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stavanger sampling
- et visjonærutopisk innspill til byens utvikling

R O G A L A N D
K U N S T S E N T E R



Visjon
Revitalisering
p-plasser
parkeringshus
næringsmessig utvikling
infrastruktur
handel 
økonomi
utvikling
bærekraftig utvikling
firefils motorvei
rushtrafikk
eksos
reguleringsplan
byplan
retningslinjer
trafikk
trafikkork
usentralt
hotell
kjedebutikk
tak over handlegater
tak over skøytebaner
uttrykk for strategier 
innhold eller fravær av innhold og uthold 
hold ut 
vulgærdekadens
forbruk
høyhus
signalbygg
nyskaping
vekst
områdeutvikling
by 
urbane kvaliteter
småby
havneby
aktualisering
kultur som brobygger som næring som 
folket 
tomten
FolkeTomt
FolkeLiv
Festival
Blå promenade 

Stavanger sampling 

– visjoner, utopier, nytenking og utvikling.

Det var noe med visjoner og nytenking, kultur og 
bærekraftig utvikling. Hvis jeg husker riktig var det noe 
slikt det gikk i:

”Vi har en visjon om eksos og infrastruktur som revitalis-
erer parkeringsplasser slik at handelen blir næringsmes-
sig bærekraftig og ingen får regn i håret på veien fra bil 
til butikk.

På denne måten skal regionen vokse og strekke seg etter 
en firefelts motorvei midt i rushen mellom klokken 15.30 
og 16.00. Midt i veien skal vi legge et nytenkende signal-
bygg med urbane kvaliteter som kan ligne litt på et høy-
hus uten å egentlig være det.

Vi skal bruke kulturen som grunnstein på torget og i dis-
triktet forøvrig.  Hoteller er et bærende grep i å regulere 
for revitalisert gjennomgangstrafikk uten stopp. Så lenge 
alle finner parkeringsplass, tror vi mye er gjort. 

Når det gjelder oljebasert gassteknologi tar vi mål av oss 
å tenke på fremtiden i retrospekt. Slik kan utviklingen 
være bærekraftig i et miljøvennlig handlenett. Plastposen 
skal bort, gassen skal frem og oljen kan spises med 
salat.”

Jeg husker ikke helt hvor det stod, men er ganske sikker 
på at det er sant. 

(Ja, og så var det noe jeg holdt på å glemme: Det var 
noe med satsning på barn og unge og mennesket i 
sentrum. Det var det, ja.) 
                                                  Anna Roos 



(redefinering)

menneske
miljø
verdi
liv
bevegelse
aktivitet-aktivisering
revitalisering
visjon
bærekraftig utvikling
trygghet
humanisme
delikatessen
småhandel
rusling
sanselighet
menneskelighet
inntrykk for mennesker
lave trehus som signalbygg
sentrert sentrum
trygghet 
tilstedeværelse

Bildet av A. Roos og Chr. Schöberle er tatt av Rogalandavis v/M. Vervik



Valbergtårnet:

Jan Olav Lyche Aspelund 8 år
Max Seymore Bakke 7 år
Thibault Lefebvre 8 år
Theophil Schöberle, 7 år
Vinzenz Schöberle, 7 år

Anniken Bertelsen 9 år
Fie Kristine Davidsen 8 år
Torill Thuestad Stokka 9 år
Julia Hadland 7 år

Grunnkart Hjelp

Aktivt kartbilde er satt til:

I denne boksen kommer hjelptetekst og tips til verktøy og menyvalg når du beveger musepeker over
boksene, verktøyene og menyvalgene.

Kartverktøy

Velg kart Søk og finn Målestokk Rapport Karttegn

Hvor er Stavanger sentrum? Hva er i Stavanger sentrum?

Det er midten av byen
Det er en skog
Flyplassen
Butikker i allfall!!!
Trær
Fortau



Hvilke steder pleier dere å være 
når dere er ute, ikke hjemme?

Skolen
Terrassen
Lekeplassen
En spesiell plass i borettslaget 
Tegnekurs
På trening



Hvor finnes bra lekeplasser?

Metro lekeland!!
Ikke bra lekeplass:
Det er en som er bare en sandkasse 
på Forus.

Hva mangler i Stavanger (sentrum)?

Ny lekeplass;
Med disser, sklie, klatrestativ.
Ny fotballbane





Grunnkart Hjelp

Aktivt kartbilde er satt til:

I denne boksen kommer hjelptetekst og tips til verktøy og menyvalg når du beveger musepeker over
boksene, verktøyene og menyvalgene.

Kartverktøy

Velg kart Søk og finn Målestokk Rapport Karttegn

Hvor er Stavanger sentrum?
Ingen direkte svar på spørsmålet, de så undrende ut.

Barna svarer følgende på hva de synes ligger i sentrum:
Domkirken:   ja
Postkontoret:  nei
Fisketorget:  ja
Nytorget:    Han som vet hvor det er sier at det er  
    rett utenfor sentrum.
Byterminalen:   3 ja, 1 nei.
Magasin Blå:  2 ja, 2 vet ikke hvor det er.

Bak kulturhuset

Mathilde Jordal Breivik 10 år
Amalie Bie Kaarud 11 år
Tea Alise Helland Osmundsen 9 år

Espen Tjøstheim Knutsen 10 år
Johannes Toft 9 år



Hva liker dere i sentrum?

Espen liker Magasin Blå, Mathilde også.

Hva liker dere ikke i sentrum?

”Mamma liker IKKE mcDonalds” Mathilde
Johannes LIKER Mc Donalds!!!
De liker ikke damebutikker
En av de får vondt i hodet av JC butikken.

Hva passer spesielt for barn i sentrum?

McDonalds
Lekebutikker
Godteributikker
....
Barnemuseet

Hva med steder utendørs?
Ikea har lekeplass ute!
... Biblioteket

Hvor er det bra lekeplasser i byen?

Bjergstedparken; det er mange forskjellige ting, kul rutsjebane, 
”spindelvevet” er bra...
Rudlå; litt i alle fall.

Kommer dere på noen lekeplasser som ikke er bra?

Ja, men husker ikke hvor de ligger.

Hva vil dere ha i byen som ikke finnes nå?

Tivoli!!!!!!! Bowling
     







Grunnkart Hjelp

Aktivt kartbilde er satt til:

I denne boksen kommer hjelptetekst og tips til verktøy og menyvalg når du beveger musepeker over
boksene, verktøyene og menyvalgene.

Kartverktøy

Velg kart Søk og finn Målestokk Rapport Karttegn

Grunnkart Hjelp

Aktivt kartbilde er satt til:

I denne boksen kommer hjelptetekst og tips til verktøy og menyvalg når du beveger musepeker over
boksene, verktøyene og menyvalgene.

Kartverktøy

Velg kart Søk og finn Målestokk Rapport Karttegn

Nytorget:

Ine Bethuelsen 12 år
Mari Frafjord Gundersen 12 år
Malin Tvedt Jensen 11 år
Randi Burmeister Jensen 11 år
Else Nesse 12 år
Juliane Tytlandsvik Nødland 12 år
Elise Randøy 11 år
Synne Storhaug 12 år

Hvor er Stavanger sentrum? 
Hva finnes i Stavanger sen-
trum?

Midt i byen
Butikker
Museer
Kjøpesentre
Kunst
Båter
Havn
Vann
Statuer
Fugler
Trær
Mennesker
Benker
Penger
Røyk
Fugledritt
Søppel
Restauranter
Bossdunker
Kino
Popcorn
Snop
Bibliotek

Når slutter Stavanger sentrum å være sentrum?

I 2008!!!!!! ( svarte en elev meget entusiastisk!)
Ved Mosvannet
Ved motorveien over jernbanelokket
Rett før Shell på Løkkeveien, Epabakken
Badedammen er ikke i sentrum. De fleste vet ikke hvor det 
er, men mener det ligger utenfor sentrum

Den røde kirken på Nytorget; ligger på grensen av sentrum.
Breiavatnet; de dro på det, de fleste mente ja i alle fall halve 
vannet, 1 mente klart nei.
Straaen senteret; de fleste ja, 1 klart nei.
Postkontoret; det er sentrum!
Domkirken 
Arkaden
Søstrene Grene
Dropsen
Biblioteket
Sølvberget

Hva gjør dere når dere er i sentrum?

Kjøper ting
Shopper – hva ellers? 
Spiser
Kjøper/spiser slush



Hva gjør dere når dere ikke kjøper noe?

Låne bøker
Kino
Gå på do
Gå

Hva er det beste med sentrum?
 
Shoppa
Søstrene Grene
Slush



Hva er det verste med sentrum, å være i 
sentrum?

Søppel
Følge etter foreldrene
Doene
Ta buss, at det koster noe å ta buss
At det koster penger å gå på do!

Hvor ellers i byen er dere når dere ikke er hjemme hos noen? Hva gjør dere?

Lekeplass ved Tasta, Rødknappen barnehage
Den er bra pga mange snurrebassting, bra klatrestativ
Ute, Solhaugen, Byhaugen, 
Skolegården
Være med venner
Leker ”boksen av”
Snakker
En sier hun kler seg i svart og går ut i mørket så hun ikke synes, og      
skremmer folk



Hva mangler i Stavanger og i Stavanger sentrum?

Bamsebutikker med SVÆRE bamser
Ny skolegård, har bare en huske
En annen elev sier de har fått nye lekeapparater i skolegården som hun ikke 
liker... ” det skal liksom være så moderne med steiner som er malt i mange 
farger og sånt, det var mye bedre med de gamle tingene.”
Lekeplasser
Mer butikker; spesielt klesbutikker
Mindre blokker!
Sentrum spesifikt:
Karuseller
Tivoli
Fornøyelsespark
Rafting i sentrum
Golfbiler
Hund med kjerre
Ville dyr, giraffer
Dyrehage (trenger ikke være i sentrum)
Delfiner
Geysir
Engler
Banantrær
Badekar
Nytt Havanna
Luksusdo;
Gjerne med rennende bekk som vask
Pengetrær
Slalåmbakke med kunstsnø.







Grunnkart Hjelp

Aktivt kartbilde er satt til:

I denne boksen kommer hjelptetekst og tips til verktøy og menyvalg når du beveger musepeker over
boksene, verktøyene og menyvalgene.

Kartverktøy

Velg kart Søk og finn Målestokk Rapport Karttegn



Ved posthuset:

Andreas Bakkebø 15 år
Hanne Haga Ronold 14 år
Hanna Nygård Roth 13 år



Grunnkart Hjelp

Aktivt kartbilde er satt til:

I denne boksen kommer hjelptetekst og tips til verktøy og menyvalg når du beveger musepeker over
boksene, verktøyene og menyvalgene.

Kartverktøy

Velg kart Søk og finn Målestokk Rapport Karttegn

Nye kulturskolen 
(3 platers modell):

Karl Songe-Møller 16 år
Emma Svenning Waldie 15 år
Maren Berge Vik 16 år

Hvor er sentrum? Hva ligger i sentrum?

Sølvberget
Torget
Klubbgata
Klubbgata 6 (kjøpesenteret der)
Glassgangen

Hvor slutter sentrum?

Ved Straen senteret, og gamle Stavanger
Ved Sagevik musikkbutikk, Montér, Scorpius
Ved Byterminalen, eller forresten ved Charlottenlund, Byterminalen er 
rett utenfor sentrum. Sentrum slutter et sted mellom Domkirken og 
Byterminalen, langs Breiavatnet.
Café kunstpausen (Galleri Transit) ligger på grensen av sentrum



Vinnerprosjekt arkitektkonkurransen nye kulturskolen

Hvor pleier dere å være?

Arkaden 
Sølvberget
Ostehuset ( ”Det er for de sofistikerte ungdommer!”)
Mc Donalds

Utenfor sentrum:
Hjemme
Madla Handelslag
Skolen
Teateret
Kilden
Utenfor Imi kirken
Kunstisbanen i Sørmarka; Der skal det visst komme tak 
og det vil vi IKKE ha!!!!!!! Det er litt av sjarmen at det er 
utendørs og kaldt.
Svømmehallen
Havanna (før det ble lagt ned.)



1. UFO

2. Reklame

3. Telefon tårn

4. Storskjerm

5. Lekeplass

6. Dam

7. Søppelbil

8. Tilleggsbygg konserthus

9. Badeplass

10. Preikestolen

11. Kunstsirkel.



Nye kulturskolen 
(2 platers modell):

Magne Amundsgård 13 år 
John Arild Solvang Lindberg 14 år
Roger Maritvold 14 år
Torje Håland Bergstad 15 år

Vinnerprosjekt arkitektkonkurransen nye kulturskolen

Hvilke steder passer for ungdom?

Metropolis
Alle butikker
Kino
Sølvberget
Biblioteket
Arkaden
Ostehuset
Choco Boco
Kirkegata; fordi det er kule butikker 
der, fordi gata deler seg i flere gater 
etter hvert og fordi den er bilfri!

Hvilke steder passer ikke for ungdom?

Kaien om kvelden
Ned mot Vågen i smågatene.
Storhaug.

Hva mangler i sentrum?

En plass å være på søndager, et sted som ikke er 
en butikk
Et sted som er gratis
Rasteplasser; et sted med en benk.
Park!!!!!!
En park hvor man kan sole seg og bade om som-
meren, skate, (mate endene eller nei, ikke det 
nødvendigvis.).... en park ungdom kan være i 
uten at voksne behandler oss som om vi er i veien 
og vi bare henger... (hvis vi er i byparken for ek-
sempel har vi opplevd det sånn)
En park hvor man kan gjøre ting.
 



Deltakere workshopene High Response 2:

stavanger sampling

elever fra Stavanger 
 kulturskole ved Bilde 
 og Visuelle kunstfag
Anna Roos, billedkunstner
Christian Schöberle, sivilarkitekt

Også innom: landskapsarkitekt Imke Schöberle, 
utstillingsansvarlig Rogaland kunstsenter Torunn 
Larsen avdelingsleder Stavanger kulturskole Per 
Oftedal, rektor Stavanger kulturskole Hans W. Bræin 
og Rogalands Avis ved journalist Kjersti Riiber og 
fotograf Marius Vervik.

High Response er et kunstprosjekt som presenterer 
kunst som trenger en respons fra et gitt publikum for 
å bli fullkommen eller i det hele tatt eksistere.
I High Response 2 er dette elever ved Stavanger 
kulturskole i første omgang.
I andre omgang inviteres politikerne til å ta i mot våre 
innspill og bli med på en visjonærutopisk vandring.

Utstilling Rogaland kunstsenter
7. juni 2008 - 7. juli 2008 
lørdager 11-16h

www.rogalandkunstsenter.no

R O G A L A N D
K U N S T S E N T E R

ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE


