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Forord





Åpne tanker

Prosjektet Åpne tanker har som mål å starte en stedsutviklingsprosess rundt et nedlagt tankanlegg

på Stornes i Rype�ord, der åpenhet og medvirkning er forutsetninger for arbeidet. Med denne frem-

gangsmåten søker prosjektet å etablere en sterk forankring i byen og dens befolkning. Du som leser

denne boken er kanskje berørt av Stornes, enten som nabo, Fjording, Hammerfesting, til�ytter, planleg-

ger, politiker, investor, entrepenør, eller på annen måte.

Åpne tanker er initiert av arkitektene Ingrid Neeraas Dahl og Christo�er Imislund. Gjennom en pros-

ess med intervjuer, utstilling og tankeverksteder har de involverte blitt oppfordret til å re�ektere rundt

hvordan de ønsker at byen skal utvikle seg, og hvordan området på Stornes kan bidra til trivsel og bolyst.

Samtidig har det blitt stilt spørsmål rundt hvordan man skal møte noen av utfordringene som byen står

ovenfor.

Som en av �ere kommunikasjonskanaler har vi brukt Arkitekturens år 2011, Norske Arkitekters Lands-

forening sin 100 års markering. NAL har oppfordret arkitekter i hele landet til å bidra til jubiléet med

prosjekter under temaet endringsrom. Prosjektet markedsføres nasjonalt som Hammerefst sitt bidrag til

Arkitekturens år, og er slik med på å øke bevisstheten rundt regionen.

Denne boka forteller om stedet og menneskene, hvordan de påvirkes av hverandre og hvordan de på best

mulig måte kan utvikles på hverandres premisser.





Et nes med mange tanker





Stornes sett fra by�ellet Tyven



Problemstilling

Arealknapphet er en utfordring i Hammerfest. Byen er i vekst, og det er en utfordring å få avsatt områder

til både bolig og næringstomter. Bebyggelsen er konsentert på en liten �ik av en relativt stor øy, klemt

mellom sjøen og �ellet. Store deler av øya brukes til reinbeite, og topogra�en i det bebygde området er ut-

fordrende med bratte skråninger og �ell. Disse faktorene gjør at byen er nødt til å vokse innover, noe som

på mange måter er en kvalitet som bidrar til at bystrukturen oppleves som relativt stram og strukturert.

Denne situasjonen krever at man klarer å utnytte de bebygde områdene på en e�ektiv måte. I Hammer -

fest �nnes fortsatt bynære områder som ikke er fullt utnyttet, og som har stort potensiale i et byutvikling-

sperspektiv. Det nedlagte tankanlegget på Stornes i Rype�ord er et slikt område.

Norge Vest�nnmark Kvaløya Hammerfest by



Stornes

Stornes ligger 3,2 km fra Hammerfest sentrum, i “forstaden” Rype�ord. Til sammenligning ligger nye

byggefelt, som Mellomvannet boligfelt og Fuglenesåsen, ca 4 km fra bysentrum. Disse to boligfeltene er

veldig populære, ikke minst for barnefamilier som ønsker å etablere seg et lite stykke utenfor selve by-

kjernen. De �este Hammerefstingene bruker bil for å komme seg til sentrum, men det går også busser

forbi Stornes. En gang og sykkelvei går hele veien inn til sentrum. Den korte avstanden gjør at man har

muligheten til å sette bilen hjemme hvis man bor på Stornes og skal til byen.

Tankanlegget ligger �ott til i skrånende terreng ned mot vannet, og har utsikt over naboøyene Seiland

og Sørøya. Utsikten mot disse øyene er viktig for hammerfestingene. Nærheten til naturen er noe

lokalbefolkningen er stolte av, og er en kvalitet som tiltrekker seg til�yttere sørfra. Kombinasjonen av

sentrumsnært, �ott utsikt og nærhet til sjøen, gjør Stornes til et attraktivt boligområde. Samtidig er det

også et attraktivt område for næringsaktører som ønsker en sjønær tomt i nærheten av byen.

Utsikten fra tankanlegget
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sentrum

Stornes
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Avstander til sentrum:

Fuglenesåsen 4,0 km

Rosmolla 2,5 km

Baksalen 2,5 km

Mellomvannet byggefelt4,4 km



Ortofoto av Stornes med tomteavgrensning



Tankene

Stornes har fungert som lagringssted for drivsto�. Området inneholder, i tilegg til de 12 oljetankene,

dypvannskai for tilgang med båt, og en tankestasjon for store tankbiler. I �ere år har tankanlegget vært

ute av dri�, og den eneste aktiviteten på området er knyttet til vedlikehold. Infrastrukturen på området

består av en bilvei og �ere smale broer som gjør det mulig å gå mellom de største tankene. Nede ved

kaiområdet ligger et administrasjonsbygg. Stornes er sperret av med et gjerde som går helt ned til sjøen,

og er i dag ikke tilgjengelig for o�entligheten. Det inngjerdede området er ca 45 mål stort.

Vegetasjonenpå tomta består av gress, stein, og noen bjørketrær og �æra er relativt uberørt. Det er sparsomt

med trær ellers på den forblåste Kvaløya, befolkningen er derfor veldigopptatt av å bevare de små skogene

som �nnes. For Hammerfestinger er det også viktig å kunne dra ned i �æra sammen med familien og tenne

bål. Bevaring av strandlinjen nær byen er derfor et viktig tema i byutviklingen.



Tankene som lerret



Tankene som lerret



21. - 24. februar 2011 Filmer og intervjuer

For å sette igang tankeprosessen rundt utviklingen av Stornes stilte vi to spørsmål:

Hva kan området være i dag?

Hva kan området være i fremtiden?

Tankene på Stornes fremstår i dag som industrielle ruiner. Som kulturminner fra en industri som fortsatt er

synlig i Hammerfest, og som har dannet grunnlag for den til�ytningen som byen i dag opplever.Noen av tan-

kene er rustet og nærmest forfalne, mens andre er godt vedlikeholdt og malt i en jevn hvit farge.Naboer til

området har blitt vant med at tankene står der, de har nærmest er blitt en del av landskapet. Samtidig er det

mange som ønsker dem vekk. Med utgangspunkt i dette så vi på hvordan tankene kunne brukes slik de står i

dag til å belyse spørsmålet rundt hva området kan bli i fremtiden.

I februar 2011, mens det fortsatt var mørketid, ble �ere ulike fremtidsscenarioer iscenesatt på Stornes ved å

bruke en av de største oljetankene som et lerret. Ulike motiver, i form av �lmsnutter, ble projisert på tanken

ved hjelp av en videokanon. Denne tanken er godt synlig fra hovedveien som fører inn til byen og �lmene

vekket stor oppsikt blant de forbipasserende og var en e�ektiv måte å nå ut til folk på.

Fire ulike scenarioer ble vist over �re dager, samtidig som et spørsmål knyttet til dagens �lm ble stilt på

forsiden av lokalavisen.Intervjuer med forbipasserende ga oss et intrykk av hvordan befolkningen ønsker at

Stornes skal være i fremtiden.





“Hammerfest er jo en stor sjitby! Det e jo ingenting her, det e kalt hele tida. Æ vet ikke ka vi treng.”
Frustrert tenåring



Hammerfest quo vadis?

Arrangementet åpnet med en isbjørn svømmende

inne i tanken. Isbjørnen er representert i Ham-

merfest sitt kommunevåpen, og symboliserer

byens tilknytning til Arktis gjennom mange år med

ishavsfangstog pomorhandel. Vedå vise en isbjørn

som svømmer inne i tanken, villevi spørre hvor

Hammerfest er på vei. Samtidig ønsket vi å diskutere

hvordan tankene kan gjenbrukes som kontruktive

bygningselementer.Kan Stornes bli et landemerke

som arktisk akvarium?



“Medbareén etasjehadde det vært litt kjedelig,men om man kunne byggeti etasjerhadde det vært kult.”



“Medbareén etasjehadde det vært litt kjedelig,men om man kunne byggeti etasjerhadde det vært kult.”

Kan man bo i en

oljetank?

Dag to ble det vist et hjem hvor

en familie er igang med dagens

middagsforberedelser. Her øn-

sket vi å diskutere muligheten

for etablering av boliger på om-

rådet. Hammerfest har i dag stor

mangel på boligtomter. Stornes

vil være er et attraktivt bolig-

område med kort vei til sentrum,

�ott utsikt og gode solforhold.

En mulig transformasjon av

tankene til boliger er også noe vi

ønsker å diskutere.



Er det størrelsen som

teller?

Den tredje dagen ble det vist en �lm hvor

et lite etterkrisghus blir transformert til

en stor boligblokk. Denne animasjonen

belyser spørsmålet omkring typologi og

skala på bebyggelseni området. Mange vil

kanskje ønske seg en spredt og lav be-

byggelsei område for å bevare mest mulig

av vegetasjonen og utsikten i området.

Samtidig fører arealknappheten i kom-

munen til at det vil være fornu�ig å tenke

seg en høy utnyttelsesgrad av området.



Er det størrelsen som teller?
“Vimå ha byfortetting,vi har for lite areal,vi må ha �ere hus inn. Æ trur ikke gjenreisningshuse tingen fordidet

tar for mye plass.Men kanskje vi kan blande litt, kæm som veit?”



“Dettettes til med industri. Heilepolarbaseområdetfor eksempel,det e kanta ogkaie overalt. Nu har vi kun ei

�æra igjenher inne, som e dekka med naust, det e vanskeligå komme til.”



Kan �sk leve på

land?

Den siste dagen ble det vist en

�ske stim svømmende rundt inne

i tanken. I tillegg til boligtomter

er det også press på nye områder

avsatt til næringsvirksomhet i

kommunen. Sjønære tomter er

spesielt attraktive. Vi ønsker der-

for at man skal diskutere bruken

av området, også i forbindelse

med industriell og næringsrettet

virksomhet. Kan tankene for

eksempel brukes til �skeoppdrett

på land?





Intervjuer og dokumentasjon av �lmvisningen er sam -

let i en �lm som følger med boken. I �lmen møter vi

ulike mennesker, inn�yttere, hammerfestinger, unge og

gamle, som alle har sine meninger om hvordan Stornes

bør utvikles i fremtiden.



Media

LokalavisenFinnmark Dagblad har vært et viktig medium

for å formidle prosjektet. Reportasjer i avisavekket folks

oppmerksomhet rundt Stornes som et nytt utviklingsom-

råde i Hammerfest. Prosjektet ble presentert for politikere

og næringsliv i etterkant av �lmvisningene. Dette var

første steg i å involverepersoner med ulik fagligbakgrunn

i prosjektet.

Alle �lmene ble fortløpende lagt ut på Youtubeog kom-

munens hjemmesider, slik at de som ikke �kk med seg

visningene kunne klikke seg inn og følgemed på dagens

tema.

Prosjektet �kk også landsdekkende oppmerksomhet gjen-

nom NRK sine hjemmesider, NALog Arkitektnytt sine

hjemmesider og NRK sine lokalsendinger.





Listeover alle innkomne forslag

Konferanserom
Konsertlokale
Bolig
Kontor
Kjernekra�verk
Badeland
Sykehus
Akvarium
Fotballbane
Park
Trær
Fjell
Fjære
Hurtigruteanløp
Dypvannskai
Landbasert merde
Universitet
Aluminiumsverk
Roterende restaurant
Museum
Parkeringshus
Fortsettelse av polarbase
Sol og strandrom
Dyrehage
Kunstgalleri
Atelier
Messeområde
Kunstnerbolig
Pub
Drivhus
Dyrehage
Akvarium
Takhagepå tankene
Studentbolig
Melkøybolig
Energicampus
Tivoli
Romstasjon

Interaktiv utstilling





27. oktober - 13. november 2011 utstilling og bygging

For å sammenfatte �lmer og intervjuer som ble gjort i første fase av prosjektet laget vi en utstilling. Utstillin-

gen var interaktiv, de besøkende kunne påvirke utstillingen og få anledning til å komme med sine meninger

rundt utviklingen av Stornes.

Utstillingen ble delt opp i en informativ og en skapende del, og disse to ble koblet sammen. Galleri VERKi

Hammerfest var arena for den informative delen. Det ble stilt ut bilder og tekst som beskrev intensjonen med

prosjektet og vist en �lm av projiseringene på tanken med intervjuer med forbipasserende som lydspor.

Den skapende delen av utstillingen ble lagt til Biblioteketi Hammerfest. Her ble det stilt ut en landskapsmo-

dell av Stornes, med tankene og omkringliggende bebyggelse.I modellen kunne publikum byggesine egne

forslag til fremtidens Stornes. Modellen ble �lmet med et webkamera som og kunne følgesdirektesendt på

internett. Denne liveoverføringenble også vist på galleri VERKsom en del av utstillingen. På denne måten

ble alt som ble bygd på biblioteket en del av utstillingen og forslagene til hva som kan byggespå Stornes.

Ved å dele opp utstillingen nådde vi ut til �ere enn ved å bare ha prosjektet på ett sted. Et galleri er ikke et like

lavterkseltilbud som et bibliotek, hvor mange mennesker med ulik bakgrunn og i alle aldre er innom hver

dag.Varman innom biblioteket og bygget i modellen, kunne det være spennende å gå på VERKetterpå for å

se forslaget sitt som en del av utstillingen, og dermed også ta en titt på resten av materialet. På denne måten

ble det skapt en bevegelsemellom o�entlige rom i byen som krysset rådhusplassen og tok i bruk strandprom -

enaden.



Biblioteket

GalleriVERK

Hammerfest sentrum





De store klossene rep -

resenterer større �er -

etasjes bygg

De små klossene

har en høyde på to

etasjer

Saltakshusene

er laget med to

etasjes høyde

De �ate kloss -

ene har en etasjes

høyde

De lange grå strimlene

er veier. Kan deles i

kortere stubber

Trianglene er gress,

trær eller vann.

Klossene



Et utvalg av forslagene som ble

bygget i modellen i løpet av ut -

stillingsperioden. Forslagene ble

vist som en del av utstillingen på

Galleri Verk.







Publisitet

Utstillingen ble dekket i

media, både av lokalavisen

Finnmark Dagblad og Alta-

posten. Tv Nord laget en

reportasje fra utstillingen om

ble vist på TV og internett.

Med Ustream ble byggingen

på biblioteket vist livepå

internett.





Tankeverksted



Husbanklaget i aksjon



Som en avslutning av den interaktive utstillingen inviterte vi �re ulike grupper til å delta på et tankeverksted.

Kommune, politikere, naboer og Husbanken ble invitert til å stille med hvert sitt lag til en modellduell om

fremtidens Stornes. Vedå bruke landskapsmodellen som kommunikasjonsplattform ønsket vi å skape en �at

og åpen dialog med direkte forbindelse til Stornes.

Seansen startet med et foredrag holdt av Oddvar Skjævelandfra Mellomrom Arkitekturpsykologi som var

invitert til å lede tankeverkstedet sammen med oss. Under foredraget ble gruppene blant annet konfrontert

med hva som skal til for å skape trivsel og liv i en by.Mange �kk nok utfordret sine holdninger blant annet

omkring hva som er “pent og stygt” i en bykontekst.

Hver gruppe �kk så utdelt to spørreskjema og skulle diskutere spørsmål som: Hvordan oppfatter du potensi-

alet på Stornes? Hvem er det nye Stornes for? og Har Hammerfest et godt renommé?

11. november 2011 Modellduell





Duell

Hvert lag �kk byggesitt eget forslag til fremtidens Stornes i modellen som de til slutt skulle presentere for

resten av deltagerne på verkstedet. Hele seansen avsluttet med at juryen, med Skjævelandi spissen, kom-

menterte hvert av forslageneog kåret en vinner av duellen.

Resultatet ble tre ganske ulike forslagsom tok opp temaer som blant annet gjenbruk av tankene direkte som

konstruktive elementer, eller som identitetsmarkører i form av nye byggmed visuellereferanser til tankene.

O�entlige og private områder og boligtypologier ble også diskutert. Fellesfor alle forslagenevar at alle ønsket

å byggeen form for landemerke, eller identitetsmarkør, som skulle være synlig fra veien.





Kommunelaget

Lagethadde satt som en forutsetning at alle tankene skulle �ernes, og utbyggingen av området skulle starte

med blanke ark. Det ble lagt opp til en boligtypologi med rekkehus og småhusbebyggelsepå maksimalt �re

etasjer.Et signalbygg,Stornes Tower,troner sør på tomta. Tårnet vil visesgodt fra veien, og vil være en vel-

komst og en form for byport.

For å bevare o�entlig tilgang til strandlinjen ble det etablert grøntstruktur med gang- og sykkelsti langs

�æra. Vedveien leggesdet til rette for forretningsbygg med muligheter for butikker og kontorlokaler. Laget

forutsatte også at all parkering skjer under bakken. Den eksisterende dypvannskaia forutsettes bevart. En del

o�entlige bygger lagt inn, som samfunnshus og skatepark. Et svømmebasseng med varme fra spillvann fra

Melkøyaog en restaurant med brygge og uteservering er det også funnet rom til.





Husbank- og nabolaget

Hovedgrepet hos dette laget var at alle tankene skulle bevares, enten som konstruktive skall med annen

bebyggelseinni, eller bygget sammen som sammenhengende strukturer. Lagetønsket å spille på Hammerfest

som olje- og energiby,med gjenbruk som et viktig tema. All ny bebyggelseskal ha en formmessig referanse til

tankene, og slik skape identitet og vekke internasjonal oppsikt.

Spillvarmefra Melkøyautnyttes i form av elektrisitet til området, og det tas sikte på at alle byggskal etableres

som plusshus. Det er lagt opp til boliger inne i tankene, i tillegg til leiligheter i frittstående blokker. Også

her har man bevart en o�entlig tilgang til strandlinjen ved etablering av en gang- og sykkelveilangs �æra og

et friområde i vannkanten. I første etasje på tankene nærmest veien ser man for seg næringslokaler. Andre

aktiviteter man vil leggetil rette for på området er blant annet barnehage og skole,badeland, kunstnerboliger

og fellessolterrasser på toppen av tankene. Parkering for biler og snøscootere foregår inne i en av tankene.





Politikerlaget

Etter å ha startet med å rive alle tankene diskuterte laget seg frem til at de villebevare noe av tomtas historie

ved å etablere en rekke sylinderformede byggsom strakte seg ut i vannet. På denne måten bevares en refer-

anse til oljetankene samtidig som nye moderne byggetableres.

Forslaget legger til rette for massiv boligutbygging på området, i form av eneboliger, lamellbyggog blokk-

bebyggelse.Mellom husene bevares mye grønt, og det etableres et felleskaianlegg i �æra.

Politikerne var de eneste som turte å være litt tø�e i utnyttelsen av tomta. De andre to forslageneforespeiler

en beskjeden utbygging, noe som, etter juryens mening, kan være vanskeligå forsvare i den situasjonen Ham-

merfest er i med hensyn på arealknapphet. Men selv om man har valgt en ganske høy utnyttelse av tomta,

har man bevart noen referanser til historien, og dermed styrket en del av stedets identitet. Dette gav stjerne i

margen hos juryen, og politikerlaget ble dermed duellens vinnere.



Elever fra Fjordtun skole bygger sitt Stornes



Barnas tanker

Fjerde klasse ved Fjortun skole ble også invitert

til et eget verksted hvor elevene �kk byggesine

forslag i modellen. På forhånd hadde de gjort

oppgaver på skolen som gikk ut på å tegne sitt

Stornes og byggedet i plastilina. Det var stor

entusiasme blant elevene når de �kk byggei land-

skapsmodellen, og mange �otte forslagble bygd.

Blant annet var dyrehage og spøkelseshus noe

elevene ønsket seg på Stornes.

I etterkant av verkstedet lagde elevene,på eget ini-

tiativ,en utstilling på skolen hvor de stilte ut sine

forslagmed modeller, tegninger og beskrivelse.

Fjordtunelevene er naboer til Stornes og deres

oppfattning av områdets potensiale er viktig, da

de utgjør en gruppe som med stor sannsynlighet

vil bosette seg i Rype�ord og være berørt av ut-

viklingen på Stornes.



Elevenesegen utstilling på Fjordtun



Elevenesegen utstilling på Fjordtun



Statistikk

Hver enkelt av deltagerene på tankeverkstedet svarte på

noen spørreskjemaer angående Hammerfest, og utvikling

på Stornes.

Avstatistikken kan vi lese at de aller �este ppfatter by-

utviklingen i Hammerfest som positiv. I tillegg er de

nesten alle enige om at Stornes har stort potensiale. Dette

tyder på en generell optimisme i befolkningen i forhold til

byen de bor i og fremtiden.

Flertallet ønsker å bo her lenge,og mener de kjenner byen

sin godt. Veldigfå synes det er brysomt å bli stemplet som

“hammerfesting”.Interessant er det også å se at de �este

føler at byen er en del av dem, og at den gir dem identitet.

Avdette kan vi lese at Hammerfestingene trives i byen sin,

og er stolte av den. Dette tyder på at det ikke er mange

som deler oppfatningen om at Hammerfest er en “skitby”,

som ble uttalt i et av intervjuene gjort i første fase av pros-

jektet.





Når det gjelder hva Stornes trenger er det påfallende mange som mener det bør

leggestil rette for rekreasjon og frilu�sliv, og aktiviteter i �æra. Dette var også mye

diskutert blant de som ble intervjuet tidligere, og tyder på at det er viktig for be-

folkningen at noe av området må være o�entlig tilgjengelig.Når det gjelder bolig-

struktur ønsker de �este at området byggesut med høy tetthet, og mange ser for seg

leilighetsbyggsom en god løsning. Til sammenligning mener relativt få at eneboliger

er løsningen, og enda færre at det er viktig med store boligtomter.

Barnehage er den av de o�entlige funksjojnene som kommer høyest opp på ønskelis-

ten, etterfulgt av parkering og restaurant. Veldigfå ønsker at Stornes skal utvikles til

næringstomter, og ingen ønsker seg etablering av industri i området.





Ettertanker





Veien videre

Med prosjektet har vi vist at Stornes kan være noe mer enn et stengt område med oljetanker. Vi har åpnet

folks tanker rundt hva området på Stornes kan utvikles til. Vi har nådd ut til befolkningen, og kommune og

politikere har vært involvert gjennom hele prosessen. I etterkant av verkstedene ble prosjektet oppsumert i et

møte med kommunens Miljøutvalghvor det vekket stort engasjement fra lokalpolitikere.Prosessen er doku-

mentert i denne boka og i �lmen som følger med.

Vi ønsker at materialet skal brukes som en idébank, på den måten at forslagene som ble bygget i model-

len, intervjuene og statistikken tas videre i et konkret prosjekt på Stornes. Neste steg i prosessen vil være å

konkretisere og vurdere informasjonen som er samlet inn, og utforme en fellesvisjon for Stornes. Denne

visjonen bør utformes som et sammarbeid mellom de som har vært involvert i prosessen. Et påfølgende ut-

byggingsprosjektkan være et kommunalt eller privat initiativ,men bør i alle tilfellervære byggetpå den felles

visjonen for hva Stornes skal være i fremtiden. På denne måten blir idéene som er kommet inn med hele

veien ut i det konkrete prosjektet.

Vi ønsker at Åpne Tanker skal være et forbilde for hvordan man kan ivareta åpnehet i stedsutviklingspros-

esser,og at metodene vi har brukt kan inspirere til å benytte seg av alternative løsninger for kommunikasjon

og medvirkning.
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