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SCENESKIFTE – NYTT HUS FOR SCENEKUNST I STAVANGER SENTRUM 
 

LOKALISERING OG TOMTEVALG 
 

Følgende parametre vil ligge til grunne ved evaluering av 
tomtealternativ: 

 
- BYUTVIKLING 

Tomtevalg bør ses i Stavanger kommunes helhetlige perspektiv for 
byutvikling, og inngå i planene for utvikling generelt av Stavanger 
sentrum.  

 
- OFFENTLIG TRANSPORTTILBUD 

Rogaland Teater bør ha nærhet til kollektiv transport og være i gåavstand 
(10-15 min) til sentrale knutepunkter for tog, buss, båt og/eller eventuelt 
fremtidig bane. 
 

- VEINETT 
Beliggenheten bør være lett tilgjengelig via omkring liggende veinett, 
både for bil, tungtransport og sykkel. 

 
- PARKERING 

Parkeringsfasiliteter bør eksistere eller kunne etableres i gåavstand til 
bygningen. Gjerne i en sambruksløsning med andre, slik at man utnytter 
bruken av anlegget optimalt til alle døgnets tider. 
 

- AREALBEHOV 
Tomten skal romme teatrets utarbeidede romprogram og arealbehov. 
Utgangspunktet er modellene «flyt» og «kompakt» jf. Asplan Viaks rapport 
anno juli 2013 

 
- SENTRALITET og SYNLIGHET 

Tomten bør ha sentral og aktuell plassering i Stavanger sentrum. Rogaland 
Teater bør være et naturlig knutepunkt for regionens befolkning. 

 
- NABOFORHOLD 

Bygget bør plasseres i nær tilknytning til andre aktører som er med å 
skape et urbant og levende miljø. I sær aktører som tiltrekker seg 
mennesker på andre tidspunkter av døgnet enn teatrets spissbelastning 
mellom klokken 18-21. 
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- FLEKSIBILITET 
Fleksibilitet i størrelse og areal. Tomten bør ta høyde for en mulig 
fremtidig utvidelse av bygget i areal og/eller høyde. 
 

- EKSTERNE FORHOLD 
- Hvem eier tomten? 
- Reguleringsforhold og eventuelle nødvendige omreguleringer og 
tidsperspektivet i dette. 
- Andre avhengige forhold som må avklares og vil være en forutsetning for 
videre utvikling av området.  
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