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VEDLEGG



Planteforslag med fokus på biologisk mangfold og
økosystemtjenester.
All plan ng skal forholde seg l siste versjon av
fremmedartlista og anbefalinger fra astma og
allergiforbundet.

• Salix (Vier) – Finnes mange sorter innenfor
både selje, pil og vier – knoppene kommer

dlig på våren er l hjelp for insekter.

• Frukt og bær – Ribes (Rips), prunus (kirsebær),
malus (eple) og andre frukt- og bærplanter som
har spiselige bær.

• Geranium (storknebb)– Gjerne stor variasjon
innenfor arten!

• Andre blomstrende stauder – Lavendula
(lavendel), Myoso s (forglemmegei), Verbena
(jernurt), Campanula (klokkeblomster), Cosmo
(kurvplanter), Fragaria (jordbær), Erysimum
(gyldenlakk), Salvia (salvie), Malva (knapp),
Rudbeckia (solha ), Achillea (bakker yllik),
Sedum (oktoberbergknapp), Trifolium (kløver).

• Eksempel på dlig blomstrende stauder er
Erica (vårlyng), Primula (nøkleblom), Crocus
(krokus), Omphalodes verna (vårskjærsminne),
Saxifraga umbrosa (skuggesildre), Ajunga
(purpurjonsokkål). Eksempel på stauder som
blomstrer seint i sesongen er Buddlejaceae
(sommerfuglbusk), Agastache foeniculum
(anisisop), Nepeta (ka emynte).

V i l lb lom st er i b y en
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De e er en liste over pollinator vennlige blomster,
busker og trær som vokser naturlig på Haugalandet
og som med fordel kan plantes i sentrum.
Plantene som er ført opp skal være mulige å få l
å trives i bed, de er dekora ve, svært lite gi ige,
erårige og opptrer ikke som ugress. Ikke alle

vekstene er like le lgjengelige fra hagesentre, da
må en eventuelt samle inn frø på egenhånd. Lista er
ikke utømmmende.

Norsk navn Vitenskapelig navn Type Blomstringsmåneder

Selje Salix caprea Busk/ lite tre 3-4
Kr ypvier Salix repens var. repen Kr ypende busk 4-5
Korsknapp Gloechoma hederaceae Staude 4-5
Hvitveis Anemonoides nemorosa Staude 4-5
Ørevie Salix aurita Mellomstor busk 5-6
Hagtorn Crataegus monogyna Busk 5-6
Melbær Arctostaphylos uva-ursi Kr ypende busk 5-6
Hegg Prunus padus Busk 5-6
Dvergmispel Cotoneaster scandinavicus Busk 5-6
Skogstorkenebb Geranium sylva ucum Busk 5-7
Enghumleblom Geum rivale/urbanum Staude 5-7
Rogn Sorbus aucuparia Tr e 5-7
Rød jonsokblom Silene dioica Staude 5-8
Rødkløver Trifolium pratense Staude 5-9
Fjærekoll Armeria mari ma Staude 5-9
Krossved Viburnum opulus Busk 6
Lind Tilia cordata Tr e 6-7
Bustnyperose Rosa mollis Busk 6-7
Harerug Bistorta vivipara Staude 6-7
Bi erbergknapp Sedum acre Kr ypende sukkulent staude 6-7
Steinnyperose Rosa canina Busk 6-7
Akeleie Aquilegia vulgaris Staude 6-8
Kra humleblom Geum urbanum Staude 6-8
Engsmelle Silene vulgaris Staude 6-8
Tiriltunge Lotus corniculatus Staude 6-8
Tepperot Poten lla erecta Staude 6-8
Hvitkløver Trifolium repens Staude 6-9
Blodtopp Sanguisorba o cinalis Staude 7-8
Engforglemmegei Myoso s scorpioides Staude 7-8
Kransmynte Clinopodium vulgare Staude 7-9
Røsslyng Calluna vulgaris Lyng 7-9
Gullris Solidago virgaurea Staude 7-9
Blåklokke Campanula rotundifolia Staude 7-9
Smørbukk Hylotelephium maximum Sukkulent staude 7-9
Blåknapp Succisa pratensis Staude 8-9

Lind - Tilia cordata
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De ulike byrommene er beskrevet i en geogra sk
samlet sammenheng. Byrommene har ulik størrelse,
ulike funksjoner og ulik mulighet for utvikling.
Når et byrom skal opprustes må det skje e er
en helhetlig plan der kompetanse fra relevante
fagområder involveres. Planer om opprustning ,
særlig ved funksjonsendringer, kan ha stor ny e av
brukermedvirkning. Hensyn l barn og unge, eldre
og mennesker med nedsa funksjonsevne skal
ivaretas

RÅDHUSANLEGGET
• Rådhusplassen og rådhusparken
• Gunnar Hellesens plass
• Park ved Kirkegata
• Litlasundgata/ Dr. Eyes gate

BYPARKEN
• Byparken
• Haugesund Billedgalleri og roseparken
• Chris ne Elisabeths gravlund
• Jomfruparken
• Sprøyteparken - Øvregata plass
• Havnabergutsikten
• Grønhauggata – øvre del
• Edda kino

BYAKSEN VED VÅR FRELSERS KIRKE
• Torgbakken
• Torggata
• Posthusparken Torggata
• Wrangellhagen
• Vår Frelsers kirke
• Groparken
• Ludolf Eides plass - minnesmerket
• Ludolf Eides gate med allé
• Folen

BIBLIOTEKSPARKEN - GRYTÅ
• Biblioteksparken
• Grytå - Haglandstomta nærmiljøanlegg
• Nygata ved Grytå
• Djupaskarsvegen mellom Øvregata –

Museumsparken
• Museumssentralen

HARALDSGATA
• Haraldsgata Nord
• Gågata
• Bytunet
• Niels Skorpens gata
• Kaigata
• Landmannstorget
• Ny park ved Saga hotell
• Brummenæs og Torgersens gate

( dligere Nygata) ved gågata
• Vedalmenningen, Strandgata 98
• Åsbygata
• Haraldsgata Sør

INDRE KAI
• Grønnhaugallmenningen Kronå
• Under Risøy bro
• Gamle høvleriet og gamle slaktehuset
• Smedasundet (allmenningen vis a vis Risøy sør)

FLOTMYR
• Ak vitetsbåndet
• Flotmyrparken
• Flotmyrplassen
• Regnvannsplassen
• Tolgetjønn
• Flotmyr kra stasjon

SKJOLDAVEGEN

OSLOGATA
• Oslogata lekeplass
• Rabinowitzparken
• Friområdet ved sykehuset

RISØY
• Ballastkaien på Risøy
• Risøyparken Sør
• Risøyparken Nord
• Ola Fly s park

HASSELØY
• Dokken
• Lekeplass Hasseløy
• Beddingen
• Beddingen
• Nordre Svinholmen

KART OPPDATERES
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RÅDHUSANLEGGET
• Rådhusplassen og rådhusparken
• Gunnar Hellesens plass
• Park ved Kirkegata
• Litlasundgata/ Dr. Eyes gate

Rådhuset i Haugesund er Norges fremste eksempel
på nyklassisis sk arkitektur. Midler l rådhuset
ble gi i gave i 1921 av skipsreder Knut Knutsen
O. A .S. (1871–1946) og hans kone Elisabeth. I
1921 gav paret 1 million kroner l byg gingen av
rådhuset. Gaven ble gi i anledning Knut Knutsen
O. A .S. 50-årsdag. Det ble gjennomført en lukket
arkitektkonkurranse, og arkitektene Herman
Munthe-Kaas og Gudolf Blakstad kk oppdraget
å tegne rådhuset. Med sine karakteris ske søyler,
buer og kuppel i taket, er rådhuset i Haugesund et
resultat av sterke inntr ykk som de to arkitektene kk
under en studietur i Italia i 1921. Byg gearbeidene
kom i gang i 1923 og rådhuset sto ferdig høsten
1931.

Senere ble det også gi midler l opparbeidelse
av parken omkring rådhuset. I 1947 gav Elisabeth
Knutsen 1 million kroner l opparbeidelse av
rådhusplassen og l utsmykning av rådhuset og
rådhusparken. Rådhusets arkitekter, Blakstad og
Munthe-Kaas, tegnet også rådhusplassen. Den
stod først ferdig i 1949. Parkanleg get er tegnet av
plansjef Ey vind Strøm.

Noe av det mest karakteris ske ved rådhuset er
fargen. Rådhuset har all d vært lyserødt. Det rosa
rådhuset ble kåret l Norges vakreste av Kommunal
rapport sine lesere i 2010.

Rådhusanleg get ble fredet av riksan kvaren i 1993.
Fredningen gjelder Rådhuset og Rådhusplassen,
Rådhusparken og ut i llig gende gatene .

Alle ltak utover vanlig vedlikehold må godkjennes
av Rogaland f ylkeskommune og Riksan kvaren.
Flere byrom og grønne lunger lig ger i lkny tning

l rådhusanleg get. Disse byrommene har ulike

Dagen s si t u asj on : Mu l ig h et f o r u t v ik l in g :

RÅDHUSPLASSEN
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KART OPPDATERES
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KART OPPDATERES
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RÅDHUSANLEGGET

Den lille plassen på hjørnet mellom Kirkegata
og Litlasundgata inneholder en byste av Gunnar
Hellesen, som var en av byens ordførere.
Ellers består parken av et skiferbelagt dekke
med si ebenker, forøvrig plen og hekk mot
boligbebyg gelsen. Parken kan videreutvikles i en
friere form enn rådhusanleg get ellers, gjerne med
vekt på beplantning

Nord for Rådhusanleg get lig ger et høydedrag mot
Kirkegata, som er regulert l o entlig formål/
grøntområde i sentrumsplanen. Byrommet
oppfa es som en forlengelse av parken på
østsiden av rådhuset, og må ses i forbindelse med
trappearrangementet ned mot Skåregata. Parken
har dels plen/ naturlig terreng og ere større trær.
Gaterommet domineres av parkeringsplassen langs
vestsiden av Kirkegata, gata har også gateparkering
på østsiden.

Området har en størrelse på ca 2 daa. Byrommet
har stort potensiale for transformasjon og utvikling
av funksjoner og nye møteplasser, som kan bidra l
økt a rak vitet og byliv. Området er også stort nok

l å beny es som områdelekeplass.

Byrommet må utvikles slik at det skaper en mest
mulig grønn forbindelse mellom parken på østsiden
av rådhuset og Gr y tå. Mot rådhustrappa kan det
etableres et utsiktspunkt.

Ved etablering av et eventuelt underjordisk
parkeringsanleg g bør det lages en helhetlig plan for
hele området som parkdrag.
og Litlasundgata inneholder en byste av Gunnar
Hellesen, som var en av byens ordførere.

Ellers består parken av et skiferbelagt dekke
med si ebenker, forøvrig plen og hekk mot
boligbebyg gelsen. Parken kan videreutvikles i en
friere form enn rådhusanleg get ellers, gjerne med
vekt på beplantning.

Par k v ed Ki r k eg at a

Hele strekningen fra Karmsundgata l Haraldsgata
er et vik g gaterom, som tangerer Rådhusanleg get
og er en av hovedgatene inn l sentrum.

Gaterommet er rela v t bredt, men fremstår
i dag mer som vei enn gate. Gaterommet kan
utvikles l et strammere og mer r yddig gateløp,
med mer grønt og bedre lre eleg ging for myke
tra kanter. Parkeringsplassen på nordsiden av gata
er i kommunalt eie og kan endres l parkanleg g i

lkny tning l gata, eller i alle fall få et noe grønnere
preg.

Gaterommet er omregulert i forbindelse med
planarbeidet for Helse Fonna i 2017.

Li t lasu n d g at a/ Dr . Ey es g at eGu n n ar Hel lesen s p lass

RÅDHUSANLEGGET

Rådhusplassen er byens festplass, og markerer
enden av bykjernen i sør. Rådhusplassen
rammes inn av et parkanleg g og er omkranset av
monumentale og vik ge bygninger som Rådhuset,
Tinghuset, Fes viteten og Høgskolen.

Rådhusplassen og Rådhusparken er fredet, funksjon
og u orming skal ikke endres.

Det er likevel behov for mindre justeringer for å
bedre funksjonaliteten
• Gangforbindelse l høgskolen kan med fordel

bedres.
• Særlig parken har behov for oppgradering /

vedlikehold.
• Belysningen på plassen ble ski et ut på 90-

tallet før fredningen trådte i kra . Det er et mål
å få ski et disse ut med kopi av originale lamper.
Det pågår arbeid i tråd med belysningsplan for
rådhusanleg get (2021).

Råd h u sp lassen og
Råd h u sp ar k en
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BYPARKEN BYPARKEN

Byparken er byens vakreste park, og fremstår som
en rolig ple med mange store trær, gangs er og
plener.

Byparken ble beplantet og opparbeidet for
Haugesund Sparebanks regning i
1880-årene. I 1913 ble parken lført en
musikkpaviljong i mur tegnet av arkitekt Einar
Halleland. Paviljong i nyklassisis sk s l, plassert på
den store åpne plassen sentralt i parken. Rundt den
sentrale plassen er det mange si ebenker. Parken
har en byste av Ludolf Eide.

Byparken beny es både l mindre
utendørskonserter, lørdagsmarked, spesielle
anledninger og l variert opphold.

Flere byrom og grønne lunger lig ger i lkny tning l
Byparken. Byrommene har ulike funksjoner og ulik
mulighet for utvikling. Byparken med paviljongen
og Chris ne Elisabeths gravlund er samlet oppført
som NB-område hos Riksan kvaren.

Byparkens funksjon og u orming skal ikke endres.
Den eksisterende møbleringen hører l parkens
totale u orming og har behov for vedlikehold.
Parken vil få ny høykvalitets belysning sommer 2021,
men det kan også være rom for mer belysning , for
eksempel som sesongbelysning av utvalgte trær. Det
bør utarbeides en ny beplantningsplan for parken.
Parken kan også tåle noen nye elementer i form av
kunstverk som lfører byrommet kvaliteter og som
gjerne re es mot barns opplevelse av parken.

En styrking av sammenhengen med billedgalleriet
på nordsiden kan vurderes nærmere.

Mu l ig h et f o r u t v ik l in g By par k enDagen s si t u asj on

BYPARKEN
• Byparken
• Haugesund Billedgalleri og roseparken
• Chris ne Elisabeths gravlund
• Jomfruparken
• Sprøyteparken - Øvregata plass
• Havnabergutsikten
• Grønhauggata – øvre del
• Edda kino



Bilde ta ved avdukingen av statuen av skuespiller Egil Eide i
1946. Fotografen er ukjent. Eldre postkort av Johan Arthur Han-
sen, lagt ut på Tidsmaskinen.no

KART OPPDATERES
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Jomfruparken lig ger på hjørnet av gravlunden
i kr ysset Skåregata/Havnaberg gata og ble
opparbeidet av Haugesund kommune i 1920.
Den har dels naturlig terreng , trær, noe plen,
noen få benker og en statue av Egil Eide. Parken
har akebakke som er i g beny et vinters d.
Fortau mot parken er i senere d utbedret med
grani dekke.

Parken har et areal på ca 1,4 daa og er vist som
grøntområde i kommuneplanens arealdel. Parken
kan videreutvikles som generasjonsmøteplass. Den
er ikke stor nok l å fungere som områdelek, men
den kan oppgraderes og utvikles ved at naturlig
terreng og parkens egenkarakter får hovedfokus.

Parken har et areal på ca 1,4 daa og er vist
som grøntområde i kommuneplanens arealdel.
Parken kan videreutvikles som lekeområde eller
generasjonsmøteplass. Den er ikke stor nok l å
fungere som områdelek.

Kunstmuseet Haugesund billedgalleri og Roseparken
lig ger i nær lkny tning l Byparken. Haugesund
billedgalleri er kunstmuseet i regionen og
visningsarena for Haugesund kuns orening. Den
eldste bygningen ble oppført som bolighus for
direktør Gunnar Bug ge. Skipsreder og statsråd
Lars Meling og frue Inga Meling overtok huset
omkring 1925. I 1952 ble villaen med lhørende
eiendom testamentert l Haugesund kommune.
Hovedbygningen fra 1978 er tegnet av arkitekt David
Sandved. Den siste utvidelsen ble ferdigs lt våren
2004 og er tegnet av arkitektkontoret Sandved og
Wathne arkitekter AS.

Uteområdet rundt billedgalleriet er pent
opparbeidet med større trær, busker og bed, plener
og gangveger. Roseparken lig ger i nedre del av
uteområdet mot Havnaberg gata. Parken er anlagt
med klassiske roseraba er, gangveger i skifer
og si egrupper omkranset av plen. Roseparken
fungerer både som klassisk rosepark og spennende
labyrint for barn. En kan vurdere restaurering av
roseparken, gjerne i samarbeid med frivillig lag , og
få en bedre lysse ng.

Jom f r u par k en Hau g esu n d Bi l led g al ler i og
Rosep ar k en om f r u p ar k en

Gravlunden sto ferdig i 1892, og lig ger i kvartalet
ovenfor Byparken. Gravlunden har et mindre
gravkapell i sveitsers l. Gravlunden har murer og
porter, samt et forseg gjort gjerde i smijern mot de
omlig gende gatene. Gravlunden er en vik g del
av grøntområdet i lkny tning l Byparken, og skal
ikke endres. Gravlunden og kapellet trenger noe
vedlikehold og belysning. En kan vurdere en bedre
sammenheng mot Jomfruparken.

Ch r ist in e El i sabet h s g r av lu n d

BYPARKEN BYPARKEN
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Det er i 2020 etablert sykkelparkering på nordsiden
av Edda kino.

Ed d a k in o

Den etablerte lekeplassen mellom Øvregata og
Flotmyrgata er den eneste lekeplassen i denne
delen av sentrumsområdet. Kvartalene mellom
Oscars gate, Øvregata, Skjoldavegen og Strandgata/
Smedasundet er et villaområde med te
kvartalsstruktur og lite mulighet for etablering av
nye byrom og lekeplasser.

Gatene i området har lite tra kk og gateparkering ,
to av gatene er blindveier. Øvregata er
sekundærgate for biltra kk og prioritert forbindelse
for sykkel. Grønhaug gata mellom Breidablikkgata og
Kirkegata er del av prioritert gangforbindelse inn l
sentrum.

Byrommet Grønhaug gata – øvre del består av den
etablerte lekeplassen og gaterommet nedenfor.
Området er vist som gaterom i kommuneplanens
arealdel og er uregulert. Byrommet har potensiale
for transformasjon og utvikling av funksjon fra gate

l en bydelsmøteplass og lekeplass.

Gatestrekket mellom Øvregata og Breidablikkgata
kan stenges for biltra kk mot Øvregata og
gateparkering ernes. Grønhaug gata bør få en
helhetlig opparbeiding , med høy materialkvalitet.
Det kan etableres soner med overdekning ,
si eplasser og gatelek, gata kan gjøres grønnere
med mer vegetasjon og åpen over vannshåndtering.
Lekeplassen kan fungere som en ak vitetssone
med trær, trestokker, stubber, nivåforskjeller, dam/
vannfontene og naturlige materialer i bakken.

Gr øn h au g g at a – øv r e d e l

Havnabergutsikten er et mindre parkanleg g i
lkny tning l Havnaberg seniorsenter, og lig ger i

enden av Havnaberg gata. Parken er opparbeidet
med s er og har en o utsikt mot Karmsundet,
Hasseløy og havet utenfor. I 2013 ble skulpturen
Harald Hårfagre av kunstner Frode Mikal Lillesund
plassert i parkanleg get. Videre bør en se på
belysning.

Hav n ab er g u t sik t en

Sprøy teparken lig ger i kr ysset Øvregata-
Havnaberg gata, og i nær lkny tning l den grønne
lungen rundt Byparken. Plassen med opprinnelig
fontene var en gave fra skipsreder B. Stolt-Nielsen.

Byrommet har et areal på ca 1 daa, og er vist som
grøntområde i kommuneplanens arealdel. Området
er åpent og atlendt med plen. En eldre trafo
står på området, samt e mindre tre. Området
er omkranset av rela v t rolige bolig gater, og har
direkte lkny tning l Oddagata og undergangen
under Karmsundgata.
Byrommet kan få lbake sin funksjon som
parkområde ved å få lbake fontenen med

lhørende benker. Kan videreutvikles med ere
større trær og dessuten utarbeide en planteplan
med vekt på pollinerende arter. Området er godt
egnet for lek.

Sp r øy t ep ar k en -
Øv r eg at a p lass

BYPARKEN BYPARKEN
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BYAKSEN VED VÅR FRELSERS KIRKE BYAKSEN VED VÅR FRELSERS KIRKE

Mu l ig h et f o r u t v ik l in g To r g b ak k en Tor g g at aDagen s si t u asj on

De e byrommet er en av de vik gste byaksene
i Haugesund sentrum, med Vår Frelsers kirke og
monumentet Fiskerne som sentralpunkt mot
Smedasundet.

Vår Frelsers kirke er bykirken i Haugesund, en
langkirke med korskirkepreg fra 1901. Kirken
er regnet som arkitekt Hallelands hovedverk.
Vår Frelsers Kirke er listeført hos Riksan kvaren
og dermed fredet. Vår Frelsers Kirke lig ger som
fondmotov i Torg gata se fra Indre Kai og samspiller
med Posthuset, og en større sveitser villa med hage
ved Torg gt, Wrangellhuset.

Torgbakken med Fiskerne kny er sammen
Smedasundet og byen ovenfor. Skulpturen Fiskerne
er kanskje byen mest kjente monument og
fotomo v. Kunstneren bak statuen er Sofus Madsen
og monumentet ble avduket i 1920, og forteller
historien om byens nære lkny tning l både sjøfart
og ske.

Byrommet er opparbeidet med brostein og l
dels sammenhengende kvalitet fra kirka og ned

l Indre kai, men noen strekk har betongstein.
Vannarrangementet ved Fiskerne er en vik g kvalitet
ved byrommet.

Flere byrom og grønne lunger lig ger i lkny tning
l denne sentrale byaksen. Byrommene har ulike

funksjoner og ulik mulighet for utvikling

Torgbakken har byens o este fonteneanleg g ,
og har en sentral plass i de e byrommet.
Fonteneanleg get er som en magnet på byens
barn, der man kan løpe og klatre mellom de ulike
vannfallene og trappene.

Det forelig ger ingen planer om endring av funksjon,
men det er behov for plan for belysning , samt
muligheter for reetablering av beplantning i
trappeanleg get. Fortauene inn mot fasader har
betongdekke, som bør ski es ut med grani .
I Torgbakken ned mot Indre kai bør en se på både
belysning og oppgradering av gangareal

BYAKSEN VED VÅR FRELSERS KIRKE
• Torgbakken
• Torggata
• Posthusparken Torggata
• Wrangellhagen
• Vår Frelsers kirke
• Groparken
• Ludolf Eides plass - minnesmerket
• Ludolf Eides gate med alle’
• Folen
• Biblioteksparken - Grytå
• Biblioteksparken
• Grytå - Haglandstomta nærmiljøanlegg
• Nygata ved Grytå
• Djupaskarsvegen mellom Øvregata –

Museumsparken
• Museumssentralen

De to kvartalene mellom gågata og kirka har
gatestein. Nedre del har benker og sykkelparkering.

I øvre del, foran posthuset, er det taxiholdeplass og
holdeplass for turistbusser i sommersesongen. De
brede fortauene i kvartalet har noen o e bøketrær,
klippet i kulefasong.

Fortausarealene har dekke av betongstein med
unntak av kvartalet mot Wrangellhuset. Betongstein
bør by es ut med grani eller skifer. Videre ønsker
kommunen å se på mulighetene for å etablere
benker langs fortauene og husveg gene.
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W r an g el lh ag en Vår Fr elser s Ki r k e Gr o par k enPost h u sp ar k en Tor g gat a

Vår Frelsers Kirke er omgi av gate på alle sider.
Kirkekvartalet har i hovedsak skiferdekke med noe
grønne par er.

På nordsiden av kirkekvartalet, ved Scandic hotell, er
det et mindre parkareal som kan videreutvikles som
lommepark med si ebenker, bedre belysning og
mer beplantning.

På sørsiden av kirkekvartalet lig ger Vår Frelsers
menighetshus som har et godt uterom mot kirka
med ere større trær, plen, gangveger og en byste
av H. M. Wrangell. Skulpturen er sa opp i 1986
og kunstner er Svein Magnus Håvarstein. De e
byrommet kan også videreutvikles med si ebenker
og bedre belysning.

Wrangell var en av byens store skipsredere og
byg get en stor sveitser villa med hageanleg g allerede
i 1893, før både Vår Frelsers kirke og Posthuset
ble bygd. Villaen har vært i privat eie og er ta
godt vare på i årenes løp. Huset og hagen ble kjøpt
av Haugalandmuseet, sammen med Haugesund
kommune i 2017.

Villahagen har et grønt preg med store trær,
plen, blomsterraba er og gangveger, terrasser og
uthus. Hagen er et grønt lskudd l byen og bør
videreutvikles i tråd med museets dri , eventuelt

lbakeføres.
Vår Frelsers kirke er bykirken i Haugesund, en
langkirke med korskirkepreg fra 1901. Kirken
er regnet som arkitekt Hallelands hovedverk.
Vår Frelsers Kirke er listeført hos Riksan kvaren
og dermed fredet. Vår Frelsers Kirke lig ger som
fondmotov i Torg gata se fra Indre Kai og samspiller
med Posthuset, og en større sveitser villa med hage
ved Torg gt, Wrangellhuset.

Posthuset er et ikonisk og bevaringsverdig byg g
fra 1929, som grenser l Vår Frelsers kirke og
byaksen fra Torgbakken l kirka og videre l
Flotmyr. Området nord for posthuset brukes delvis

l parkering for ansa e og gjesteparkering for
besøkende l kontorlokalene der. Deler av området
brukes midler dig l ladestasjon og parkering for
El-bil, og det er en trafostasjon på området.

Området er sa av l parkformål i sentrumsplanen.
Gaterommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling av funksjoner og nye møteplasser, som
kan bidra l økt a rak vitet og byliv. Arealene nord
og vest for posthuset kan utvikles l et parkanleg g
med universelt u ormet forbindelse mellom
Sørhaug gata og Skåregata. Utviklingen av byrommet
kan også ses i sammenheng med evt. videreutvikling
av lgrensende tomt som i dag er parkeringshus.
Det forelig ger parktegninger fra Arne Sælen.

Groparken er kvartalet bak kirken og nord for
biblioteket. Den har få navnet e er skulpturen
Gro som ble sa opp i 1949 av kunstner Arne
Durban. Kvartalet tar opp den del høydeforskjell
og har l dels bra e gangveger og trapp opp mot
Breidablikkgata og Ludolf Eides plass. Parken har
forøvrig store blomsterraba er og en del større
trær. Det bør vurderes om anleg ges er modent for
en ny beplantningsplan med stauder og pollenrike
arter. Det forelig ger ingen planer om endring av
funksjon, men det er behov for plan for belysning ,
samt muligheter for reetablering av beplantning
i trappeanleg get. Fortauene inn mot fasader har
betongdekke, som bør ski es ut med grani .

BYAKSEN VED VÅR FRELSERS KIRKE BYAKSEN VED VÅR FRELSERS KIRKE
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Ludolf Eides plass lig ger på høyden øst for Vår
Frelsers Kirke. Plassen ble anlagt i 1923. De falnes
minne er sentral på denne plassen, et minnesmerke
over som gav si liv for Norge i krigsårene 1940-
45. Plassen har en annen karakter enn de andre
byrommene i sentrum ved at plassen er omkranset
av gatene på alle sider, rolige bolig gater med lite
tra kk. Selve plassen er omkranset av ere stuvede
trær, og har e stort tre sentralt plassert på plassen.
Det er si ebenker innrammet av hekk på plassen
rundt monumentet, forøvrig plen. Et menighetshus,
bakeri/ cafe og leilighetsbyg g / eneboliger grenser l
plassen. Området har et generelt vedlikeholdsbehov.

Fo lenLu d o l f Eid esp lass -
m in n esm er k et

Lu d o l f Eid esg at e m ed a l lé

Alleen må ses på som en forlengelse av Ludolf Eides
plass. Vestre del har en sentral raba med trær
og busker, mens østre del y ter ut i en asfaltert
ate med parkering som representerer et brudd

i byaksen. Gaterommet har stort potensiale for
transformasjon og utvikling av funksjoner og nye
møteplasser, som kan bidra l økt a rak vitet og
byliv.Wrangellhagen
Wrangell var en av byens store skipsredere og
byg get en stor sveitser villa med hageanleg g allerede
i 1893, før både Vår Frelsers kirke og Posthuset
ble bygd. Villaen har vært i privat eie og er ta
godt vare på i årenes løp. Huset og hagen ble kjøpt
av Haugalandmuseet, sammen med Haugesund
kommune i 2017.

Folen kalles parken mellom Ludolf Eides plass og
Karmsundsgata. Parken ble opparbeidet parallelt
med omdannelsen av Flotmyr l bussterminal på
50-tallet. Skulpturen Folen er fra 1954, av kunstner
Ørnulf Bast. Den har en stor sentral trapp, med
ulike nivåer med si egrupper og raba er. Folen
er plassert på plenen foran. Parken har også noen
større trær og et stort rosebed mot Karmsundgata.
På beg ge sider av parken er det gangveg / gate på
skrå ned mot Karmsundgata.

Parken åpner seg mot Karmsundsgata og har en
vik g visuell forbindelse mot Flotmyr, men tra kken
i Karmsundgata er en solid barriære mellom Flotmyr
og sentrum. Forbindelsen l Flotmyr må reetableres,
og KDP for Karmsundgata viser gang- og sykkelbro
over Karmsundgata, områdeplan for Flotmyr
leg ger l re e både for parkbro og kr yssing i plan.
Forbindelsen er tenkt å fungere som en forlengelse
av byaksen frem l den planlagte Flotmyrplassen.

Parken vil berøres direkte ved byg ging av en
eventuell parkbro over l Flotmyr. Av denne
grunn er det vik g at en bro over Karmsundgata
blir u ormet på en måte som harmonerer med
parkanleg get, så langt det er mulig. Det vil være
vik g å beholde det man kan av det opprinnelige
u r ykket for parken og sørge for at det som lføres
av ny harmonerer med det eksisterende.

BYAKSEN VED VÅR FRELSERS KIRKE BYAKSEN VED VÅR FRELSERS KIRKE
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Mu l ig h et f o r u t v ik l in gGr y t åHau g esu n d f o lk eb ib l io t ek -
Bib l io t ek sp ar k en

Dagen s si t u asj on

BIBLIOTEKSPARKEN - GRYTÅ
• Biblioteksparken
• Grytå - Haglandstomta nærmiljøanlegg
• Nygata ved Grytå
• Djupaskarsvegen mellom Øvregata –

Museumsparken
• Museumssentralen

Biblioteksparken og Gr y tå er to sentrale byrom
lre elagt for barn og unge i Haugesund sentrum,

Gr y tå har bykjernens eneste ball-løkke.

Haugesund folkebibliotek er tegnet av arkitekt
David Sandved, og er regnet som et av
haugesundsarkitektens hovedverk. Biblioteket
er et fremragende eksempel på modernis sk
arkitektur, og er tegnet som et helhetlig kunstverk,
der arkitekten har vært ansvarlig for design av
både eksteriør, interiør og inventar. Biblioteket er
byg get i 1967, og ble vedtaksfredet i 2019 e er en
omfa ende rehabilitering.

Biblioteksparken var dligere en asfaltert
parkeringsplass. Biblioteksparken ble ferdigs lt
i 2019, e er plan fra Bjørbekk og Lindheim.
Byrommet fungerer nå godt sammen med
biblioteket som har bli renovert sam dig med
etablering av parken. Parken beny es i g av
byens beboere og besøkende. Særlig lekeanleg get i
bakkant av parken er bli et populært målpunkt for
byens barnefamilier.

Gr y tå, også kalt Haglandstomta nærmiljøanleg g ,
rommer i dag en liten lekeplass, skatepark,
basketbane og balløkke. Skipsreder og ordfører R .G.
Hagland ga denne tomten l byens barn i 1927.
Byrommet er i ak v bruk både av barn lkny et
Breidablikk skole og av barn som bor i Haugesund
sentrum. Rommet fungerer godt fordi det er både
skjermet og oversiktlig; den nedsenkede skålformen
gir både le og muligheter for ball- lek. Trerekken i
øst og inn mot skolegården er av stor verdi, både for
brukere av parken for forbipasserende. .

Flere byrom og gaterom lig ger i lkny tning l
bibliotekparken og Gr y tå. Byrommene har ulike
funksjoner og stort potensiale for utvikling. En
utvikling av Djupaskarsvegen/ Kirkegata l en
sammenhengende grønn forbindelse lre elagt for
gående vil binde sammen de to vik ge byrommene
Biblioteksparken - Gr y tå.

BIBLIOTEKSPARKEN - GRYTÅ BIBLIOTEKSPARKEN - GRYTÅ
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Djupaskarsvegen fra Breidablikkgata l kr ysset
Kaigata/ Skåregata er et av få diagonale gateløp
i sentrum og et vik g kulturhistorisk spor
i bystrukturen. De e var den opprinnelige
hovedferdselsåren inn l byen fra øst, både fra
distriktet og fra østlandet. Vegen er markert på
kart i alle fall lbake l 1856. Denne strekningen
av Djupaskarsvegen skjærer igjennom to kvartaler
som ender i forhagen l museet. Parkanleg g ved
Telenorbyg get (NAV) har en trerekke som følger
denne diagonalen.

Strekningen er del av hovedne for sykkel og en
vik g forbindelse i gåstrategien.

Djupaskarsvegen har gangbro videre over
Karmsundgata som gir god forbindelse fra stadion
og søndre del av Flotmyrområdet l sentrum.
Gaterommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling av funksjoner og nye møteplasser, som
kan bidra l økt a rak vitet og byliv. Diagonalen
kan stenges for biltra kk og utvikles som en
hovedadkomst for gående og syklende inn l
sentrum.

Det bør utarbeides en helhetlig plan for gaterommet
med gode koblinger l omkringlig gende
vik ge byrom som Gr y tå, Biblioteksparken,
Museumsparken og Haraldsgata.

Gr y tå – Haglandtomta nærmiljøanleg g
Gr y tå er byens vik gste større lekeplass med tanke
på de li større barna og for ungdom. Bruken bør
videreføres omtrent som i dag. Kommunen ønsker
å bevare balløkken som uprogrammert ate.
Det er derfor ikke ønskelig med kunstgress eller
ballbinge, og det er for å kunne ivareta Gr y tå sin
evne l spontan og eksibel bruk. Det er behov for
belysning utover basisbelysning , slik at lysstyrken
kan reguleres på e ermiddags- og kvelds d. Videre
inviterer området l bruk av gobo (lyssjablonger)
i skatepark og basketbane. En videreutvikling av
anleg get bør ha en møblering og formspråk som
henvender seg l barn og unge, gjerne lekent og
moderne. Området har et stort potensiale for
utvikling som grønn lunge, med henvisning l
samtlige utvalgte økosystemtjenester.

Kirkegata går gjennom området som trasé for
mye tra kanter på vestsiden av Gr y tå. Denne
forbindelsen bør forsterkes som en tydeligere del
av kvadraturen og følge gatelinjene forøvrig. Den
utgjør en vik g forbindelse mellom Nygata, Gr y tå og
Biblioteksparken.

Gr y t å - Hag lan d t om t a
n ær m i l j øan leg g

Ny gat a v ed Gr y t å Mu seu m ssen t r a lenDj u pask ar sveg en m el lom
Øv r eg at a - Mu seu m spar k en

E kvartal av Nygata sør for Gr y tå er vist som
frem dig byrom/ park i temakart – byrom. Gata er
u ly tende, med en stor asfaltert ate med parkering
på beg ge sider.

Gaterommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling av funksjoner og nye møteplasser, som
kan bidra l økt a rak vitet og byliv. Gaterommet
kan fungere som en utvidelse av parkanleg get i
Gr y tå, der selve gata kan fungere som shared space,
og dagens parkeringsarealer opparbeides som
generasjonsmøteplass med et tydelig grønt preg

Gaterommet bør få et urbant preg med u orming
som s mulerer l ak vitet og spontan lek, både
som en del av turen inn og ut av byen og som en
plass for møter og opphold. Belysning er vik g
for funksjonen som hovedadkomst for gående og
syklende. Materialbruken må tåle rø ere bruk som
blant annet gateska ng. Eksisterende trær bør
bevares og byrommet bør få et grønnere preg. Åpen
overvannshåndtering er også en mulighet.

Karmsund folkemuseum er et museum i Haugesund
som dekker nyere ds kulturhistorie i Nord-
Rogaland. Museumsbyg get rommer uts llinger,
arkiver, kontorer og hovedadministrasjonen for
Haugalandmuseene. Museet i Skåregata 142 er
byens eldste meieribygning.

Museet har en åpen plass mot Skåregata og Kaigata
og det gamle meieribyg get er endepunktet for
denne byaksen fra Djupaskarsvegen. Plassen har
teglsteinsdekke og benker, og en grøntraba mot
gata.

BIBLIOTEKSPARKEN - GRYTÅ BIBLIOTEKSPARKEN - GRYTÅ
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HARALDSGATA HARALDSGATA

Haraldsgata er den vik gste handlegata i Haugesund
sentrum med stor ak vitet og byliv med bu kker,
cafeer og utesteder.
Haraldsgata er gågate mellom Åsbygata i sør og
Skjoldavegen i nord, en strekning på 530 m, o e
omtalt som «en av Norges lengste gågater». To
tverrgater med biltra kk kr ysser gågata, Skippergata
og Niels Skorpens gate.
Haraldsgata fra Byparken l Rådhusplassen skal
fungere som den vik gste aksen for myke tra kanter
og handlende i sentrum.

Flere byrom og gaterom lig ger i lkny tning l
Haraldsgata. Byrommene har ulike funksjoner og
ulik mulighet for utvikling

Gateutviklingsprosjektet Haraldsgata Nord (By tunet
– Byparken) sto ferdig i 2019, og består av de tre
kvartalene mellom gågata og Byparken.

Haraldsgata Nord er et godt eksempel på hvordan
byutviklingsprosjekter kan forandre byen l en mer
bærekra ig og robust by, med tydelige rø er i byens
iden tet.

Mu l ig h et f o r u t v ik l in g Har a ld sg at a Nor dDagen s si t u asj on
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By t u n et N i ls Sk o r pen sg at eKaig at a

By tunet lig ger ved nordre enden av gågata og er
direkte kny et l hoved- kollek vholdeplassen i
sentrum.

By tunet ble rustet opp som ny lekeplass i 2013,
med tuntreet som et sentralt element. Et robust
klatreanleg g slynger seg rundt den søndre
halvdelen. Lekeplassen har vært en udelt suksess,
og beny es av et stor mangfold av byens befolkning ,
besøkende og lreisende i helger og ved festlige
anledninger.

Byrommet har behov for en tydeligere avslutning /
arrondering mot gågata og det kan etableres mer
sykkelparkering , belysning , møblering

Niels Skorpens gate er en tverrgate l gågata, og er
åpen for biltra kk. Gågata oppheves her, men det
er svært lite tydelig for menneskene som ferdes
i gågata, da det bare er skiltet. Materialbruken
i gulvet i gågata fortse er over Niels Skorpens
gate. Bilistene som kjører Niels Skorpens gate
og parkerer der, oppfa er naturligvis gata som
kjørebane, og gata er en snar veg l Indre kai. Det er
gateparkering på en side, men få eller ingen bu kker
som har behov for parkering i direkte lkny tning l
virksomheten sin. Fortauene fremstår som veldig
sli .

Det ene kvartalet er regulert l gatetun som en del
av gågata. Gata er vist som vik g gaterom i temakart
– byrom.

Det kan vurderes å stenge gata f ysisk for biltra kk,
men ha lla innkjøring for varelevering i en
retning. Gata bør opprustes som del av gågata, og

lre eleg ges for myke tra kanter.

Kaigata mellom Sørhaug gata og Strandgata har
skiltet gågate, med lla gjennomkjøring for
varelevering fra Strandgata og med lla biltra kk
og gateparkering mot Sørhaug gata.
Likevel er det en del ulovlig biltra kk over gågata,
noe som kanskje følger naturlig av at det er lla
med biltra kk og parkering inn l gågata.

Det ene kvartalet er regulert l gatetun som en
del av gågata. Gata er vist som vik g gaterom i
temakart – byrom. Gata bør stenges f ysisk for
biltra kk, men ha lla innkjøring for varelevering
i en retning. Gata bør opprustes som del av gågata,
og lre eleg ges for myke tra kanter.

Kaigata mellom Strandgata og Indre kai gir adkomst
l Apotekersmauet, som er byens trangeste gate.

Kaigata er svært bra og har trapp ned mot Indre
kai. Gata er vist som gatetun i reguleringsplan for
Indre kai, og har egne bestemmelser for u orming.
Gata er vist som vik g gaterom og grønn forbindelse
i temakart – byrom.

Kaigata og almenningen har et stort potensiale
for transformasjon og utvikling av funksjon som
inngangsport fra kaien l bykjernen. Det bør ses
på en helhetlig plan for hele stekningen som en
designoppgave for landskapsarkitekt.

HARALDSGATA HARALDSGATA

Gåg at a

Gågata ble i sin d opparbeidet av materialer av
lav kvalitet, noe som gjør at gata pr 2020 bærer
preg av forfall og fremstår som både utdatert og
uvik g. I gatas møbleringssonen er det plassert ere
dyreskulpturer, blant andre gaupe, rådyr og geit av
skulptør Skule Waksvik.

Det er behov for en standardheving som styrker
Haugesunds vik gste byrom. Det forelig ger ingen
planer om endring av funksjon. Byrommet berører
heller ikke u ordringer kny et l gatebruk. Gågata
har behov for en helhetlig plan for opprustning.
Det bør gjennomføres egen designkonkurranse for
å nne frem l en løsning som fremhever de e, og
som transformerer gågata l byens vik gste bygulv.

Forrige gang gågata ble opprustet bidro
næringslivet. Kommunen må ta s lling l hvordan
et oppgraderingsprosjekt kan nansieres. Som
del av prosjektet bør det undersøkes behov
for oppgradering av teknisk anleg g , inkludert
avsugssystem for av fall

Materialer og møblement må være mest mulig
vedlikeholdsfrie og være robuste nok l å tåle
o entlig miljø.
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Vedalmenningen, Strandgata 98
Vedalmenningen er i dag i bruk l parkering og har
ikke noen god forbindelse mellom gågata og Indre
kai.

Gaterommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling av funksjoner og nye møteplasser,
som kan bidra l økt a rak vitet og byliv.
Vedalmenningen bør få en mer r yddig u orming , og
en bedre kobling l plassene nederst i Nygata og l
Indre kai.

Haugesund kommune er i gang med studier for
transformasjon av Vedalmenningen.

Åsb y g at a Har a ld sg at a SørVedalm en n in g en -
St r an d gat a 9 8

Åsbygata nedenfor kjøpesenteret Markedet er
et vik g gaterom som leder ned l gågata si
startpunkt i sør. Gatestrekningen er svært lite

lre elagt for de mange gående mellom gågata og
det største kjøpesenteret i byen. Gata er enveiskjørt
nedover og har to kjørefelt og gateparkering på en
side.

Gaterommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling , og er bare 50-60 m lang. Det er behov
for å prioritere gangforbindel sen fremfor biltra kken
mellom kjøpesenter og parkeringshus, og gågata i
kvartalet nedenfor. Strekningen bør u ormes slik
at den i større grad leg ger fotgjengernes behov

l grunn, gjerne som en forlengelse av gågata.
Kr yssene med Sørhaug gata og Haraldsgata kan ha en
form for shared space- løsning som gjør at tra kken
i disse gatene må forholde seg på fotgjengernes
premisser og ikke omvendt.

Haraldsgata Sør er strekningen mellom Åsbygata og
Rådhusplassen, og representerer inngangsporten l
gågata fra sør.

Gatestrekningen har et yrende liv l nær sagt alle
døgnets der. Den har byens døgnåpne apotek,
storkiosk, bakeri/ cafe og ere gatekjøkken/
serveringssteder.

Gata er enveisregulert sørover, og har gateparkering
på en side.
Fortauene er smale, en del gatemøbler tar mye av
det fra før smale gangarealet.

Gatestrekningen er del av hovedne for sykkel, og
er vist som grønn forbindelse i temakart - byrom.

Gata er planlagt opprustet lsvarende som
prosjektet Haraldsgata Nord.

HARALDSGATA HARALDSGATA

Lan d m an n st o r get Ny par k v ed Sag a h o t e l l Br u m m n æ s& Tor g er sen sg at e
v ed gåg at a

Landmannstorget har en sentral belig genhet langs
gågata, og er et rela v t stort byrom. Byrommet har
likevel en uklar rolle og dagens u orming er ikke
op mal. Skulpturen «Gledessprederen» av Fritz
Røed står midt i byrommet.

Byrommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling av funksjon, som kan bidra l økt
a rak vitet og byliv. Plassen har en skala som
burde kunne leg ge l re e for eksibel bruk og ulike
ak viteter, sam dig som den bør kunne invitere l
samspill og menneskelige møter. Det bør ses på en
helhetlig plan for byrommet. Det bør leg ges opp

l en prosess med brukermedvirkning i utvikling
av byrommet, og det kan gjerne gjøres ltak av
midler dig karakter på veien mot en ny permanent
u orming av de e sentrale byrommet.

Plassen foran Saga hotell er vist som frem dig
byrom/ park i temakart byrom. Arealet er regulert

l gate med fortau, og er i dag i bruk l parkering for
hotellet og apoteket som lig ger i byg get.

Plassen og fortauet rundt fremstår som veldig sli .
Skippergata er u ly tende på strekningen forbi
Landmanstorget og hotellet, og gangfeltene over
Skippergata er to av byens lengste.

Plassen bør lre eleg ges som et mer tydelig uterom
foran hotellet, og bør ses i sammenheng med
utbedring / opprustning av Landemanstorget og
Skippergata.

Brummenæs og Torgersens gate ( dligere Nygata) er
etablert som en del av gågata i kvartalene mellom
Sørhaug gata og Strandgata. Sentralholdeplassen for
buss i sentrum lig ger i direkte lkny tning l denne
gata.

Gaterommet har potensiale for transformasjon
og utvikling av funksjoner, sammenbinding av
forbindelser og møteplasser, som kan bidra l økt
a rak vitet og byliv. Det er et de nert mål å styrke
gangforbindelsen l Vedallmenningen og Indre
kai. En av u ordringene her er bussholdeplass og
overgang i Strandgata.



4 4.2 - Vedlegg - Byromsoversikt4.2 -Vedlegg - Byromsoversikt 98 4

Mu l ig h et f o r u t v ik l in gDagen s si t u asj on

Indre kai er byens sjøfront mot Smedasundet. Det
nærmeste byen har ha en større bybrann oppstår
da sjøhusene ved Torgbakken brenner i 1897.
På branntomtene byg ges første del av Indre Kai
som senere utvides i beg ge retninger. På de dype
sjøhustomtene byg ges så de store og i øyenfallende
murgårdene som i dag fortsa er byens vik gste
fasade mot omverdenen. Disse gårdene er tegnet av
ere ulike arkitekter i ulike varianter av historisme

og røper et høy t ambisjonsnivå for byen. Både
Indre Kai som samlet gateløp og bygningsmiljø
og bygningene enkeltvis har høy bevaringsverdi
og alle ltak i de e bygningsmiljøet må ha høy
oppmerksomhet.

Den mest sentrale delen av Indre kai har vært
igjennom en omfa ende oppgradering og er i
dag et populært utelivsområde og vik g uterom i
Haugesund sentrum.

Det er behov for en helhetlig oppgraderingsplan for
enkelte byrom langs Indre kai, som ikke er utbedret.
Det gjelder kaiområdet nord for Torgbakken, Kronå,
nederste del av Kaigata, og Vedalmenningen med

lgrensende arealer ned mot kaien og plassen ved
gamle Høvleriet.
Det er også et ønske å få etablert en universelt
u ormet havnepromenade l Asalvika. Kunst,
belysning , am er mm bør etableres for å skape
ak vitet og gi brukerne målpunkt og opplevelser
på veien. Det er behov for en mer grundig
mulighetsstudie for et eventuelt planforslag for
byrommet utarbeides.

Det bør lages en helhetlig plan som styrker det
bevaringsverdige bygningsmiljøet i Kronå, og
allmenningen må gjøres lgjengelig og lre eleg ges
for allmennheten. Det kan etableres si eplasser
og små am er i bakken ned mot sundet, og
si earrangement ned mot sjøen. Strandsonen må
inngå som en del av o entlig strandpromenade fra
Indre kai l Asalvika.
Stedet kan være aktuelt ankomststed for elektrisk
ferge, men de e må utredes særskilt.

Gr øn n h au gal lm en n in g en og
Kr on å
Kronå omtales gjerne som «Haugesunds vug ge».
Her hadde det alt lenge lig get en liten husklynge
med gjestgiveri da det rike vårsild sket gjorde at
bysamfunnet gradvis vokste frem på 1840-tallet.
Som på byøyene var de første bygningene typisk
sjøhus med delvis beboelse og småhus l y et
fra distriktet. Det var silden som var motoren i
den første by veksten. Det er kun to gjenværende
våningshus i Kronå, «Sirihuset» og «Røthinghuset».

De få gjenværende sjøhus og bygninger fra denne
perioden har gjennomgående høy bevaringsverdi
både som bygninger og vik g byhistorie. De
vurderes alle å være umistelige for byen.
«Chris ansenhuset» er fredet.

Området preges i dag av parkering i forbindelse
med næringsvirksomhet, og allmenningen får
derfor liten egenverdi som sted. Allmenningen har
stort potensiale for transformasjon og utvikling av
funksjoner og nye møteplasser, som kan bidra l økt
a rak vitet og byliv.

Kronå kan og bør åpenbart utvikles, men de e
bør gjøres på annet vis enn med andre typiske
forte ngsarealer i byen. Målet må være at
historiefortellingen om byens opphav holdes
levende og gjerne genererer det som skal byg ges.
Dersom de e gjøres re kan Kronå bli en ny, men
original liten bydel i nordre enden av Indre Kai.

Det bør lages en helhetlig plan som styrker det
bevaringsverdige bygningsmiljøet i Kronå, og
allmenningen må gjøres lgjengelig og lre eleg ges
for allmennheten. Det kan etableres si eplasser
og små am er i bakken ned mot sundet, og
si earrangement ned mot sjøen. Strandsonen må
inngå som en del av o entlig strandpromenade fra
Indre kai l Asalvika.
Stedet kan være aktuelt ankomststed for elektrisk
ferge, men de e må utredes særskilt.

INDRE KAI INDRE KAI

KART OPPDATERES
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Un d er Risøy b r o Gam le h øv ler ie t og g am le
slak t eh u set

Sm ed asu n d et - a l lem n n in g
v is a v is Risøy sør

Området består av parkeringsplassen mot
Strandgata og to områder under broen. De est
byer har «ikke synlige» rom, hvor marginaliserte,
hjemløse og fa ge grupper tar dem i bruk og gjør
dem l sine egne. Gi at disse rommene o e er ta
i bruk av grupper som faller utenfor samfunnet, br yr
heller ikke storsamfunnet seg om disse stedene.
Risøy bro ble byg get i 1939. E er verdenskrigene
kom krigsseilerne hjem, og det er en kjensgjerning
av de ikke kk den oppreisning og oppfølging som
de trengte. Pos rauma ske stresslidelser ledet ere
ut i alkoholisme og Risøybroen ble et lholdssted.
Midt i Haugesund sentrum har det, gjennom år der,
vært slik at byens rusmisbrukere har oppholdt seg
under Risøybroen.

Byrommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling av funksjoner og nye møteplasser,
som kan bidra l økt kvalitet og trivsel for de som
oppholder seg der. Området bør få en oppgradering ,
både for dem som oppholder seg der og for de
forbipasserende. Ved å ta utgangspunkt i området
under Risøybroen og ned mot kaien, kunne et
kunstprosjekt gå i dialog med både historien og
den nå dige situasjonen. Tanken med prosjektet er
ikke å fullstendig rede nere området med et utenfra
blikk, men heller se hvordan de som er der kan
inkluderes og respekteres i prosjektet.

Gamle Slaktehuset rommer Norges første
allak vitetshus og lbyr en rekke ulike kultur lbud

l byens befolkning , i alle aldre.
Gamle Høvleriet er også en kulturarena, med
ere store utleielokaler l konserter, fes valer og

arrangementer. Det er etablert en utescene i enden
av Knut Knutsen OAS gate. Byrommet mellom
disse kulturbyg gene og Indre kai er i dag i bruk l
parkeringsplass.

Byrommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling av funksjoner og nye møteplasser,
som kan bidra l økt a rak vitet, kulturliv og byliv.
Byrommet bør lre eleg ges om en allmenning langs
strandpromenaden.

Byrommet er regulert l o entlig park i
reguleringsplan for Indre kai, og vist som frem dig
byrom/ park i temakart – byrom.
Det er lite ak vitet på utescenen som ldels sperrer
allmenningen. Det bør vurderes en annen frem dig
bruk.
Høvleriet har fra sommeren 2020 få bruke deler
av parkeringsplassen l bybad, med sandstrand. Det
er planer om badstu også. Det er dessuten planer
om utendørs svømmeanleg g i Smedasundet. Slike
anleg g er med på å skape liv og ak vitet i sentrum,
og ikke minst skape lgang l sjøarealer.

Byrommet er regulert l kjøreveg og gang- og
sykkelveg i reguleringsplan for Smedasundet
Am . Byrommet er vist som o entlig allmenning i
temakart – byrom. Denne allmenningen kan gjøre
a rak v ved å lre eleg ge for ske, rekreasjon,
opphold o.l. Allmenningene har generelt et stort
potensiale for transformasjon og utvikling av
funksjoner og nye møteplasser, som kan bidra l økt
a rak vitet og byliv.

INDRE KAI INDRE KAI



4 4.2 - Vedlegg - Byromsoversikt4.2 -Vedlegg - Byromsoversikt 102 4

FLOTMYR FLOTMYR

KART OPPDATERESFlotmyr består i dag i stor grad av en asfaltert
ate. Området er i bruk l kollek v terminal,

parkeringsplass, og store deler av området var frem
l sommeren 2020 i bruk l bussdeponi. Kolumbus

åpnet i juli ny bussdepot på Raglamyr.
Flotmyrområdet er det store by fornyingsområdet
i Haugesund, og det er vedta områdeplan for
frem dig utvikling av en ny bydel med svømmehall,
ny kollek v terminal, barnehage, kontorer,
forretninger og ny boligbebyg gelse. Sentralt i
områdeplanen er utviklingen av nye uterom som
lig ger langs et indre ak vitetsbånd.

Ak t i v i t et sb ån detDagen s si t u asj on Flo t m y r p ar k en -
Par k v ed Sk j o ld av eg en

Flo t m y r p lassen - A t lan t er en

Ak vitetsbåndet, ca. 4500 m2 i områdeplanen,
vil være en bred, o entlig gågate med tre større
byrom - Regnvannsplassen, Flotmyrplassen og
kollek v terminalen. De e båndet strekker seg fra
Djupaskar vegen i sør l Skånevikgata i nord.
Vegetasjon og åpen over vannshåndtering vil være
en vik g del av Ak vitetsbåndet og skal bidra l
å skape en sammenheng gjennom hele forløpet.
Ak vitetsbåndet skal være oppdelt i soner for å

lgodese ulike bevegelses- og ak vitetsformer.
Målet er at byrommet skal invitere l å være f ysisk
ak v, enten det er på sykkel, rulleskøy ter, med
basketballen eller klatrende i et lekesta v. Mellom
de ak ve sonene skal det være soner for opphold og
rekreasjon.

Parken ved Skånevikgata skal bevares og lekeplassen
i parken skal oppgraderes. Ny vegetasjon skal
bidra l bedre skjerming mot støy fra tra kken.
Grøntområdet øst for parken (Almelunden) skal
opparbeides som en mindre park og som en
gang- og sykkelforbindelse fra Ål ordgata l ny
kollek v terminal. Denne
parken skal bidra som bu er mot tra kken og gi et
este sk lskudd l området. Det skal sikres en
pollineringskorridor mellom områdene.

Flotmyrplassen, ca 2300 m² i områdeplanen,
lig ger sentralt plassert nord på Flotmyr i nærheten
av kollek v terminalen, omkranset av o entlige
funksjoner. som folkebad og barnehage, samt
næring og annen tjenestey ng. Flotmyrplassen
er det primære byrommet på Flotmyr. Plassen
skal henvende seg mot eldre, barn og unge,
sam dig som den skal være et a rak v t byrom l
ulike arrangement. Her er det rom for forskjellig
ak vitet, liv, åpenhet og bevegelse. Vann vil være
et vik g element i byrommet. Flotmyrplassen skal
i fram den bindes sammen med sentrum over
Karmsundgata, enten ved kommunedelplanens
parkbro, eller ved kr ysning i plan. Forbindelsen vil
gå fra Flotmyr via kulturaksen med Folkebiblioteket,
Vår Frelser og museumet l Torgbakken og kaien.



Flotmyrplassen - Atlanteren

Mot Idre sparken

Mot sentrum

Mot boligområder

Mot Haugesund Stadion

B alløk ke

To r g

Tolgetjønn

Almelunden
Flotmyrparken

Kollek v terminal

Søndre plass

Klatreskogen
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Søn d r e p lass To lg et j øn n Flo t m y r k r a f t st asj on

Søndre plass, ca. 1900 m² i områdeplanen, er
Flotmyrs in me byrom hvor regnvannshåndtering og
vannlek gir rommet karakter. Byrommet henvender
seg l yngre barn og deres foreldre og er plassert
der hvor hovedtyngden av boligene på Flotmyr
vil etableres. Mot plassene skal det etableres
interaksjonssoner som gir en kobling mellom livet i
byrommene og i bygningene rundt.

Øst i planområdet lig ger Tolgetjønn, et parkområde
med lekeplass. Denne lekeplassen lig ger
godt skjermet. Lekeplassen er gammel, men
nokså velholdt. Sør for denne lig ger et mindre
grøntområde. De e området er regulert l o entlig
friområde, men er ikke opparbeidet. Området
regulert l o entlig friområde inkluderer også et
større område som i dag brukes l verkstedhall
med lhørende opps llingsplasser for buss. De e
området sør for Tolgetjønn skal opparbeides som
områdelek med klatreskog og balløkke.

Flotmyr kra stasjon er hovedkra stasjonen i
Haugesund sentrum, og er under utbyg ging. Mellom
kra stasjonen og undergangen (Skjoldavegen) vest
for Karmsundgata er det etablert et parkområde.

Parken er vist som park i temakart – byrom. Det er
utarbeidet utomhusplan i forbindelse med utvidelse
av kra stasjonen. Planen viser mulighet for å åpne
gangforbindelsen opp fra undergangen og mot
Flotmyrgata
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Skjoldavegen var hovedinnfartsvegen l byen fra
øst, frem l ny E134 forbi Raglamyr ble etablert.

Skjoldavegen fra By tunet l Flotmyr har en bymessig
struktur og typologi, og er helt sentral for å kny e
Flotmyr sammen med gågata og sentrumskjernen.

Gata er prioritert gangtrase og del av hovedne
for sykkel. Gata er enveisregulert og det er etablert
sykkelfelt i deler av gata, samt noe gateparkering.
Nedre del av gata er også kollek v trase.

Langs gata er det en del nisjebu kker,
ser vicefunksjoner, dagligvarehandel, skebu kk,
cafe/ ka bar og hotell.

Gata fremstår i dag som noe sli

I sentrumsplanen er det et mål å styrke
Skjoldavegen som handlegate som skal binde
sammen den nye bydelen med kollek v terminal på
Flotmyr med handelsfunksjoner i gågata og sentrum
forøvrig.

Gata er vist som en grønn forbindelse i temakart
– byrom. Gata bør opparbeides i tråd med
formingsveilederen for gate.

Oslogata, Rabinowitzparken og friområdet
ved sykehuset er vist som grøntområder i
sentrumsplanen, og er i hovedsak etablerte
grøntområder.

SKOLDAVEGEN

Dag en s si t u asj on

OSLOGATA

Oslogata lekeplass
Oslogata lekeplass er regulert l friområde – anleg g
for lek, og vist som eksisterende byrom/ park i
temakart – byrom. Lekeplassen ha et areal på ca 650
kvm, og er opparbeidet som lekeplass. Plassen er
nylig bli oppgradert. Sentralt på lekeplassen er et
stort tre.

Rabinowitzparken
Rabinowitzparken lig ger i kr ysset Haraldsgata/
Bjørgvinsgate, og er opparbeidet med plen,
busker og trær, blomsterraba er, gangveger
og si egrupper. Monumentet i parken er et
minnesmerke e er Moritz Rabinowitz og ble
avduket i 1986. Det er bussholdeplass ved parken.

Parken er avsa l friområde i sentrumsplanen og
er i kommunalt eie.

Parken er veldig åpen mot den tra kkerte
Haraldsgata og kunne med fordel vært noe mer
skjermet mot denne. Parken kan også videreutvikles
som generasjonsmøteplass med ere si ebenker
og lre eleg ges for ulike ak viteter. Nærhet l
Lillesund skole gjør at mange barn passerer den
daglig.

Friområdet ved sykehuset
Området er regulert l o entlig grøntområde i
reguleringsplan for Helse – Fonna, og vist som
friområde i temakart – byrom.

Området er først og fremst tenkt som en grønn
bu er mellom sykehuset og boligbebyg gelsen
nedenfor, men det er også vik ge gang- og
sykkelforbindelser gjennom området i ere
retninger.

Terrenget er noe bra , og det må ses på
hvordan området kan utvikles i lkny tning l
gangforbindelsene som etableres.
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Dagen s si t u asj on Mu l ig h et f o r u t v ik l in g Bal last k a ien Risøy p ar k en Sør

Risøy er den sørligste av Haugesunds to te bygde
byøyer. Da kaptein G. N. Taussan i 1856 laget sin
byplan for Haugesund, strakk han bygater i karakte-
ris sk kvadratur re over fastlandet og byøyene. På
slu en av 1800-tallet ble bygater byg get ut og raskt
f ylt med sveitserhus i ulike størrelser. Under byg-
geboomen under første verdenskrig ble siste del av
gatene et stort se f ylt opp. Siden har ver sområ-
det i vest spist seg inn boligområde fra vest.
Risøy er i dag dominert av storindustri, havn med
cruisetra kk, og den eldre kvartalsstrukturen med
boligbebyg gelse. Aibel er regionens største private
arbeidsgiver med ca. 1700 ansa e i ver s- og kon-
tor virksomhet. Havna har bl.a. cruiseanløp med ca
400.000 cruiseturister i året.
Levekårsundersøkelsen viser at Risøy har behov for
et områdelø . Øya har likevel spesielle særtrekk
og kvaliteter som bør lø es frem, eldre sjøhusbe-
byg gelse mot Smedasundet, eldre boligbebyg gelse
rundt Ola Fly s gate, bystruktur med gater og villa-
bebyg gelse, mange allmenninger og småbåthavn.
Det er i stor grad manglende lgang l sjøen bl.a.
ved at dligere allmenninger er gjort u lgjengelige
for publikum og at store deler av sjøfronten i nord
opptas av ver ets brakkeby i nord.

Haugesund kommune har i 2020 inngå av tale med
Europan Norge om deltakelse i verdens største
konkurranse for unge arkitekter,
landskapsarkitekter og planleg gere. Risøys iden tet
skal styrkes, og hovedtema er hvordan øya kan

lre eleg ges bedre for industri, beboere og turister.
Spesielt ønskes forslag l grep som kan gi økt
bokvalitet i det eksisterende boområdet.
Opprustning og lgjengelig gjøring av glemte
allmenninger som byrom vil være vik ge grep,
sammen med opprustning av Sundgata som
historisk gateløp.

Ballastkaien er en allmenning på Risøy, som lig ger
langs Smedasundet på sørsiden av Risøy bro.
Allmenningen inngår som en del av
havnepromenaden langs Risøy. Området lig ger en
del lavere enn Sundgata, som er adkomstveg l
området. Skråningen opp mot Sundgata har en del
vegetasjon. Området grenser i sør mot eldre
bebyg gelse (Kolbeinsen). Området beny es l

Området er vist som friområde i sentrumsplanen og
som eksisterende byrom/ park i temakart – byrom.

RISØY RISØY

Ola Fly t t s p ar k

Området er vist delvis som tra kkområde, dels som
byg geområde i sentrumsplanen og som frem dig
byrom/ park i temakart – byrom.

småbåthavn med båtlagring om vinteren.
Haugesund motorbå orening disponerer en liten
bygning på Ballastkaien. Ved adkomstvegen ned l
området lig ger Ola Fly s plass.

Området er vist som friområde i sentrumsplanen og
som eksisterende byrom/park i temakart – byrom.
Byrommet har stort potensiale for transformasjon
og utvikling. En mulig utvidelse av småbåthavna bør
undersøkes nærmere. Området skal fremdeles
romme båtlagring om vinteren, og det har vært
forslag om å lre eleg ge for bobiler. Et eventuelt
ser vicebyg g bør også kunne fungere som et
samlingssted for beboere på Risøy. Det bør

lre eleg ges for uteopphold og sosiale møter, slik
som si eplasser, grillplass og «sandstrand».

Ola Fly s plass er et mindre parkanleg g ved
nedkjøringen l ballastkaien. Anleg get er sli og
trenger oppgradering / vedlikehold.
Grøntområdet i skråningen mot Sundgata bør
oppgraderes med benker og s anleg g. Parkering
over Ballastkaien langs Sundgata bør vurderes
ernet. Eksisterende tre bevares og det bør plantes

en trerekke langs gata.
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Dagen s si t u asj on Mu l ig h et f o r u t v ik l in g Dok k en Lek ep lass Hasseløy Bed d in g en Nor d r e Sv in h o lm en

Hasseløy, i dagligtale «Bakarøynå», er den
nordlige av de to byøyene i Haugesund. Øya
lig ger i gangavstand fra Haugesund sentrum, og
har broforbindelse l fastlandet. Sundet mellom
Hasseløy og Hauge ble kalt Hasseløysund i
vikingsagaene.
Hasseløy har, som Risøy, eldre kvartalsstruktur med
gateløp, boligbebyg gelse, eldre sjøhusbebyg gelse
og allmenninger langs Smedasundet og en stor
småbåthavn. Mot vest og nord er det nyere industri/
næringsvirksomhet og større boligprosjekter med
te blokkbebyg gelse/ lameller.

Mulighet for utvikling:
Vik ge grep for å leg ge l re e for utvikling og byliv
på Hasseløy, vil være oppgradering av Sjøhuskleiven
som historisk ferdselsåre, samt opprustning av
glemte allmenninger som byrom.

Like over brua l Hasseløy lig ger Dokken museum
— et grønt tun omgi av en rekke mindre bygninger
som forteller en spennende historie fra gamle
Haugesund. Museet representerer en vik g del
av bymiljøet i Haugesund under silde da og viser
hvordan folk levde mellom 1850 og 1950. De første
husene i Dokken ble reist for nesten 200 år siden. Da
fantes også en liten, lukket havn for sildebåtene, kalt
en «dokk». Det er herfra vi har navnet «Dokken».
Siden den gang har selve dokken bli f ylt igjen
med stein, betong og jord, men området har likevel
beholdt det gamle navnet.
Museumsområdet er vist som o entlig område i
sentrumsplanen og som byrom/ park i temakart
– Byrom. Området er åpent og er et mye brukt
rekreasjonsområde uanse om museet er åpent
eller ikke. Museet har også en museumshage som
ble anlagt i 1999 med eldre stauder

Lekeplassen er sentralt plassert i boligområdet på
Hasseløy, og er regulert l anleg g for lek. Området
er opparbeidet med ballplasser og lekeplass.
Byrommet har et grønt preg og er omkranset av en
rekke større trær mot gatene et rundt. Byrommet
har et par benker.

Byrommet har stort potensiale for transformasjon
og videreutvikling som områdelekeplass, ballplass.
Byrommet bør leg ges l re e som møteplass for
øyas befolkning , også for voksne og eldre.

Beddingen er regulert l parkområde med
bevaringsområdekulturminne i områdeplan for
Hasseløy.
Området skal ifølge planbestemmelsene
opparbeides parkmessig og gis et bymessig preg.
Beddingen skal ivaretas som industriminnesmerke
og gis nye bruksmuligheter. Området skal ses
og u ormes i sammenheng med den delen av
beddingen som lig ger i sjøen. Det skal lages felles/
helhetlig byg geplan for de nevnte områdene som
viser over ater/beleg g , beplantning , møblering ,
belysning , skil ng m.m.

Nordre Svinholmen er det nordligste neset på
Hasseløy. Området er regulert l o entlig friområde
i områdeplan for Hasseløy Nord, og er vist som
friområde i temakart - byrom. Det er også regulert
inn hensynssone for ny gangbro over l friområdet
rundt Asalvika, og frem dig broforbindelse mot
Killingøy og Skillebekkgata
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