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UTKAST TIL GRUNNLAG FOR POLITISK SAK

-Hvorfor?
Formulere en helhetlig tilnærming til prosjektet.
Forankring i Byromstrategien - koblinger, bynatur og opplevelser er
prioritert. Behovene i bydelen blir synliggjort.
Budsjettering?
Foreslå erverv av areal i Nedre Blåsenborg og at dette blir tatt med i
en helhet for omårdet.
Foreslå nye koblinger og at de blir tatt inn i prosjektet som helhet.
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INNLEDNING

I forbindelse omlegging og oppgradering av VA-ledninger i Hjelmelandsgata og Kristine Berges vei opparbeides
deler av Kristine Berges vei til gatetun iht. pågående
reguleringsplan (2667 Varden).
Som del av enhver prosjektutvikling i Stavanger kommune er det krav om medvirkning. For dette prosjektet
skulle det ha vært avholdt et beboer-informasjonsmøte
før påske. Rett innen invitasjon til dette ble sendt ut,
trådte Covid-19 ikraft og alle forsamlinger for flere enn
fem personer ble forbudt. For å fastholde fremdriften
med opparbeidelse av gatestrukturen og gatetunet
distribueres en presentasjon av prosjektet til beboere ved
Hjelmelandsgata og Kristine Berges vei.
Mål
Målet med opparbeidelsen av gatetunet er å skape en
møteplass for beboerne, der trivsel, sosialt samvær, aktivitet og miljø er forenelig med livet i boliggaten herunder
kjørbar atkomst til boligene.
Målet med infomøtet var å:
- få en felles forståelse for oppdraget
- få innspill til innholdet i gatetunet
- stille alle de spørsmålene en har
Med utgangspunkt i denne presentasjonen ber vi om
innspill på forslag til materialitet, vegetasjonsvalg og
inventar (benker, bord, lekeutstyr) samt gir mulighet for å
stille spørsmål.
I henhold til reguleringsplanen skal det opparbeides et
gatetun. Spørsmålet om det er ønskelig med gatetun
eller ikke i Kristine Berges vei tilhører revisjonen av
gjeldende reguleringsplan. En revisjon som har vært til
høring med mulighet for innsendelse av merknader. Det
er i denne forbindelse ikke relevant å videreføre den
korrespondansen.
Stavanger kommune skal drifte/vedlikeholde gatetunet.
Det er et stort ønske i kommunen at innbyggere tar enda
større plass i byens utvikling og vedlikehold.
Fremdrift
Prosjektet - gater og gatetun - er forventet ferdig opparbeidet i løpet av 2020.
Budsjett
Prosjektet har budsjettert med 2,5 millioner kr. for fortau
og gatetun.

Luftbilde, Stavanger
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FORUTSETNINGER

Mange planer er førende for utarbeidelse av gater og
møteplasser i Stavanger. Overordnede føringer er blant
annet kommuneplanens arealdel, mens det lokalt er
enkelte reguleringsplaner.
Reguleringsplan 2667 Varden
Denne planen erstatter dagens, som er fra 1930-årene. Plan 2667 legges fram for sluttbehandling nå i vår.
Avgrensningen av gatetunet fremgår av reguleringsplanutsnittet ved siden av. Utviklingen av gatetunet skal ses
i sammenheng med de nærliggende grønne friområder
mot hhv. øst, vest og sør. Fortau i Hjelmelandsgata ses i
sammenheng med gatetun i Kristine Berges vei. Gatetunet enveisreguleres med kjøring fra vest mot øst.
o_GT har følgende beskrivelse i bestemmelsene:
Gatetunet skal inneholde arealer til opphold, lek, vegetasjon og parkering. Blågrønn faktor skal være minst 0,4.
Gatetunet skal ha dekke som skiller seg ut fra gatene for
øvrig.
Kommuneplanens arealdel 2019-2034
I kommuneplanen understrekes betydningen av natur og
grønnstruktur. Kommunen vil:
o
«ta i bruk naturbaserte løsninger, inspirert av 		
naturens egne måter å håndtere utfordringer på»
o
«utvikle og ivareta en sammenhengende offent		
lig grønnstruktur»
o
utvikle gode møteplasser, sikre opplevelse av 		
trygghet og tilgjengelighet for alle
o
legge til rette for «varierte og trygge bomiljø»
o
«legge til rette for omgivelser og aktiviteter som 		
fremmer helse og forebygger sykdom»
Standarder og retningslinjer
Enhver prosjektering forholder seg til nasjonale standarder samt lokale normer. For dette prosjektet gjelder blant
annet:
o
Vegnorm for Nord-Jæren
o
Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland
Alt prosjekteres iht. TEK17.

Utsnitt av Reguleringsplan 2667 Varden

Definisjoner:
Blågrønn faktor
Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som sikrer forutsigbarhet for
utbygger mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering,
vegetasjon og
biodiversitet i byggesaksprosjekter. Formålet med blågrønn faktor
er å motivere utbygger til ivareta og øke innslaget av forskjellige
blågrønne kvaliteter i uterom, slik som åpen overvannshåndtering
og bevaring/planting av trær.
Gatetun
Gatetun er et tiltak som fortrinnsvis er ment å fremme opphold og
lek på steder hvor trafikk med kjøretøyer har begrenset omfang.
Gatetun er blanding av trafikk på fotgjengernes premisser og
kan inngå som ett av flere virkemidler ved trafikksanering av et
område.
Gatetun utstyres med beplantning, sandkasser, lekeapparater, bord og benker, alt etter behov. Kjørebanen skal ikke være
rettlinjet, og skal ikke markeres med kantstein eller annet som
gir høydeforskjell mellom kjørebane og øvrige arealer. Parkeringsplasser må være spesielt oppmerket. Gatetun skal ikke ha
gjennomgangstrafikk. Inn- og utkjøring av gatetun skal skje over
kantstein. Fart for kjøring skal være i gangfart.
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REGISTRERING OG ANALYSE
En registrering av prosjektområdet samt nabolaget med etterfølgene analyse er grunnlaget vårt for videreutvikling
av prosjektet. Relevante temaer velges ut. Alle funnene oppsummeres i et mulighetsrom, som er utgangspunktet for
konsept/skisseforslag.

Det fremtidige gatetunet avgrenses idag av hekker og gjerder, mens flaten er asfalt. Det er flere atkomster til de private
boligene - både for gående og kjørende/trillende.
Kristine Berges vei fungerer som bindeledd mellom de omkringliggende grønne offentlige friområder som Varden består av. Mot øst er terrenget svakt stigende, mens det mot vest faller ned mot Paradis. Gangstien opp til Vardens topp
er bratt. Gaten er stort sett flat (faller en halv meter fra øst til vest) med midtfall.
Det offentlige lekeområde vest for gatetunet består av to delområder; en eksisterende lekeplass ned mot Godalsveien
og et grønt areal rundt trafoen. Arealet inngår ikke i denne oppgraderingen.
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Møbleringssone

Forskjellige parametere og funn er retningsgivende for utformingen av og innholdet i gatetunet. Noen av de er to-dimensjonelle, mens andre er tre-dimensjonelle.
Overordnet kan en si at det er tre hovedparametere som danner grunnlag for konseptet for gatetunet; kjøretilkomst,
gange- og trilletilkomst samt møbleringssoner.
Gatetunet må være kjørbart; en flate som ikke kan innredes med noen romlige elementer. Det samme gjelder kjøre-tilkomsten til boligene; et to-dimensjonelt areal som ikke skal ha annet innhold enn fast belegning. Derved oppnås uhindret adgang. Tilkomsten til trafoen (for vedlikehold) må likeledes være fri for innredning. Tilkomsten skjer via dagens
stisystem opp til Varden og er dermed utenfor prosjektavgrensningen.
Der gatetunet kopler seg på omkringliggende strukturer (stisystemer for gående) er viktige to-dimensjonelle arealer,
som ikke skal ha annet innhold enn gang- og trillbar overflate. Uhindret adgang uten nivåforskjeller.
De resterende arealene er såkalte møbleringssoner. Disse skal legge grunnlag for livet som leves i gaten, for uformelle
treff, for åpen overvannshåndtering, for gjesteparkering, for belysning og mye mer. De gis innhold med vegetasjon/inventar og mykner opp gatetunet.

Gatetun Kristine Berges gate
Forprosjekt / informasjon

KONSEPT / SKISSEFORSLAG
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Materialitet
Gatetunet foreslås belagt med kjørbare betongheller i to forskjellige størrelser. Gangbaneheller i arealer for kjøring
(midtparti samt tilkomster til boligene) og stavheller i møbleringssonene. Overgangen mellom disse vil være flytende;
ref. definsjonen på et gatetun. Kjørebanen skal ikke være rettlinjet, og skal ikke markeres med kantstein eller annet som gir høydeforskjell
mellom kjørebane og øvrige arealer. Vegetasjonsarealer kantes av stålkanter uten nivåforskjell mot belegningen, slik at regnvannet kan fordrøye inn i vegetasjonen. Vannrennen er laveste punkt i gatetunet. Den er tenkt som et ’usynlig’ lavpunkt i betong. Mellom gatenes asfalt og gatetunet vil en liten asfaltrampe ta opp nivåforskjellen.
Vegetasjon
Se neste side for beskrivelse og inspirasjon.
Inventar
Fastmonterte benker er tenkt oppstilt, som lettvint møteplass. Utseendet på disse ønskes det innspill til. Det er også
mulig med loungemøblement. Så langt er det ikke foreslått fastmonterte bord oppstilt. Er det et ønske? Gatetun har
vanligvis lekeutstyr/aktivitetselementer integrert i møbleringssonen. Med en lekeplass i tilknytning til gatetunet er det
ikke foreslått slik utstyr her. Er det likevel ønskelig?
Blågrønn faktor
Med vist skisse oppnås kravet om blågrønn faktor på 0,4. Regnbed, antall trær, beplantede arealer og åpen overvannshåndtering er medvirkende til dette og det grønne arealet kan derfor ikke minskes.
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REFERANSEBILDER VEGETASJON

Det foreslås at valg av vegetasjonen - trær, busker og stauder - tar utgangspunkt i områdets karakter ; hagen. Årstidsvariasjon med for eksempel vårløk, vårblomstring og høstfarger vil gi forskjellige opplevelser året rundt og er et av
målene med vegetasjonsvalgene. Insektvennlig vegetasjon samt noe vintergrønn vegetasjon er et krav. Trær er viktige
dels for romlighet, dels for å oppnå minimumskravet til blågrønn faktor. De er blant annet plassert ut ifra solens gang
på himmelen (ikke ønskelig med skygge i de private hagene).
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Bilder og illustrasjoner
Bilder uten kilde er tatt av ansatte ved Stavanger kommune.
Flyfoto er hentet fra Kommunekart.no og Finn.no/kart.
Alle illustrasjoner er utarbeidet av Park og vei, Stavanger kommune.
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Referansebilder vegetasjon:
1] Epleblomst. Finn Måge, NMBU
2] Tempeltre. Mestergrønn
3] Tempeltre. VestPlant
4] Epletre. Min Oase
5] Rogn. Rolv
6] Rogn. Rolv
7] Skimmia ’Rubella’. Best4hedging
8] Stjerneskjerm. Furulunden
9] Plantebørsen, brødrerne Bergem
10] Tråkkbregne. Primaferdighekk
11] Tråkkbregne. Moseplassen
12] Snøklokke. Store norske leksikon
13] Julerose. Gardens4You
14] Storkenebb. Min villahage
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Kontaktinformasjon:
Prosjektleder 		
Vei og VA		
Landskapsarkitekt
Reguleringsplan

Rolf Ø. Østefjell, rolf.ostefjell@stavanger.kommune.no
Martin H. Finnesand, martin.hodnefjell.finnesand@stavanger.kommune.no
Else Dybkjær, else.dybkjaer@stavanger.kommune.no
Liv Kristine Færing, liv.kristine.fering@stavanger.kommune.no

