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Presseskriv 19. desember 2017.

I dag offentliggjøres et nytt opplevelsessenter og bryggeri på havnefronten i Stavanger. Bak prosjektet 

står det norske bryggeriet LERVIG og det danske arkitektfirmaet COBE, med arkitekt Dan Stubbergaard i 

spissen. Plassert på den sentralt beliggende Bekhuskaien, ønsker LERVIG og COBE å skape en folkelig 

attraksjon i Stavanger bestående av opplevelsessenter, bryggeri, havnebad, takhage og Norges første 

streetfood-marked på vestkysten. 

Norske Lervig Aktiebryggeri har de siste årene opplevd en markant internasjonal fremgang og er i dag 

representert i 35 land. Inklusivt i Danmark, hvor de bl.a. brygger for Mikkeller, og i 2016 ansatte 

danske Anders Kleinstrup som administrerende direktør. Som en del av denne utviklingen har LER-

VIG gått sammen med det danske arkitektfirmaet COBE, om et nytt opplevelsessenter og bryggeri i 

hjembyen Stavanger. Selve bryggeriet senkes 5 meter under gatenivå og rundt bryggeriet plasseres 

en rekke offentlig tilgjengelige funksjoner, deriblant et opplevelsessenter, hvor man kan bli klokere 

på hvordan øl blir til, samt Norges første streetfood-marked på vestkysten. Hele byggeriet omkranses 

av en offentlig promenade med havnebad, og på taket etableres en offentlig takhage.

Anders Kleinstrup, administrerende direktør for LERVIG, sier:

”LERVIG har gjennom en årrekke økt salget og vokser nå ut av den nåværende lokasjonen. Normalt 

vil et bryggeri som et naturlig utvidelsessteg rykke ut av byen, til en lokasjon med god adgang til 

infrastruktur og billige kvadratmeter hvor en stor firkantet industriell kasse kan øke effektiviteten. 

Hos LERVIG tror vi på muligheten til å skape noe unikt på Bekhuskaien i Stavanger. En bryggeri-

attraksjon midt i byen som er kombinert med streetfood, takhage og havnebad kan bli en oase for 

alle generasjoner, og vil ta Bekhuskaien tilbake til byen. Ølet blir ikke bedre av å bli brygget på en 

fantastisk lokasjon som Bekhuskaien, men jeg er sikker på at kombinasjonen av alt kan få LERVIG 

og Stavanger på kartet internasjonalt, som et sted man skal besøke om man er ølentusiast, naturel-

sker eller foodie.”

LERVIG bryggeri går sammen med
COBE arkitekt om folkelig opplevelses-
senter på havnefronten i Stavanger

Illustrasjon: COBE
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Bygging og byrom tenkes sammen 

Byggeriet består av ét stort tak, som samler alle funksjonene. Loftet utformes med spektakulære 

hvelvinger i tre, inspirert av tradisjonelle bryggerihaller. Stavanger er i tillegg den byen i Nord-Euro-

pa med størst tetthet av trehus, derfor vil byggeriet formidle byens stolte tradisjon med å bygge i tre 

og bli et nytt fikspunkt på Stavangers skyline. På taket etableres en offentlig takhage, hvor der skal 

dyrkes avlinger, som senere kan brukes til fremstilling av øl i bryggeriet. Dessuten vil opplevelses-

senteret selge utvalgte råvarer fra takhagen.

Dan Stubbergaard, arkitekt og innehaver av COBE, sier:

”Vår visjon er å kunne skape en folkelig attraksjon i Stavanger. Med sin spektakulære plassering 

midt på havnefronten er Bekhuskaien et sted, som alle bør få nyte av. De lukka produksjonsfasili-

tetene, som et bryggeri som regel består av, omkranses her av offentlig tilgjengelige tilbud. Man vil 

oppleve et sted i byen, som hyller det uformelle bylivet – og kaien, som i mange år har huset offs-

horeindustri og avskilt byen fra bukten, transformeres til folkets kai. Byrom og bygning tenkes som 

en helhet, og Stavanger sys sammen på ny – ikke kun fysisk men også sosialt. Helt bevisst bygger vi 

ikke høyt, men helt flatt og tilgjengelig for alle – en slags bylivspannekake i Stavanger.”

Prosjektet presenteres i dag kl. 12.00-13.00 ved et pressemøte, som avholdes hos LERVIG, Vi-

erveien 1, i Stavanger, Norge, med deltagelse av både COBE ved arkitekt og innehaver Dan Stub-

bergaard, og arkitekt og prosjektleder Nikolaj Harving samt LERVIG ved bryggemester Mike Murphy, 

styremedlem og hovedeier Kristoffer Stensrud, og administrerende direktør Anders Kleinstrup.

For ytterligere information, vennligst kontakt

Stine Lund Hansen, Director of Business Development and Communications, COBE, E: slh@cobe.dk, 

M: +45 2729 2442.

Anders Kleinstrup, Managing director, LERVIG, E: ak@lervig.no, M: +47 91900236.

Illustrasjoner

Illustrasjoner er vedlagt. De kan frit bruges i forbindelse med omtale af LERVIG og COBE. Alle il-

lustrationer skal krediteres COBE.

Om projektet

Sted: Stavanger, Norge

Bygherre: LERVIG

Arkitekt: COBE

Program: Bryggeri, oplevelsessenter og streetfood-marked, samt promenade, havnebad og takhage

Størrelse: 11.000 m2

Bilder: COBE 

Om LERVIG

LERVIG er norges største uavhengige bryggeri, beliggende i Stavanger på norges vestkyst. LERVIG 

har en årlig produksjon på godt 2 mill. liter fordelt på en stor portfolio av øl – fra forfriskende pils-

nere til bourbon fatlagerede barley wines, store stout’s og en lang rekke IPA’s samt surøl. RateBeer 

kåret i 2014 LERVIG til et av verdens 100 beste bryggerier. Ut av de 100 var 80 amerikanske bryg-

gerier. Samme kåring ga også LERVIG tittelen Norges beste. LERVIG’s bryggerimester Mike Murphy 
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har mange års erfaring og er med tiden blitt en legende i bryggerverdenen. LERVIG lar seg inspi-

rere av kreative venner internasjonalt, og samarbeider med noen av de beste og mest anerkjente 

bryggeriene i verden.

www.lervig.no

Om COBE

COBE er et arkitektfirma grunnlagt i København i 2006 av arkitekt Dan Stubbergaard. COBE 

ønsker å skape et arkitektonisk omdreiningspunkt rundt det sosiale rom i våre byer og bygnin-

ger. Tegnestuens prosjekter tar derfor utgangspunkt i hvert steds særlige potensiale og insiste-

rer gjennom prosjektene på å skape merverdi for de menneskene og det nærmiljøet, som skal 

overta og prege våre bygninger og byer i fremtiden. Å bygge sosial og bæredyktig infrastruktur for 

menneskers liv. Denne tilgangen har vist seg tydeligst i en rekke av COBEs markante prosjekter, 

som eksempelvis utviklingen av Papirøen i hjertet av København, transformasjonen av Nørreport 

Station - Københavns travleste stasjon, utviklingen av Nordhavnen - Skandinavias største, mest 

ambisiøse byutviklingsprosjekt samt en konferansebygning for Adidas i sportsmerkets hovedkvar-

ter i Tyskland. COBE er i tillegg nettopp kåret som vinner av konkurransen om den europeiske 

plass, Place Schuman, i hjertet av EU.

www.cobe.dk


