Rapport

Innledning
Kristiansund kommune, NHP Eiendom og Bane NOR Eiendom skal utarbeide en reguleringsplan
for området Rutebilstasjonen – Nordmørskaia – Devoldholmen i Kristiansund sentrum. Som
grunnlag for reguleringsprosessen, ble tre team invitert til et Parallelloppdrag.
Hensikten var å finne et godt konsept for utvikling av området. Vi ønsker å få frem ulike
tilnærmingsmåter og løsningsforslag, tilpasset markedet, behovene og byen, og det ble brukt
parallelloppdrag for å få inn flere mulige løsninger.
Kravene til de innleverte forslagene er at konseptene skal vise en utbyggingsstruktur som gir
rom for ulike formål som bolig, næring, forretning/dagligvare og offentlig/privat tjenesteyting.
De skal også ivareta områdets funksjon som byens kollektivknutepunkt, ivareta stamnetthavn
og hurtigrutekai, legge til rette for sykkel og gange, skape godt lokalklima, samt knytte sammen
Vågen og sentrum på en bedre måte.
Ambisjonene for området er tilrettelegging for campus, høy utnytting, tilføre kvaliteter til
sentrum, arkitektonisk kvalitet, bærekraftige løsninger og miljøkvalitet, samt gode
kollektivløsninger.
Oppgaven skal løses og ambisjonene skal svares ut på en slik måte at:
-

Rammene for utvikling av området gir grunnlag for en målrettet og forutsigbar
planprosess og fleksibilitet for ulike framtidsscenarier

-

Arealdisponering og løsninger gir god ressursforvaltning og skaper verdier

-

Byggetrinnene er rasjonelle og at første trinn med blant annet dagligvare kan realiseres
innen 2-5 år

-

Prosjektmaterialet formidler en identitet for området og blir en inspirasjonskilde for
utviklingsprosessen

Det ble gjennomført midtveisseminar hvor evalueringsgruppa fikk foreløpige utkast presentert
og ga tilbakemelding under møtet, samt en skriftlig tilbakemelding i etterkant.
Mulighet for campusbygg ble betonet sterkere i midtveisseminaret og alle teamene ble bedt
om å vise hvordan campus kan bygges ut i første trinn, både som trinnvis utbygging og
mulighet for hele arealbehovet i ett trinn.
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Evaluering
Evalueringsgruppa har bestått av to representanter fra hver av de tre oppdragsgiverne samt en
ekstern fagperson som også er sekretær.
 Kristiansund kommune: Odd Arild Bugge og Per Sverre Ersvik
 Bane NOR: Dag Haugdal og Per Atle Tufte
 NHP: Christian Wist og Jostein Breines
 Ekstern: Sissel Arctander, byplanlegger og sivilarkitekt MNAL, tegn_3
Det er innhentet tilbakemeldinger fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, kommunen som
planmyndighet og fylkeskommunen.
Evalueringen av bidragene og anbefaling til videre planarbeid er basert på grad av
måloppnåelse i henhold til måloppnåelse oppgitt i programmet, vurdering av forslag til
løsninger og føringer gitt i oppdraget.

Generell tilbakemelding
Evalueringsgruppa er fornøyd med de innkomne forslagene som viser et spenn i løsninger og
muligheter for området.
Oppgaveområdet er avgrenset mens et av forslagene har vist et forslag med utbyggingsløsning
for hele Devoldholmen, selv om det planlegges å fortsatt være havn her. Det er imidlertid
løsningene innenfor oppdragets avgrensing som tillegges vekt i rangeringen av forslagene.
Bruk av havnearealer ansees å være et idéutspill for framtiden, men det presiseres at det kun
er arealet vist med rødt stiplet linje nedenfor som planlegges utviklet i forbindelse med dette
prosjektet.
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Pir II Arkitekter
Det foreslås to kvartaler og et torg inn mot Fosnagata, byen og havna. Kollektivholdeplasser
ligger inntil torget, og hurtigbåtanløp flyttes hit. Det legges til rette for sykkel langs Fosnagata
og det vises et nett av vandringsmuligheter gjennom området. Det er vist en havnepromenade
fra Kaibakken til Devoldholmen, som binder området til sentrum, og det foreslås oppgradering
av den sørvendte kaifronten til rekreasjonsområder ved vannet.
Forslaget gir stor fleksibilitet for bygging av campusbygg. Det kan bygges som et tydelig
landemerke mot havna eller som del av det nordligste kvartalet, men fortsatt med god
synlighet mot sentrale sentrum.
Dagligvare er løst i tilknytning til torget, og det er beskrevet en bebyggelsesstruktur som viser
at hvert kvartal kan bygges i flere trinn, og at parkering med både gateparkering og p-hus lar
seg løse i hvert trinn. Innenfor planområdet er det vist 41.116 m2 BRA og 43.960 m2 BTA.
Havnevirksomheten kan foregå som i dag, i alle trinn i utbyggingen, med adkomst fra Fosnagata
plassert i Astrups gate, som i dag.
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Evaluering
Forsalget vurderes samlet sett å være den beste løsningen. Det markerer seg ved at
hovedgrepet og mye av verdien for byen skapes allerede i første trinn. Man kan tidlig få
etablert torg og bebyggelse inn mot dette. Campus kan bygges og bli et attraktivt studie- og
forskningsområde ved vannet og med torg, kollektiv og dagligvare i første trinn. Det er mulig å
skape kontakt med vannet i begge kvartalene, slik at de blir attraktive både for boliger og
næring.
Adkomster, snuplasser og trafikkmønster for alle trafikantgrupper er løst tilforlatelig.
Bebyggelsesstrukturen som er vist viser også at hvert kvartal enkelt kan bygges i trinn.
Evalueringsgruppa mener forslaget gir mulighet for å bygge tydelig signalbygg for å markere
campus, dersom dette ønskes sterkere markert. En videre bearbeiding av dette konseptet bør
se på størrelsen på torget og hva som riktig byggelinje for søndre kvartal. Vil torget kunne være
smalere, slik at det ikke blir for stort i forhold til antall mennesker? For mulig framtidig
utbygging videre nordover på Devoldholmen er det viktig at den sørvendte rekreajosnområdet
på Devoldholmen er tilgjengelig. Det forutsetter utbygging av trekai, eventuelt flytebrygge
utenfor dagens steinkai. Kaifronten er en fredet steinkai og promenader og
rekreasjonsområder må løses nennsomt.
Foreslått bebyggelse ligger på dagens landarealer, og vurderes å være gjennomførbare. Det ser
ikke ut til å være nødvendig å rive dagens bussterminal ved realisering av nordre kvartal, noe
som gir en fleksibilitet ved planlegging av fremtidige byggefaser.
Nytolkningen av Kristiansunds bebyggelsesmønster, og farge- og materialbruk berømmes.
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Sanden og Hodnekvam Arkitekter og Transborder Studio
Visjonen er å skape et multifunksjonelt byområde som baserer seg på nærheten til vannet og
sentrum, og skape et område som kommer resten av byen til gode. Samlokalisering av høyskole
og en terminal for buss og båt kan gi et høyskolemiljø med hele regionen som nedslagsfelt.
Konseptet er to kvartaler mot Fosnagata, en havnepark langs den historiske kystlinjen og
framtidig mulighet for boliger på dagens havneområder. Infrastrukturen er løst med to
adkomster på tvers. Adkomst til havna er fra Astrups gate. Havnevirksomheten vil kunne drives
inntil havna selv skulle velge å bruke arealene til noe annet, som for eksempel boliger. Atkomst
til terminalområde for buss, båt og taxi er fra Fosnagata inn mot kaikanten hvor anløpet for
både hurtigbåten og sundbåten foreslås.
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De to kvartalene viderefører kvartalsstrukturen som eksisterer nord for området. Det
nordligste av de foreslåtte kvartalene legges til rette for mange typer arealbruk: dagligvare,
kontor, campus, boliger med mer. Det sørligste kvartalet tenkes om sentral offentlig eller privat
funksjon. Det er vist flere mulige måter å bygge ut det nordligste kvartalet avhengig av hvilken
funksjon det skal bygges for. Det er vist totalt 44.394 m2 BRA, men dette innbefatter
havnearealer. Trekker man disse fra, viser forslaget 31.414 m2, hvorav 6604 m2 av disse er vist
som boliger inn mot havnearealene.
Havneparken som foreslås, starter med havnepromenade mot sentrum, langs en campuskai
mot sør til campusareal og sjøbad, deretter til havnepark og havnepromenade og videre
nordover. Dersom havnearealene skal gjøres om til boliger, er det vist at boligene vil ha sikt
mot havneparken og mot sundet.
Utbyggingstrinnene viser hvordan man kan legge til rette for midlertidige byrom og invitere
byen inn allerede før utbygging. Deretter foreslås det at nytt kollektivknutepunkt etableres mot
sjøfronten og at det nordre kvartalet kan bygges ut i flere trinn, med dagligvare i første trinn.
Høgskole kan etableres i første kvartal, og det foreslås at deler av havneparken bygges samtidig
med førte kvartal. Deretter bygges det andre kvartalet mot sør og sjøfronten.

11

Evaluering
Forslaget vurderes som nest best. Det har sin styrke først og fremst i å vise hvordan vannet,
byrommene og campus kan henge sammen og at byens befolkning inviteres til en
sjøpromenade hvor man også får ta del i virksomheten på campus. Dernest er signalbygget mot
sjøen en overbevisende illustrasjon av hvordan viktige funksjoner kan ha høy synlighet og vise
seg fram mot byen og sundet.
Det overordnede grepet er godt og viser hvordan hele holmen henger sammen med byen.
Parken og boligene som er vist har god kvalitet, men vurderes som en supplerende mulighet.
Det er de første trinnene innenfor planavgrensningen som er vurdert som viktigst. Innenfor de
første utbyggingstrinnene ser man at hvert deltrinn i nordre kvartal har realistiske størrelser,
men det er flere byrom som skal på plass, både mot Fosnagata, mot kaipromenaden i sør og
mot vannet i vest. Samtidig er det trolig at det siste byggetrinnet kan bli stående ubebygd i lang
tid, kanskje til neste generasjon, og når det skal bygges vil allerede etablerte virksomheter og
byrom oppleves som en byggeplass, også sett fra byen.
Den fredede steinkaia må ivaretas og behandles som et viktig kulturminne ved en
videreutvikling av dette konseptet.
Forslaget får ros for god illustrasjon av en overbevisende sjøfront, for å vise inspirerende
arkitektur og forbilder for hvordan byrommene kan tas i bruk, samt en materialbruk som er
både nyskapende og samstemt med Kristiansunds arkitektur.
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C. F. Møller Arkitektkontor
Intensjonen er hverdagsbyen og hverdagskulturen, og legge til rette for at beboerne tar
bydelen sin i bruk. Forslaget viser tre kvartaler som kalles holmer, med en tung base og
kvartalsbebyggelse eller lameller over. Det foreslås næring og parkering til biler og sykler i
basene, mens bebyggelsen over kan være både boliger, høyskole og kontorer. Dekket over
basene brukes som uterom.

Mellom bebyggelsen er det foreslått uterom i en V-form, som binder Fosnagata, sjøfronten mot
sør og Astrups gate sammen. Mot sjøfronten ligger hjertet i området, hvor fotgjengere og
syklister møtes. Uteområdene er tenkt som shared space, dvs. kjørbare gaterom utformet først
og fremst som uteoppholdsområder og for gående og syklende. Rommene er godt tilrettelagt
for beboere, campus og næringsdrivende. Det foreslås også en promenade langs sjøfronten i
sør, og havnelageret bevares. Det foreslås en arkitekturløsning som gir både særpreg og en
sterk identitet for området. Det er vist total BRA 25180 m2 og 30099 m2 BTA.
Buss og sykkel er vist i Fosnagata, med en ekstra sykkelforbindelse i nord-sør-retning over
Devoldholmen. Bil, varelevering og adkomst til havna skjer fra Astrups gate. Det er ikke vist
biladkomst fram til hurtigbåten.
Det er vist system for energi og overvannshåndtering.

14

Evaluering
Forslaget vurderes å ha sin styrke i at det viser hvordan arkitektoniske konsepter kan skape en
sterk karakter og en sterk signatur mot sentrum og sundet. Forslaget vurderes imidlertid å
være mindre gjennomførbart, da hvert kvartal vil være utfordrende å dele inn i utbyggingstrinn.
Forslaget om å bygge strukturer før de skal tas i bruk anbefales ikke, da det binder opp både
materialressurser og økonomi uten at man får nytte av dem. Uterommene er mange og
arealene oppå basene er vist som en viktig del av uteområdene, uten at det er vist universelt
utformede løsninger. Uterommene er i stor grad dannet som noe nytt mellom de tre
kvartalene, og vil ikke være ferdig før alt er bygd ut. Det etterlyses også mer innhold i
utearealene langs vannet, hvor den sørvendte kaikanten har et unikt potensial i sentrale
Kristiansund.
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