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Vask av Stavanger Torg og tilliggende areal september 2009 
 
Stavanger kommune sitt samarbeid vedrørende tyggifjerning-gaterens sammen med Sopihop startet 
høsten 2007. Prosjektet Rent i Stavanger sammen med Vei, park og idrett gjorde da en henvendelse til 
Sopihop: Kunne det finnes en metode eller maskin som kunne brukes til fjerning av tyggegummi på 
fortau, gater og torg? Resultatet av dette ble den maskinen og metoden Sopihop bruker i dag. 
 
Januar 2008 gjorde Stavanger kommune et forsøksprosjekt sammen med Statens vegvesen og Sandnes 
kommune. 3000 m2 ble rengjort i Stavanger sentrum før åpningsseremonien til Stavanger2008, og 
maskinen ble prøvd ut på ulike dekker. Resultatet og gjennomføringen av vårt forsøksprosjekt var bra. 
 
September 2009 valgte vi igjen å kontakte Sopihop. Tusenårsstedet i Stavanger (Torget) med tilhørende 
areal måtte rengjøres for skitt og tyggegummi. Totalt ble det vasket 4200 m2, og dette inkluderte vask 
av belegg i indisk granitt, sittebenker i granitt og alle torgtrappene. Det ble brukt 8 arbeidsdager, og 
kommunikasjonen med daglig leder og ansatte var god. 
 
Gjennomføringen og resultatet i september ble meget bra. Vi opplevde ikke at belegget, (indisk granitt), 
ble skadet eller utsatt for slitasje under denne prosessen. Fugene ble målt før og etter, og det var liten 
endring. Fugemasse som ble virvlet opp under vaskeprosessen, ble spylt tilbake på plass igjen.  
 
Stavanger kommune har i de siste årene forsøkt flere metoder for å vaske Tusenårsstedet rent. Det er 
per dags dato kun Sopihop med sin maskin som kan vise til gode resultater. Dersom de årlige 
budsjettene til Vei, park og idrett opprettholdes, og at vi ikke opplever kutt i vårt driftsbudsjett, ønsker 
Vei, park og idrett å arbeide mot en årlig vask av Tusenårsstedet med utstyr fra Sopihop. 
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