produksjon 
av hermetisk mat over som det nye store 
satsingsområdet. Tidligere hadde mye av 
bebyggelsen vært konsentrert langs sjølinjen, 
men med de nye fabrikkene etableres det mer 
og mer industri også innlands, om enn med 
kort vei til nærmeste kai. Parallellt med veksten 
av hermetikkfabrikkene foregikk det også en 
storstilt oppblomstring av sekundærindustri som 
kunne fore fabrikkene med det de trengte av 
emballasje, etiketter osv. I takt med den nye 
industrien ble det også bygget arbeiderboliger, 
butikker, skoler og bedehus. Disse områdene 
er fortsatt lett identifiserbare i strukturen blant 
annet i den såkalte ”Trehusbyen”. 

Selv om bydelen i stor grad er under pågående 
transformasjon er det fortsatt mange tydelige spor 
av stedets historie som tidligere industriområde. 

Oppgraderingen av Tou Scene og Orangeriet er 
gode eksempler på vern gjennom bruk. Spesielt 
Tou Scene er viktig som identitetsskapende 
element i en bydel som vil gjennomgå enorme 
forandringer de kommende årene.

På kart fra midten av 
1800-tallet ser man at 
det er etablert en vei 
fra Banevigen parallellt 
med sjøfronten i nord-
sør aksen. Sjøhus og 
naust er etablert i 
kaikanten.

Rundt 1900-tallet 
etableres et tydelig 
gatenett med 
kvartalstruktur. Fokuset 
vendes inn fra sjøen og 
hermertikkindustrien 
vokser fram.

Rundt 1960 vokser 
industriområdet 
og  begynner å 
bli dominerende i 
bybildet.
Både murbygg 
til fabrikkene og 
trehusbebyggelsen 
etableres.

Etter siste lys ble slukket 
og oljen tok over har 
man de senere årene 
sett en nedbygging 
og transformasjon av 
industrien.  Parker, 
boliger og næringslokaler 
etableres.

2020

1968

1917

2007

1960

1882

1999

1938

1855

Industribygg

Riving

Grøntområde

Havnesilo

HavnesiloHavnesiloHavnesilo

Støperigata

Støperigata

Støperigata

Støperigata

Støperigata
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Historisk utvikling og kulturmiljø

Selv om det finnes mange eksempler på bevaring 
av de gamle hermetikkfabrikkene er det mye 
som har blitt revet gjennom de siste 50 årene. 
Østre Bydel har historisk sett hatt en høy andel 
historiske bygg uten særskilt vern, og dermed er 
mer enn 50 fabrikker allerede revet.

Innenfor analyseområdet er det idag enkelte 
områder og bygningsmiljø innenfor Trehusbyens 
avgrensning i KDPS. I umiddelbar nærhet til 
tomten er det flere bygg som er definert som 
Kulturminner enkeltbygg blant annet Orangeriet, 
Tou Scene og Støperigata 28-30. 

I det fremtidige prosjektet vil den gamle 
emballasjefabrikken i krysset Støperigata/
Avaldsnesgata skilles ut fra tomten og bevares, 
mens de tilknyttete byggene av nyere årgang rives 
for å gi plass til mer hensiktsmessig bebyggelse for 
boligformål. Emballasjefabrikken er en del av et 
større kulturmiljø og kommuniserer med byggene 
i Avaldsnesgata 96, Støperigata 26 og Ryfylkegata 
22 som i stor grad består av murgårder. Bygget er 

en viktig faktor for den historiske identiteten på 
tomten og et visuelt tydelig element i området.

Kulturminner enkeltbygg KDP

Foreslått vernet, Temaplan for Hermetikk....

Spesial område - bevaring av bygninger iht 
gjeldende reg.plan 1901

Tomtegrense

Foreslått plangrense

Bygg bevares

Byggeår før 1900

Trehusbyen KDP

Kulturmiljø KDP

Tou Scene

Avaldsnesgata 96

Havnesilo

Pedersgata

Støperigata

Støperigata 26

Ryfylkegata 22Ryfylkegata

LervigsveienHaugesundsgata
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Historiske bilder

1951 Avaldsnesgata - 1987

1962

1967

1952

1952
19521952

1951
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Landskap og miljø

Sjøpromenade KDP

Grønn akse KDP. Hovedtrasé 
for  sykkel og kollektivakse

Bratt terreng

Park/Grøntområde

Tomten ligger sentralt til i et belte med god tilgang 
på offentlige grøntområder. Parken i Lervigtunet 
er opparbeidet med sitteplasser, belysning og 
gresskledde koller, og videre ned Kvitsøygata 
finner vi badeplassen i Sjøparken. Kvitsøygata er 
sammen med Ryfylkegata definert som en viktig 
grønn akse i temakartene til KDPS og utgjør 
sammen med den fremtidige sjøpromenaden et 
helhetlig, sammenhegende rekreasjonsbelte. 

Den stramme kvartalsstrukturen i området 
gjør at siktlinjer naturlig opprettholdes grunnet 
eksisterende gater. Med sjøen i øst er det 
dermed viktig å opprettholde sjøgløtt i både 
Avaldsnesgata og Kvitsøygata uten at dette er 
truet av hverken dette eller andre pågående 
prosjekter.

Som et overordnet landskapstrekk kan man si at 
området i stor grad er relativt flatt(gul skravur) 
men med naturlig fall fra Nylund  og øst mot 
havet(gule piler).

Planområdet i seg selv er relativt flatt men 
faller fra +13 til +11 mot nord. I tomtegrensen 

Tomtegrense

Foreslått plangrense

Siktakser

Fallende terreng

Utsikt m
ot sjø

Relativt flatt terreng

Plan over: Fallretninger på tomten

Terrengsnitt 01

Terrengsnitt 02
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+12
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+9
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1:30

1:7

1:20
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+4

+3

(+7) planlagt kote
plan 2631

Avaldsnesgata

Støperigata

+9

er det en bratt skjæring mot den tilstøtende 
eiendommen med et fall på ca 9 meter. De 
røde markeringene i kartet viser hvilken andre 
steder man har tilsvarende spesielt bratte 
partier i analysområdet. En grønn kobling mellom 
Lervigtunet og Sjøkanten Park vil dermed 
vurderes opp mot gjennomføringsmuligheter i 
sterkt fallende terreng.
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Bebyggelse og byrom

Bolig/leiligheter

Næring, kontor, industri

Offentlige tjenester/Kultur

Sykehjem

Kafé

Kafé Møbelbutikk

Kafé

Kafé

Matbutikk

Matbutikk

Matbutikk

Restaurant

Barnehage

Skole
Barnehage
Dagligvare

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Havnesilo

Restaurant

Ostehuset

Kafé

Skole

Helsehuset

Kafé

Vinbar

Tou Scene

Trening

Tomtegrense

Foreslått plangrense

Østre bydel er en typologisk svært blandet bydel. 
Etter at kvartalsstrukturen ble etablert på slutten 
av 1800-tallet har fremvekst og tilbakegang 
av både fiske, hermetikk og oljenæringen satt 
sitt preg på området. I dag er det i stor grad et 
lappeteppe av både funksjoner og typologier. 

En betydelig del av de gamle arbeiderboligene 
og byhusene er bevart og står side om side 
med store lagerbygninger, industrihaller og 
næringsbygg. Spredt mellom disse igjen finner vi 
de gamle murfabrikkene som igjen står side om 
side med nye boligprosjekter i typiske lamell- og 
sokkelstrukturer. 

Av pågående transformasjonsprosjekter er 
det i stor grad punkthus og lameller som er 
rådende. I Sjøkanten Park nord for planområdet 
vil det i tillegg til 9 punkthus også etableres 10 
mindre rekkehus. I de nye prosjektene står 
likevel leiligheter for broparten av byggeriet. 
Nybyggstatistikken over viser også et tydelig 
bilde av hva som bygges(leiligheter i turkis).

Funksjonsmessig er det idag en overvekt av 
kontor og næring i den umiddelbare nærheten til 
tomten. Det er flere store kontorprosjekter under 
etablering og vi tenker derfor at et boligprosjekt 
i Støperigata vil være gunstig for å balansere den 
totale funksjomsmiksen i området.

Boligbygning etter bygningstype
Levekårdsundersøkelse for Stavanger 2019
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Rekkehus
Jåttåvågen, Stavanger

Terasse
Vindmøllebakken, Stavanger

Karré
Torshov, Oslo

Lameller
Damsgårdssundet, Bergen

Som en del av analysen har vi sett på de faktiske 
størrelsesforholdene på tomten. Det er lett å gå 
seg skalablind i oppstarten på store tomter, og vi 
har dermed gjort sammenligninger med hva vi kan 
få plass til innenfor tomtegrensen ifht prosjekter 
med kjente størrelser.  Det er gjort et utvalg av 
prosjekter fra både Oslo, Stavanger og Bergen 
for å vise en bredde typologier og strukturer. 
Det må poengteres at skalasammenligningene 
ikke nødvendigvis tar for seg prosjekter med 
lik utnyttelse, og at f.eks. rekkehusene fra 
Jåttåvågen har en betydelig lavere utnyttelse 
enn Torshovkvartalet. 

Det er likevel en nyttig øvelse som både gir en økt 
forståelse for dimensjonene på tomten, og som 
samtidig gir en indikasjon på hva slags størrelser 
av gårdsrom og plasser som er mulig å få til.

Bebyggelse og byrom
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Bebyggelse og byrom

Park/Grøntområde

Skatepark/Aktivitet

Aktive førsteetasjer KDP

Lek

Lek

Volleyball

Lek

Lek

Lek

Park

Par
k Byrom

Tou Scene

Park

Lek

Pumptrack

Badeplass

Skatepark
Park

Fotballbane
Benker

Benker

Benker

Snitt 01

Vannlek Fremtidig promenade

Benker

Be
nk

er

Fotballbane

Fremtidig skolegård

Fremtidig barnehage uteareal

Innenfor analyseområdet er det få opparbeidete 
harde, urbane byrom. Tou Scene er sånn sett 
det beste og eneste eksempelet vi finner av 
tradisjonelt byrom med oppgradert bakkedekke 
og møblering. De andre byrommene er i all 
hovedsak konsentrert rundt grønne lunger og 
lekeplasser. Det er mange eksisterende og 
fremtidige parker innenfor området som er 
tilrettelagt med både stier, møblering, belysning 
og lekemuligheter. Aktivitetsparken i Kjelvene 
kan også regnes som et viktig byrom for ungdom 
med mulighet for både fotball, skating og henging. 
Lervigtunet er også tilrettelagt for utendørs 
kulturarrangementer.

Jfr KDP er det ønskelig med aktive fasader både 
langs Støperi- og Avaladsnesgata. Disse knytter 
seg opp mot Lervigtunet og Borgenkvartalet men 
bør likeveldiskuteres med tanke på bevaring av 
opprinnelig fasade og dagens kontorfunksjoner. 
I siste tilgjengelige levekårsundersøkelse 
vises alle områdene i Østre Bydel utenom 
Badedammen med negativ vekst i antall ansatte i 
servicebedrifter.  

Høydemessig er det også store variasjoner 
innad i analyseområdet. I nye og fremtidige 
boligprosjekter finner vi alt fra 5 til 9 
etasjer(Støperigata 18 og Svankevigå), mens det 
i tilstøtende kontorprosjekter er foreslått opp 
mot 7(Borgenkvartalet og Hebygate 5 AS). Av 
eksisterende bygningsmasse ligger byboligene 
og eneboligene jevnt over på 1-2 etg. mens 
næringsbyggene stort sett er fra 3-6 etg. Ser 
man på naboene rundt tomten ligger store deler 
av dagens bebyggelse innenfor det foreslåtte 
planområdet vesentlig lavere enn de tilgrensende 
byggene.

Utendørs kulturareal KDP

Tomtegrense

Foreslått plangrense

1-2 etg. 3-4 etg. 5-6 etg.

7-8 etg. 9-10 etg.

Snitt 01
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Mobilitet - Gang/sykkel

Reisetid attraktorer
Torget  7 min sykkel
  20 min gange
Butikk   1 min gange
Café    0,5 min gange
Park    0,5 min gange
Sjø    2 min gange
Buss   2 min gange
Kultur   1 min gange
Lekeplass 2,5 min gange

Planområdet ligger sentralt til med kort og 
trafikksikker gangavstand til de fleste daglige 
gjøremål som buss, café og dagligvarebutikk. 
Både hovedtrasé for gange og sykkel ligger et 
steinkast unna tomten og analysområdet er i all 
hovedsak godt utrustet med doble fortau og 
nedsenkninger av kantstein ved overgangsfelt og 
krysningspunkt. Terrenget i umiddelbar nærhet 
til tomten er flatt og tilgjengelig for alle brukere. 
Busstopp, butikk og café kan nås på tilnærmet 
samme kote som tomtens øverste nivå.

Generelt sett er det få overgangsfelt i området. De 
fleste er tilknyttet Ryfylke- og Haugesundsgata 
men det mangler felt på enkelte punkter langs 
hovedtraséen for gange. Veiene og gatene er i all 
hovedsak regulert til 30 - 40 km/t som kanskje 
kan forklare den lave tettheten av overgangsfelt.

Innen 1 ,5 minutts gange fra planområdet ligger 
det to bysykkelstasjoner ved Sats og Tou Scene.

Bysykkel

Sykkeltrasé KDP

Hovedtrasé gange KDP 

Overgangsfelt

M

Støperigata

Mølleneset

By
br

ua

Ryfylkegata

Av
ald

sn
es

ga
ta

Haugesundsgata

Eks. adkomst til tomt
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Mobilitet - Motorisert

Ryfylkegata er markert som hovedtrasé for buss 
i KDPS for Østre Bydel og busstoppet ligger i 
randsonen av Lervigtunet i kort gangavstand fra 
planområdet. Idag er det også god bussdekning i 
Haugesundsgata og ved Havneringen(300meter). 
Busstilbudet i området er høyfrekvent i rushtid 
med hyppige avganger til både sentrum og 
øyene.

Ved Borgenkvartalet er det oppstillingsplass 
for Bilkollektivet med tre tilgjengelige biler. 
Det finnes både varebil og små elbiler. Innen 
en radius på ca. 500 meter er det også flere 
tilgjengelige ”nabobiler”.
 
Haugesundsgata er tyngst traffikert med 9600 
ÅDT jfr. SVV mens Ryfylkegata ligger på 2067 
ÅDT(eldre telling). De nærmeste gatene til 
planområdet er ikke målt hos SVV, men Asplan 
Viaks trafikkanalyse for Støperigata 18 viser en 
fremskrevet ÅDT for Støperigata på 600 for 
2027 og 1290 for Avaldsnesgata. Trafikktall bør 
vurderes på ny i videre arbeider. Åpning av 

Bildeling: Nabobil

Eks. adkomst til tomt

Framtidig ÅDT, basert på  plan 2631 støyrapport 

Bildeling: Bilkollektivet

KDP:Mobilitetspunkt

Lokalisering nye holdeplasser

KDP: Kollektivtrasé

KDP: Kollektivprioritering i krysss

M

M

Hundvågtunnelen, bomringen og ny hovedrute 
for kollektivtrafikk vil sannsynligvis være 
utslagsgivende for fremskrivingene.

Støperigata

Lerviksveien

Eks.Parkering

Mølleneset

By
br

ua

Ryfylkegata

Av
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sn
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ga
ta

Haugesundsgata

Fv427
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Pedersgata

H
arald H
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2067

9600

11000 2916

48
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580

580
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35
53

2620

10
64

5

2920
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Bo- og bymiljøutfordringer

Storhaug Bydel har den laveste forventete 
levealderen i hele Stavanger. Bor du på Madla 
har du i snitt 4,6 år lenger å leve enn om du bor 
på Storhaug.
29,8 prosent av barna bor trangt versus 
13,2 prosent på Madla, og 19,6 prosent av 
barna i Lervig bor i lavinntektshusholdinger 
versus 4,2 prosent i Øvre Vaulen. Ser man på 
befolkningssammensetting er det kun 10,3 
prosent av befolkningen som er mellom 3 og 
12 år målt mot Boganes som har 17.2 prosent. 
4,8 prosent av befolkningen er arbeidsledig og 
medianinntekt er i det lavere sjiktet om man ser 
Stavanger under ett. Det er med andre ord nok å 
ta tak i på et overodnet nivå.

På den positive siden ser man at utbyggingen 
av større leiligheter(3-roms) har tatt seg 
kraftig opp de siste årene slik at enheter med 
mer enn 3 soverom nå står for nesten 60 
prosent av boligmassen. Dette muliggjør en 
større andel barnefamilier i et sentrumsnært 
transformasjonsområde. Lervig er også bydelen 

Kart høyre: Skjermbilde fra SVV 01.09.21
Antatt støyforurensing fra vei

Fordeling av boligmasse
Levekårdsundersøkelse for Stavanger 2019

2 roms

3 roms

4 roms

1 rom
s

5 rom
s

6 rom
s

med størst vekst i antall barn. Tilgangen på 
parker, lekeplasser, kollektivtransport og sol er 
upåklagelig og tjenestetilbudet er godt etablert 
med et stort antall butikker og serveringssteder 
i området.  
Det er p.t. en underdekning på skoletilbud i 
bydelen, men dette er under utbedring med 
nybygg av ny barneskole ved Lervig Sykehjem. 
Storhaug har også historisk sett hatt en 
underdekning på barnehageplasser vi ikke har 
greid å finne oppdaterte kilder på om er utbedret 
eller ikke.

Støykart fra SVV er ikke generert for Støperigata 
og det er dermed foreløpig vanskelig å si noe 
særlig om støybelastning før dette undersøkes 
nærmere i det videre arbeidet.

Endring av boligmasse
Levekårdsundersøkelse for Stavanger 2019
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Vi kan ikke detaljplanlegge et område med troverdighet 
før vi vet noe mer om dem som skal oppholde seg der. 
Trenger vi egentlig et sykkelverksted eller finnes det 
allerede en kar i nabolaget  som driver en sjappe fra 
garasjen for kjente og ukjente? Istedenfor å spesifikt 
gå inn og programmere både byrom og førsteetasjer 
på forhånd vil vi dermed utsette en del av disse 
avgjørelsene til den videre prosessen er i gang. 
Det vi derimot kan mene noe om nå er hva det nye 
nabolaget skal bidra med til bydelen på et overordnet 
nivå. Hvordan skal prosjektet sørge for at området blir 
et sted hvor alle føler seg velkommen? Hvilken urbane 
koblinger mangler idag for at fotgjengerflyten skal bli 
så bra som mulig? Hvilken boligkvaliteter finner man 
ikke i området idag?
Vi sier derfor at byliv kommer før byrom, og byrom 
kommer før bygg. Disse vurderingen danner grunnlaget 
for de valgene som senere blir tatt i anbefalingskartet. 

Anbefalingskart - metode

Byliv før byrom

Det nye nabolaget skal være rikt på nyanser og 
variasjoner av intensitet og offentlighet. Dette betyr at 
noen funksjoner skal trekke naboer fra både bydelen 
og byen, og noen funksjoner skal kun trekke dem 
som bor der. Å skille såpass sterkt mellom de ulike 
brukergruppene virker muligens som en motsetning når 
det kommer til å skape godt byliv, men svensk forskning 
fra urbanistene i Spacescape(Uncommon Ground, Eva 
Minoura) er helt tydelige på at det beste man kan gjøre 
for at alle som ferdes et sted skal trives, er sørge for 
tydelige grensesnitt mellom brukerne. Det betyr at om 
du etablerer en forhage skal du sette opp et gjerde eller 
en lav hekk for å skille den fra gaten. Om du lager et 
gårdsrom må du likeledes tydelig avgrense det slik at kun 
beboerne som tilhører gårdsrommet kan benytte det. 
Dette gjør at man unngår situasjoner der utenforstående 
blir usikker på om de er inntrengere, og beboere blir 
trygge på at deres lille oase kun tilhører dem.

Byrom før bygg Bygg

Basert på urbane akser og koblinger som blir identifisert 
i stedsanalysen kan vi se på hvordan byrommene bør 
organiseres på tomten. For at byrommene skal fungere 
må de nødvendigvis ligge i tilknytning til gatene og 
krysningspunkt hvor flest mulig mennesker beveger seg 
i det daglige. Jo flere som beveger seg forbi, jo flere 
brukere. Plassene og gateløpene kan ikke programmeres 
i en stedsanalyse, men de kan gis plass i strukturen 
slik at man når prosjektet modnes, enkelt kan fylle de 
offentlige- og fellesområdene med innhold.

Byggene danner avgrensningene av byrommene og 
kan være med å bidra til aktivitet langs gangstrøkene 
og byrommene. Byggene skal forholde seg til den 
stedlige identiteten og må hensynta karakteristikker som 
materialitet og skala. I tilfellet Støperigata betyr det at 
både mur, tre, og varierte bygningskropper og typologier 
vil være naturlige valg når det kommer til utforming. 
Det er enkelt å tegne spektakulær og annerledes 
arkitektur, men for at prosjektet skal lande i den faktiske 
konteksten uten at det hverken fremmedgjør eller 
provoserer naboene i de eksisterende husene er det 
avgjørende at stedets særegenheter legges til grunn for 
videre arbeid. 
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Anbefalingskart

Prosjektet i Støperigata skal bli et nabolag med 
gode boligkvaliteter. Ved å tilrettelegge for en 
bred boligmiks med fokus på både innvendige og 
utvendige kvaliteter ønsker vi å skape et prosjekt 
hvor både den unge og den gamle føler seg 
hjemme. 

Hoveddelen av tomten(markert i gult) er tenkt 
benyttet som boligareal, mens den eksisterende 
fabrikken langs Avaldsnesgata blir stående som 
kontor. 

I gårdsrommet i midten etableres flere nye byrom. 
Byrommenes grad av offentlig tilgjengelighet må 
diskuteres med kommunen ifht. opplevd trygghet 
og boligkvalitet. Byrommene kommer som en 
konsekvens av de viktigste krysningspunktene 
mellom gangaksene som ble identifisert i 
mobilitetsanalysen, den grønne aksen mellom 
parkene, og  en ny akse vi foreslår for å knytte 
tomten enda bedre mot området i nord. Som en 
konsekvens av aksene og plassene oppstår det 
flere ulike byggefelt som danner grunnlaget for 
den videre utformingen av prosjektet.

Langs Støperigata etableres det aktive fasader 
i den nye boligbebyggelsen. KDP tilsier også 
aktiv fasade langs Avaldsnesgata men dette 
mener vi må diskuteres opp mot vernehensyn og 
tilpassinger i nye bygningsvolum. Store deler av 
fasaden langs gaten er den eksisterende fabrikken 
som vil fremstå uforandret etter boligprosjektet, 
og den nordligste delen av gaten ligger et stykke 
unna de største gangstrømmene.

Dagens reguleringsplan(1901) tilsier maks 125% TU 
ved 100% bolig og en høyde på ca. 4-5 etg(Maks 
kotehøyde +26). Ser man på omkringliggende 
pågående og nylig vedtatte planer ser man at det 
etableres presedens i området for byggehøyder 
som bryter med gjeldende reguleringsplaner hvor 
det blant annet er godkjent 8,5 meter høyere MK 
i plan 2631 versus tidligere plan 1901. Vi mener 
derfor det er natulig å diskutere en justering av 
MK også i Støperigata 34-38.

mk +32.5 
6-8 etasjer

mk +38.6 (ikke avklart) 
3-(5)7 etasjer

mk +34 (ikke avklart) 
4-7 etasjer

mk +38

mk +70

mk +38

Eksisterende grøntstruktur

Byggefelt

Ny grønn kobling

Muligheter for avkjørsel  til 
parkering

Viktige fremtidige akser

Aktiv fasade

Nye overgangsfelt

Nytt byrom

Bevares

Bolig

Næring

Gjeldende reguleringsplan, 1103_1901


