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Markerte åpning av Stavangers Horisont 2020-prosjekt
Stavanger deltar i verdens største
forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, som handler
om å utvikle smarte løsninger for
framtidens bærekraftige byer.
I går ble Stavangers prosjekt
åpnet av ordfører Christine Sagen
Helgø (H, bildet), melder Stavanger
kommune på sine nettsider.
– Jeg er overbevist om at vårt
arbeid i Europa og inn mot EU vil
bli enda viktigere i årene som kom-

mer, sa Sagen Helgø da hun startet
prosjektarbeidet.
I oktober i fjor kunngjorde
EU-kommisjonen at Stavanger blir
fyrtårn innen mobilitet, energi og
IKT i satsingen på Smart Cities
and Communities (SCC). Stavanger
deltar i EU-programmet gjennom
prosjektet Triangulum sammen
med Manchester i England og
Eindhoven i Nederland. Lokale
partnere er Lyse, Rogaland fylkes-

kommune, Greater Stavanger og
Universitetet i Stavanger.
Konkrete prosjekter som skal
prøves ut i Stavangerregionen i forbindelse med prosjektet er blant
annet batteridrevne busser, automatiske strømmålere, videreutvikling av smarthusteknologi, nettskyløsninger, banebrytende løsninger
for videokommunikasjon og mer
energieffektive offentlige bygg.
Stavanger og de andre deltaker-

byene vil dele sine lokale løsninger
med de andre deltakerbyene. På
denne måten bidrar regionen til å
løse internasjonale samfunnsutfordringer på veien mot bærekraftige
urbane samfunn.
Ordføreren minnet i sin hilsen til
partnerne om at det er store forventninger knyttet til Stavangers
bidrag i prosjektet. Horisont 2020
har samlet sett et budsjett på 80
mrd. kroner i perioden 2014-2020.

98 nye boliger i Ø
SVANKEVIGÅ:
Grøntområder
ved 98 nye boliger vil snart
knytte Svankevigå
sammen med Blå
Promenade og
Badedammen.

• Badedammen knyttes til Svankevigå

■■ STEIN ROGER FOSSMO
Veidekke Eiendom og OBOS nye
hjem Rogaland har satt Link Arkitektur til å tegne et boligprosjekt i Østre bydel. Det får ventelig grønt lys i bystyret mandag.
– Vi har lagt svært mye vekt på
gode uteomåder. Et grøntdrag vil
knytte Badedammen sammen
med offentlig lekeareal, Svankevigå og Blå Promenade. Ved lekeplassen skal de som promenerer kunne finne et sted de kan
stoppe opp. Det blir noen fantastisk fine uterom, og godt tilrettelagt for barnefamilier, sier teamleder og sivilarkitekt Hanne
Kruse i Link Arkitektur til RA.

Fra to til syv etasjer
Prosjektet får skråtak, det bygges
i bare to etasjer ned mot Ramslandsberget, og stigende og dalende i tre, fire, fem og seks etasjer, og med et syv etasjes bygg
med liten grunnflate.
Bygningene skal for en stor del
følge dagens gateløp i Badehusgata og Dokkgata.
– Vi har lagt vekt på attraktive
fasader mot gatene, med en stor
trapp opp fra gaten, glassbalkonger og åpne balkonger, og lyse fasader med innslag av tre, sier
Kruse.

Grøntareal over parkering
Hun opplyser at lekeplassen er
betraktelig større enn minstekravet. Det skal anlegges grøntarealer på toppen av parkeringsanlegg.

RUNDT SVANKEVIGÅ: Det nye boligprosjektet i Østre bydel vil kranse rundt Svankevigå. Sivilarkitekt Hanne Kruse i Link Arkitektur opplyser at prosjektet

Fakta:
■■ Boligprosjektet i
Badehusgata og Dokkgata
har 98 leiligheter. De er
fordelt på 20 toromsleiligheter (45-59 kvadratmeter), 60 treromsleiligheter
(63-89 kvadratmeter, pluss
én på 130 kvadratmeter) og
18 fireromsleiligheter (93116 kvadratmeter, pluss to
toppleiligheter på 140 og
156 kvadratmeter.

Det blir
noen fantastisk fine uterom, og godt
tilrettelagt for
barnefamilier.
BLIR BORTE: Rimi-en ved Badedammen forsvinner.
Det samme gjør parkeringsplassene på gateplan.

Hanne Kruse

SMÅBÅTER: Svankevigå brukes nå som småbåthavn.
Bygningene både helt til venstre og til høyre rives.
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Advarer mot usikker is

Foto: Jon Kristian Fadnes

Rogaland
politidistrikt
videreformidler en melding
fra Stavanger kommune om
at ingen av vannene i kommunen har sikker isdybde.
– Isen er ennå utrygg å
bevege seg utpå, melder
Stavanger kommune på sine
hjemmesider.
I går ble det gjort målinger
på Litle Stokkavatn,
Mosvatnet, Bergåstjern,

Vannassen,
Hindalsdammen, Store Stokkavatn,
Breiavatnet
og
Hålandsvatnet. Alle vannene har usikker is.
– Vann med usikker is
skiltes med «Usikker is».
Ikke gå ut på isen, melder
Stavanger kommune.
Det skiltes ikke langs
sjøen.
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– Piggfritt best i lengden
NAFs magasin Motor har testet fire slitte vinterdekk
sammen med nye.
– At nye piggdekk er bedre
enn piggfritt på is, er ingen
overraskelse. Men når begge
dekkene er slitt, bremser de
piggfrie dekkene best både på
snø og is, sier Rune Korsvoll,
mangeårig dekktester i Motor,

i en pressemelding. Når dekkene er nye, har piggdekk en
klar fordel på is med kortere
bremsestrekning og bedre
sidegrep og akselerasjon. På
snø presterer dekkene ganske
likt. Men det skjer en stor forandring når dekkene er slitt til
seks mm mønsterdybde.

Østre bydel
GRØNT: Et grøntdrag som knytter Svankevigå (t.v.) og

Badedammen sammen er sentralt. Illustrasjon: Link Arkitektur

– Dette kan løfte
hele området
Boligprosjektet
i Badehusgata
og Dokkgata blir
godt tatt i mot av
politikerne.

de. Folk velger ofte boliger ut
fra livssituasjon, og for mange
like boliger gjør at det ikke blir
levende miljøer, områdene
mister sosiale kvaliteter, sier
lederen, som har full støtte i
utvalget.
Utbyggerne kjøpte opprinnelig tomten til næringsfor■■ STEIN ROGER FOSSMO mål.
– Kvalitetene i området,
– Prosjektet har mange kvali- med nærhet til vannet og Bateter. Det er omkranset av et dedammen, gjorde at vi søkte
uteareal som gir en historisk om omregulering til boligominteressant tilgang til vannet. råde, sier Hallvard Nordahl,
Prosjektet vitner om en posi- som er prosjektdirektør i
tiv kreativiet som kan bidra til OBOS nye boliger Rogaland
å løfte hele området, sier Hel- AS og daglig leder i Svankevige Solum Larsen (uavh.), som gå AS.
er leder i kommunalstyret for
Av 98 er 20 toroms-, 60 trebyutvikling.
roms- og 18 fireromsleiligheStore leiligheter ønskes ter.
svært velkomne i
– Vi har vel et
et område med
rimelig stort innsvært mange små
slag av store leileiligheter.
ligheter. Det har
– Prosjektet kan
vært et sterkt
gjøre sammensetønske fra komningen av befolkmunens side, sier
ningen mer variNordahl.
ert. Området har
Han tar sikte
Helge Solum Larsen, på å legge boliger
ganske stor konsentrasjon av små
utvalgsleder i første byggeleiligheter, og her
trinn ut for salg i
er det mulig å
månedsskiftet
bygge mange store boliger, sier april/mai.
Solum Larsen.
– Kvalitetene i dette proHan peker på at denne delen sjektet er så gode at jeg har tro
av Storhaug bydel scorer lavt på at dette er noe markedet vil
på kommunens levekårsun- ha, sier Nordahl.
stf@rogalandsavis.no
dersøkelse.
– Det er viktig med variasjon i boligstørrelse i et områ-

Prosjektet vitner
om positiv
kreativitet.

blir godt tilrettelagt for barnefamilier. 				

NYTT NABOLAG: Beboerne på Ramslandsberget kan
belage seg på å få nye naboer.

ALLE FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

FORTSETTER: Det blir fortsatt båtliv. Utbyggerne legger opp til å beholde båtopptrekkrampen i Svankevigå.

MOT GATENE: Fasader mot gatene. På hjørnet er det planlagt
næringsvirksomhet. Illustrasjon: Link Arkitektur
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