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SAMMENDRAG
Konsekvensutredningen er utarbeidet av Head Energy UP i samarbeid med Stavanger kommune.
Ecofact har utarbeidet underlagsrapporter for temaene naturmangfold og forurensning og vannmiljø.
Konsekvensutredningen utløses av forskrift om konsekvensutredninger ettersom det er
forventet at planen vil gi rammer for en bymessig utvikling hvor summen av arealer avsatt til
næring, offentlig og privat tjenesteyting og allmennyttige formål vil bli mer enn 15 000 m2
BRA.
Hensikten med konsekvensutredningen er å tydeliggjøre konsekvenser av planforslaget.
Konsekvensen av planforslaget vurderes opp mot dagens situasjon, og innebærer en kort
drøfting av hvorvidt planforslaget med dets plangrep er en forbedret/forringet løsning enn
gjeldende sentrumsplan.
Konsekvensutredningen belyser verdi, påvirkning og konsekvens av utredningstema fastsatt i
planprogrammet. Det er foretatt noen endringer i forhold til fastsatt planprogram. Dette gjelder
sammenslåing av tema samt endring av antall alternativer.
Dagens situasjon - Alternativ 0 er sammenligningsgrunnlag for utredningen. Dette alternativet tar
utgangspunkt i dagens situasjon og at utbyggingsområdet forblir slik det er i dag.
Sentrumsplanen som er alternativ 1 tar utgangspunkt i en utvikling i henhold til sentrumsplanen 20192034.
Planforslaget er alternativ 2 som tar utgangspunkt i en bymessig utvikling med 500 boenheter
fordelt på 49 000 m2 BRA samt en næringsdel på 75 250 m2 BRA. Samlet sett legger
planforslaget til rette for en utnyttelse på omkring 120 250 m2 BRA.
Sammenstillingen under viser en samlet konsekvensgrad for de ulike temaene samt en samlet
vurdering av tiltaket. Mørkegrønt betyr stor positiv, lysegrønt nøytral til positiv, lysoransje
noe negativ, mørkoransje negativ og rød stor negativ konsekvens. Samlet sett viser
sammenstillingen at en utvikling i henhold til planforslaget vil medføre flest positive
konsekvenser sammenlignet med dagens situasjon, hvor levekår, helse og barn- og unges
oppvekstsvilkår vil medføre størst positiv konsekvens. En utvikling av planområdet vil for
naturmangfoldet og økosystemtjenester medføre stor negativ konsekvens for fuglelivet,
basert på tre arter som mister hekkeplasser. For plantelivet vil planforslaget gi betydelig
mindre negativ konsekvens og i to tilfeller en viss positiv effekt for naturmangfoldet.
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Utredningen med sammenstilling tar ikke hensyn til foreslåtte avbøtende tiltak som kan sikres
i reguleringsplanen for å minske forringelse av verdiene som er kartlagt. For temaet
naturmangfold er det foreslått flere avbøtende tiltak for å bedre situasjonen.
Tema

Konsekvens av tiltak
Sentrumsplanen
+

Planforslag
+++

+

++

0

++

----

---

+

++

Levekår, helse og barn- og unges
oppvekstvilkår

+++

++++

Kriminalitetsforebygging

++

+++

Byform, arkitektur og kulturminner / miljø

-

+

Sentrumsutvidelse og handel

+

+++

+++

+++

0

++

Energi, utslippsreduksjoner og miljø
Transportbehov og tilgjengelighet for alle til
uteområder og gang- og sykkelveinett
Friluftsliv og landskap
Naturmangfold og økosystemtjenester
Forurensning og vannmiljø

Beredskap- og ulykkesrisiko
Samlet vurdering
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1 Innledning
Bakgrunn
Formål med områdeplanen
Hensikten med områdereguleringen for Paradis er å utarbeide en helhetlig plan som
inneholder ambisjoner og juridiske rammer for utviklingen av en ny, attraktiv del av Stavanger
sentrum med kvaliteter og tilbud som kan berike beboere og brukere i og nær området og
befolkningen for øvrig.

Behov for konsekvensutredning
Konsekvensutredningen utløses av forskrift om konsekvensutredninger ettersom det er
forventet at planen vil gi rammer for en bymessig utvikling hvor summen av arealer avsatt til
næring, offentlig og privat tjenesteyting og allmennyttige formål vil bli mer enn 15 000 m2
BRA.

Hensikten med konsekvensutredningen
Hensikten med konsekvensutredningen er å tydeliggjøre konsekvenser av planforslaget.
Konsekvensen av planforslaget vurderes opp mot dagens situasjon, og innebærer en kort
drøfting av hvorvidt planforslaget med dets plangrep er en forbedret/forringet løsning enn
gjeldende sentrumsplan.

Fastsatt planprogram
Forslag til planprogram ble behandlet og fastsatt i utvalg for by- og samfunnsplanlegging den
30.09.2021.
Planprogrammet beskriver hvilke temaer og problemstillinger som skal belyses for å få frem
konsekvensene et nytt planforslag vil medføre i forhold til dagens situasjon.
Ved utarbeidelse av konsekvensutredningen er det foretatt noen endringer i samarbeid med
Stavanger kommune i forhold til tema i fastsatt planprogram. Dette er gjort for å konkretisere
og tilpasse innholdet i konsekvensutredningen. Dette gjelder befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen som slås sammen med levekår og barn og unges oppvekstsvilkår.
Transportbehov (Trafikkavvikling) er slått sammen med tilgjengelighet for alle til uteområder
og gang- og sykkelveinett. Energi og utslippsreduksjoner er et viktig tema i planprogrammet
og løftes derfor frem som et eget tema. Det samme gjelder temaet sentrumsutvidelse og
handel.
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Følgende tema utredes:
• Energi, utslippsreduksjoner og miljø
• Trafikkavvikling og tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett
• Friluftsliv og landskap
• Naturmangfold og økosystemtjenester
• Forurensning og vannmiljø
• Levekår, helse og barn- og unges oppvekstsvilkår
• Kriminalitetsforebygging
• Byform, arkitektur og kulturminner/ miljø
• Sentrumsutvidelse og handel
• Beredskap og ulykkesrisiko
Videre er det foreslått endring av antall alternativer i forhold til fastsatt planprogram. Det er
besluttet at alternativ 0 kun omhandler dagens situasjon. Dette gjør at alle tema kan
sammenlignes med alternativ 0, uavhengig av hva sentrumsplanen har utredet tidligere.
Sentrumsplanen er også utredet på et mer overordnet nivå.
Følgende alternativ er foreslått:
• Dagens situasjon (alternativ 0)
• Sentrumsplanen
• Planforslag
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2 Visjon og mål
Visjonen for utviklingen av planområdet er: Det klimanøytrale Paradis. Tett på hverdagslivet, tett på
fjorden, tett på historien. Visjonen tar blant annet utgangspunkt i de seks delmålene definert i
planprogrammet og innspill som har kommet inn i forbindelse med medvirkningsprosesser i løpet av
planarbeidet. Visjonen skal fungere som et felles fremtidsbilde for hva som er ønskelig å oppnå med
planen.
•

En klimanøytral bydel handler om å være ledende i arbeidet for et klima- og miljøvennlig
samfunn, kortreist hverdagsliv, ivaretakelse av naturen, sikre naturmangfold og landskapsrom,
legge til rette for deling og gjenbruk (sirkulærøkonomi).

•

Tett på hverdagslivet handler om gode nabolag, sosial bærekraft; delingsøkonomi
(bildelingsordning, festlokalet, drillen og kajakken), steder der folk trives, gode møteplasser,
foregangseksempel på hvordan vi bor og lever i framtiden, kort vei til det nødvendige i
hverdagen mm.

•

Tett på fjorden handler om rekreasjon langs/på vann, offentlige byrom, kort vei til turvei og
større grøntområder.

•

Tett på historien handler om identitet, Stavangers byggeskikk, trehusbyen, godsbanehistorien,
landskapsrommet og det stedegne.

Delmål som beskrevet i planprogrammet er som følger:
•

•
•
•
•
•

Delmål 1: Paradis som del av sentrum
Utviklingen skal supplere dagens sentrum, bl.a. med møteplasser, arbeidsplasser og gode
boområder i den tette byen. Området skal ikke konkurrere med sentrum, men tilby noe
særegent.
Delmål 2: Stedstilpasset byutvikling
Utviklingen av området skal henge godt sammen med det som finnes i på stedet og i
nærområdene fra før, særpreget på stedet skal ivaretas og stedskvalitetene foredles.
Delmål 3: Paradis som nabolag og nærområde
Det skal være godt og trygt å vokse opp og bo hele livet i Paradis, og det nye som kommer skal
også være med å gi nye tilbud for de som allerede bor i nærområdene.
Delmål 4: Blågrønn spydspiss
Det grønne som allerede finnes skal ivaretas og legges nytt til, og så skal kontakten til
Hillevågsvatnet styrkes og gjøre sjøkanten mer tilgjengelig for alle.
Delmål 5: Den gå og sykkelvennlige bydelen
Gange, sykkel og kollektivreiser skal prioriteres foran bil, og gjøre det enklere for gående og
syklende å ferdes internt og til nærområdene.
Delmål 6: Det klimavennlige og sirkulære Paradis
Blågrønne kvaliteter skal tas i bruk og utslipp og forbruk skal reduseres gjennom
planløsningene, og gjennom bestemmelser for bygg, energi, naturmangfold og transport.

10

3 Metode
Konsekvensutredningen er bygd opp med tematiske beskrivelser og vurderinger for hvert
alternativ. Statens vegvesen sin Håndbok V712, kapittel 6, ikke prissatte konsekvenser, og
Miljødirektoratets veileder M-1941, er lagt til grunn for utredningen, i en forenklet variant.
I PBL §18 gis det særskilte bestemmelser som gjelder konsekvensutredning for overordnede
planer. Konsekvensutredningen kan begrenses til å redegjøre for virkningen av planen på et
overordnet nivå. Vurderingene begrenser seg derfor til virkningene plangrepene har for hvert
enkelt tema.
Vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser gjøres med hensyn til verdi, påvirkning
og konsekvens:
• Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
• Med påvirkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
miljøene eller områdene, og graden av denne endringen.
• Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil
medføre.

Metodiske avklaringer
I fastsatt planprogram er 0-alternativet definert som dagens situasjon med en utvikling av
planområdet i tråd med sentrumsplanen. Denne inndelingen gjør det imidlertid utfordrende å
vurdere tema som blant annet naturmangfold og kulturminner. Disse temaene er ikke
tilstrekkelig vurdert i konsekvensutredningsarbeidet i forbindelse med sentrumsplanen, og
det vil derfor være utfordrende å vurdere planforslagets konsekvenser opp mot
sentrumsplanen som del av et 0-alternativ.
Det er derfor besluttet å definere dagens situasjon som 0-alternativ og vurdere påvirkningen
av både sentrumsplanen og planforslaget opp mot dagens situasjon. Konsekvensen av
planforslaget vurderes opp mot dagens situasjon, og innebærer en kort drøfting av hvorvidt
planforslaget er en forbedret eller forringet løsning enn sentrumsplanen.

Vurdering av verdi
Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område eller tema har i et nasjonalt
perspektiv. Områder gis en verdimessig vurdering hvor man legger til grunn verdiene i
referansesituasjonen, sortert etter skalaen; uten betydning, noe, middels, stor og svært stor.
Iht. håndbok V712 er det utarbeidet et generelt grunnlag for verdisetting, hvor det vil variere
hvilke tema som er relevante for hvert fagtema.
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Figur 3-1: Tabell som viser generelt grunnlag for verdisetting, hentet fra håndbok V712 Konsekvensanalyser

Figur 3-2: Eksempel på verdisetting

Vurdering av påvirkning
Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre sett i forhold til
referansealternativet, alternativ 0. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte
situasjonen. Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår kun i vurdering av påvirkning
dersom de gir varige endringer. Vurdering av påvirkning gjøres for alle de verdivurderte
delområdene/undertemaene. Skalaen går fra sterkt forringet til forbedret, hvor ingen endring
utgjør nullpunktet på skalaen.

Figur 3-3: Eksempel grad av påvirkning
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Vurdering av konsekvens
Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av
verdi og påvirkning. Konsekvensen er en vurdering om et definert tiltak vil medføre bedring
eller forringelse i et område. I matrisen utgjør verdiskalaen x-aksen og påvirkning er y-aksen.
Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. En negativ konsekvensgrad vil tilsi en
verdiforringelse av et delområde, mens en positiv konsekvensgrad forutsetter verdiøkning
etter at tiltaket er realisert.

Figur 3-4: Konsekvensviften hvor konsekvens for et delområde framkommer ved å sammenstille grad av verdi (x-aksen) og
grad av påvirkning (y-aksen), hentet fra håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Konsekvensene for hvert utredningstema sammenstilles i en tabell som vist under. Denne
belyser den samlede konsekvensen av sentrumsplanen og planforslaget. Denne må tilpasses
de ulike utredningstemaene.
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Tabell 3-1:Tabell som viser vurdering av konsekvens for hvert undertema samt en samlet vurdering av temaet

Tema
Undertema
Samlet
vurdering av
tema

Verdi (dagens
situasjon)

Påvirkning
Sentrumsplanen

Konsekvens av tiltak
Planforslag

Sentrumsplanen

Planforslag

Avgrensning
Tiltak vil ofte ha virkning utover fastsatt plangrense. Området der virkningene forventes å
kunne opptre kalles influensområdet. Håndbok V712 presiserer at influensområdet bør
avgrenses til området der det ventes vesentlige virkninger av tiltaket. Influensområdet
vurderes for hvert enkelt tema, og vil variere mellom de ulike utredningstemaene.
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4 Planområdet
Planområdet Paradis ligger som første node etter Stavanger stasjon i bybåndet mellom de
største byene i regionen- Stavanger og Sandnes. Området er en del av sentrumsutvidelsen
«sentrum sør» sammen med Lagårdsveien. Planområdet inngår også i den prioriterte
byutviklingsaksen mellom Stavanger og Sandnes, og har svært god kollektivdekning med
bussveien langs Lagårdsveien og Paradis stasjon like i nærheten.
Planområdet er et langstrakt og smalt areal i retning nord- sør og har en størrelse på omtrent
70 daa, og har i dag adkomst fra Paradisveien i nord og Consul Sigval Bergesens vei i sør. Det
henvises til planbeskrivelse for ytterligere informasjon om planområdet.

Figur 4-1: Oversiktskart over planområdet
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5 Beskrivelse av alternativer
I konsekvensutredningen utredes to alternativ utover alternativ 0:
Dagens situasjon: Alternativ 0
Sentrumsplanen: Utvikling i tråd med sentrumsplanen.
Planforslag: Utvikling i tråd med planforslaget.

Dagens situasjon
Dagens situasjon er alternativ 0 og tar utgangspunkt i dagens situasjon og at planområdet
forblir slik det er i dag. Dagens situasjon gir et sammenligningsgrunnlag for konsekvensene av
de angitte utredningstemaene.

Figur 5-1: Oversiktskart over planområdet og dagens situasjon
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Planområdets omkringliggende områder har varierte omgivelser og er omgitt av
grøntområder, småhusbebyggelse, større kontorbygg, infrastruktur som tog og buss,
fjordlandskap og nye boligprosjekter.
Dagens bruk
Uteområdene er i hovedsak i bruk til avsetting, lagring og parkering. Parken innerst i
Hillevågsvatnet har få sitteplasser, og brukes primært som gjennomgangsområde og har lite
aktivitet. Støtteparken ligger langs Lagårdsveien og er lite i bruk, men fremstår som en grønn
lunge langs veien. Lagård gravlund er en viktig blågrønn ressurs knyttet til biologisk mangfold,
overvannshåndtering og opplevelseskvalitet. Utover dette kjennetegnes området i stor grad
av aktiviteter på land og i sjøen tilknyttet dagens småbåthavn. I tillegg til regulerte
parkeringsarealer benyttes arealer på begge sider av Consul Sigvald Bergesensvei til parkering
av både biler og båtutstyr.
Atkomstløsninger- bil, gange og sykkel
Det er to atkomster til planområdet. Fra nord er atkomsten fra fv.44 via Kirkegårdsbroen og
Paradisveien. Atkomst fra sør er via Strømsbrua og rampe ned til Consul Sigvald Bergesens
vei. Atkomstene er både for kjørende og for gående og syklende. Det er i tillegg atkomst for
gående og syklende fra sør via nyanlagt g/s-vei og for gående langs ny promenade på østsiden
av boligprosjektet Paradis brygge. Consul Sigvald Bergesensvei (C.S.B.vei) utgjør den nord/sørgående veien gjennom området, og den kobler seg på Paradisveien i nord.
Tilgjengelighet
Planområdet ligger sentralt med kort avstand i luftlinje til nærområdene og til tog- og
busstopp i Lagårdsveien. Planområdet er imidlertid omringet av barrierer på flere sider som
hindrer god tilgjengelighet. Mot vest er det store terrengforskjeller fra flaten langs
Hillevågsvatnet og opp til Lagårdsveien hvor togstopp og bussveien ligger. I tillegg ligger
togsporene som barriere. Dagens kobling mot Lagårdsveien og Våland/Eiganes er via
Kirkegårdsbrua i nord, og via rampe opp til Strømsbrua i sør. Hillevågsvatnet danner barriere
fra flaten langs Hillevågsvatnet og mot øst og nærområdet Storhaug. Dagens kobling mot øst
er innerst i Hillevågsvatnet og via rampe opp til Strømsbrua.
Tilgjengeligheten mellom planområdet Paradis og Hillevåg er god i Lagårdsveien for alle
trafikkgrupper, men dårlig tilrettelagt for gående og syklende i C.S.B.vei langs vestsiden av
Hillevågsvatnet og sørover til nybygget turvei langs sjøen. Koblingen til sentrum er definert
langs Kirkegårdsbrua og Kongsgata i sentrumsplanen. En alternativ rute er vist i den vestlige
delen av Lagård gravlund.
Paradisveien har ensidig fortau, syklister deler veibanen med kjørende. I C.S.B.vei er fortauet
smalere enn standarden, og gjør at gående går ut i veibanen. Hovedsykkelruta Gandsfjordruta
går her, og syklister deler veibanen med kjørende. Det er dårlig tilrettelagt for myke
trafikanter innenfor planområdet i dag.
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Det er ingen bussforbindelser i dagens planområde. I luftlinje er det kort vei både til Paradis
stasjon og bussveien i Lagårdsveien, men på grunn av dårlige g/s-koblinger, er det lang vei til
kollektivløsningene.
Bebyggelse
Planområdet fremstår hovedsakelig som ubebygd med noe eldre bygninger nord i
planområdet. Deler av eldre bygninger nord i planområdet som tidligere godsbanebygg
(Buehallen) og administrasjonsbygg har midlertidig bruk som lager, logistikk, skatehall, utleide
lokaler til kunstnere og båtbutikk. Det gule Terje Viken-huset innerst i Hillevågsvatnet huser
fritidsaktiviteter og båtverksted. Svithun husflidslag er lokalisert i eksisterende Sveitservilla i
Lagårdsveien, og har aktiviteter rettet til barn og unge samt voksne og eldre.
Landskap og siktlinjer
Paradis ligger i et dalsøkk mellom Våland og Storhaug, og er en forlengelse av Vågen og
Breiavatnet fra istiden. Planområdet ligger flere høydemeter lavere enn Lagårdsveien og det
er derfor med jernbane og Hillevågsvatnet flere fysiske barrierer i landskapet. Det er visuelt
god kontakt mellom Våland og Storhaug både på tvers og på langs av dalen.

Figur 5-2: Registrering av landskapsrom hentet fra stedsanalyse for Paradis
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Kulturminner
Sveitservillaen som ligger ved Støtteparken langs Lagårdsveien er registrert som kulturminne i
Kulturminneplanen for Stavanger. Planområdet ligger i tillegg mellom verdifull
trehusbebyggelse på Våland og på Storhaug. Lagård gravlund er den best bevarte
rammekirkegården i Norge, og har flere vernede gravplasser. Gravlunden inneholder også
flere viktige naturtyper og vegetasjonen er vernet.
Parkering
Deler av området i nord samt C.S.B.vei blir benyttet til parkering.
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Sentrumsplanen
Sentrumsplanen gjenspeiler en sannsynlig videre utvikling av området og skal sammenlignes
med dagens situasjon. Sentrumsplanen 2019-2034 ble vedtatt i 2019. Planen legger rammer
og gir retning for utviklingen av sentrum. Planen omtaler området mellom jernbanen og
Hillevågsvatnet som Paradis, og peker det ut som et område for utvidelse av Stavanger
sentrum sørover sammen med Lagårdsveien.

Figur 5-3: Utsnitt av sentrumsplan for Stavanger
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Grøntarealer
Det er i kommunedelplan for sentrum regulert inn offentlig grøntområde G13 innerst i
Hillevågsvatnet, ny grønnstruktur langs sjøen med en bredde på 18 m, og
tverrforbindelse/kulvert G12 til Lagårdsveien.
G12 skal iht. kommunedelplanen sikre attraktiv, universell tilgjengelighet mellom Paradis og
Fv.44 og mellom 17a og 17b. G13 skal i henhold til kommunedelplanen etableres som en
grønn park med gode møteplasser og ulike soner for aktivitet.
Retningslinjene for grøntstrukturen langs Hillevågsvatnet er at det bør legges til rette for en
sammenhengende rekreativ forbindelse langs sjø. Videre beskrives det at det ved
konkretisering av forbindelsen bør legges vekt på å bevare og etablere oppholdssoner,
vegetasjon, sitteplasser, offentlig kunst og aktivitetstilbud (bading, fisking mm.) som fremmer
fysisk kontakt med vannet. Brygger og pirer bør være tilgjengelige og inviterende.
Det er for planområdet krav om 30 m2 uteoppholdsareal per boenhet. Dette må løses på egen
tomt.
Atkomstløsninger- bil, gange og sykkel
Kommunedelplanen legger opp til at hovedatkomst for Paradis skal skje sør for Strømsbrua,
og at konkretisering av atkomst skal skje i detaljregulering. Videre legger kommunedelplanen
til rette for en sekundæratkomst i regulert kulvert over jernbanen G12. Denne skal tjene
planområdet.
Det er i sentrumsplanen lagt til rette for to atkomster for gange og sykkel langs Lagårdsveien.
Den ene ved sekundæratkomst ved Støtteparken G12 og den andre ved Paradis stasjon.
Videre legges det til rette for gange- og sykkel i regulert grøntdrag langs Hillevågsvatnet.
Mobilitetspunkt
Det er også krav om å legge til rette for et mobilitetspunkt innenfor planområdet. Dette
innebærer blant annet at det skal legges til rette for offentlig sykkelparkering, parkering av
bysykler, eventuelt bildelingstjenester, og informasjon og bokser for småleveranser.
Formål
Planområdet er i kommunedelplanen regulert til kombinerte formål. For kombinerte formål
tillates alle underformål av bebyggelse og anlegg bortsett fra forretning. I kombinerte
områder mellom Lagårdsveien og jernbanen er det ikke tillatt med boligformål.
Høyder + høyhus
I E10 og E12 kan det reguleres ny bebyggelse i kvartaler på inntil kote 33-37 (E10) og kote 3438 (E12).
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E17 skal reguleres med kvartalsstruktur og varierte byggehøyder mellom 5-7 etasjer. E17a og
E17b kan reguleres enkeltvis.
Innenfor planområde ligger bestemmelsesområde H2- Paradis stasjon. I dette området kan
det vurderes høyhusbygg med mer enn 8 etasjer. For at det skal være mulig å bygge høyhus i
området må kvalitetskrav som angis i kommunedelplanens bestemmelser følges.
Aktive fasader
Kommunedelplanen, Temakart 1 viser at byggeområdene E17a og E17b er områder der aktive
førsteetasjer skal avklares i reguleringsplan. Aktive førsteetasjer mot gater og parker skal ha
høy transparens med publikumsrettede funksjoner og inngang fra gate. Kun publikumsrettet
næring og tjenesteyting tillates i førsteetasjen. Det tillates ikke hotellværelser og parkering i
førsteetasjen.
Siktlinjer
Siktlinjer som er vist på temakart 9 skal sikres ved detaljregulering. Andre siktlinjer skal
vurderes i hver detaljregulering. Siktlinjen som vises i kartet, sikrer sikt fra Paradisveien og til
innerst i Hillevågsvatnet.

Figur 5-4: Utsnitt av temakart tilhørende Sentrumsplan for Stavanger 2019-2034. Utsnittene viser aktive førsteetasjer og
siktlinjer som skal hensyntas.
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Flomvern
Deler av planområdet er regulert med faresone flom. Kommunedelplanen angir at innenfor
hensynssone H_320_7 skal ny bebyggelse sikres mot havnivåstigning slik at bygningsdeler
under kote +2.06 moh. tåler midlertidig oversvømmelse. Når det er etablert
sammenhengende flomvern fra gamle utenriksterminalen til Bekhuskaien, opphører kravene i
bestemmelse for H320_7.
Kulturminner
Kommunedelplanen har føringer for bevaring av sveitservilla i Lagårdsveien. Det åpnes for at
denne kan flyttes. Sentrumsplanen forutsetter at all annen bebyggelse i planområdet rives.
Utnyttelse
En utvikling i henhold til Sentrumsplanen tar utgangspunkt i øvre del av glideskalaen for
utnyttelse. Planområdet er langstrakt og delvis smalt, noe som gir en utfordring blant annet
ved etablering av bolig mht. solforhold. Derfor vil sørlig del av planområdet, sør for
Støtteparken være mer egnet til næring enn bolig, og nordre del av planområdet være mer
egnet til bolig. Kommunedelplanen åpner ikke for boligutbygging mellom Lagårdsveien og
jernbanen.
Tabell 5-1:Tabell som viser glideskala for utnyttelse hentet fra Sentrumsplan for Stavanger

Boligandel

Min-maks % BRA i områder med
sentrumsformål og kombinert
formål innenfor planområdet

100
80
60
40
20

90-180
110-220
120-240
130-280
140-300

0

180-400

Parkering
Paradis ligger iht. kommunedelplan for Stavanger sentrum i sone 1b- sentrumssone med
bussveidekning. Dette gir 0,3 parkeringsplasser per 100m2 BRA næring/tjenesteyting, og 0,5
parkeringsplasser inkludert gjesteparkering for bolig.
Tabell 5-2:Tabell som viser gjeldende krav til parkering for planområdet i henhold til sentrumsplan for Stavanger

Sone
Sone 1a- sentrumskjernen

Bilparkering pr 100 m2 BRA
næring/tjenesteyting
0,1 i eksisterende eller nye
parkeringsanlegg

Bilparkering pr. boenhet inkludert
gjesteparkering

Sone 1b- Sentrumssone med
bussveidekning

0,3

0,5 i eksisterende eller nye
parkeringsanlegg listet i bestemmelsen
under
0,5

Sone 1c- Øvrig sentrumssone

0,5

0,5
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Planforslag
Planforslaget gjenspeiler en videre utvikling av området og skal vurderes opp mot dagens
situasjon. Områderegulering for Paradis skal bidra til å sikre en bærekraftig og forutsigbar
utvikling langs byutviklingsaksen, og skal sammen med Lagårdsveien bli en utvidelse av
sentrum mot sør. Visjonen for fremtidens utvikling av planområdet er: Det klimanøytrale
Paradis. Tett på hverdagslivet, tett på fjorden, tett på historien.
Det er i hovedsak satt av areal til formålene næring, bolig, tjenesteyting, allmennyttig formål
og offentlig grøntareal i planforslaget. Planområdet er inndelt i tre delområder; nord, sør og
Lagårdsveien. Delområdene har ulike stedspesifikke premisser og særtrekk og derfor ulike
rammer for utvikling og innhold. Promenaden langs Hillevågsvatnet går på langs av
delområdene nord og sør, og er den rekreative ryggraden i området for gående og syklende.
Jernbanegata/servicegata ligger langs jernbanen og er forsyningslinjen for ulike kjøretøy og
hurtige syklister.
Grøntarealer
Det legges til rette for flere offentlige grøntarealer i planforslaget, park innerst i
Hillevågsvatnet, promenade, to tverrforbindelser / parkareal / kulvert over jernbanen,
lommepark ved Lagård gravlund samt grøntområde langs Lagårdsveien.
Paradisparken innerst i Hillevågsvatnet skal binde sammen dagens sentrum med
planforslaget, og skal inneholde møteplasser og bylivsfunksjoner. Promenaden skal variere i
bredde fra 13 m på korte strekk til 18 m. Promenaden skal fremstå variert og både som en
turvei, et urbant byrom og som grøntareal, og ha arealer både for opphold, lek, rekreasjon og
biologisk mangfold. Det skal etableres gode overgangssoner mellom tilstøtende bebyggelse
og promenade som skal unngå at promenaden privatiseres samtidig som boligene beholder
sitt privatliv og ikke trues av offentligheten. På samme måte skal det sikres gode
overgangssoner mellom promenaden og sjøen hvor folk kan komme i kontakt med sjøen og
hvor plante- og dyreliv kan ha egne utilgjengelige områder. Eksiterende sammenhengende
trerekke på vestsiden av Hillevågsvatnet skal tas vare på, men det tillates at enkelte trær kan
flyttes for å bedre tilgjengeligheten til sjøkanten.
O_GP4 vil være den primære koblingen for gående fra flaten i planområdet og opp til
kollektivknutepunkt i Lagårdsveien. Allmenningen skal ha rik vegetasjon, og er en kulvert/lokk
utformet som en skrå flate fra Hillevågsvatnet og opp mot jernbanen hvor en bro over
jernbanen kobler Allmenningen på Paradis stasjon. Det tillates at turveien på den skrå flaten
ikke er universelt utformet. Det sikres en offentlig heis-kobling, gjerne en skråheis som følger
terrenget, som skal være attraktiv, godt synlig, tilgjengelig hele døgnet og ha god kapasitet. På
denne måten kan allmenningen fremstå grønn med rikholdig vegetasjon, og det sikres i
bestemmelsene at det skal opprettholdes visuell kontakt mot Hillevågsvatnet og mellom
trehusbyen på begge sider av Hillevågsvatnet.
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O_GP5 Lagårdsparken utgjør en viktig gangforbindelse fra utbyggingsområdet langs
Hillevågsvatnet og opp til Lagårdsveien, og kobler planområdet på eksisterende og ny
bebyggelse, kollektivtilbud og andre tilbud i vest. Lagårdsparken skal fremstå som en grønn
portal, og skal også koble sammen vegetasjon i o_G1 Støtteparken og Hillevågsvatnet. Bro fra
Lagårdsparken over jernbanen til Lagårdsveien plasseres i nord. Den skal fungere som gangvei
med opphold og ha en rikholdig vegetasjon, og være minimum 9 m bred.
O_GP7 Lommeparken opparbeides med vegetasjon og skal forbinde grøntarealer i Lagård
gravlund med grøntarealer i utbyggingsområdet KB1 og derved sikre sammenhengende
grøntarealer fra eksisterende områder og inn i utbyggingsområdet.
O_G1 Støtteparken er en eksiterende park med rikholdig vegetasjon og større rødlistede trær.
Denne skal bevares.
Atkomstløsninger- bil, gange og sykkel
All atkomst for motorisert transport til planområdet skjer fra sør via Consul Sigval Bergesens
vei. Videre legger planforslaget opp til en servicevei langs jernbanen med bredt fortau.
Serviceveien er en sambruksvei for kjørende og syklende. Det legges også til rette for
kantparkering langs deler av strekket. Serviceveien stenges for alminnelig trafikk i nord. Det er
lagt til rette for to tverrforbindelser i o_GP4 og o_GP5-6 som sikrer atkomst for gående og
syklende fra Lagårdsveien til planområdet. Videre legges det til rette for turvei langs
Hillevågsvatnet.
Mobilitetspunkt
Planforslaget angir i bestemmelsene § 4.2.1 at areal til delte mobilitetsløsninger for
mikromobile transportmidler skal plasseres synlig, sentralt og i kort gangavstand til
hovedinngang. Det er ikke angitt spesifikke mobilitetspunkt på områdeplannivå. Dette vil
derfor konkretiseres på detaljreguleringsnivå.
Formål
Planområdet reguleres hovedsakelig til formålene kombinert bebyggelse til bebyggelse og
anleggsformål, offentlig og privat tjenesteyting, allmennyttig formål og offentlig grøntareal.
Areal til bane og grav og urnelund er i hovedsak regulert inn slik de ligger gjeldende
regulering/sentrumsplanen.
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Figur 5-5: Utsnitt av plankart av planforslaget.

Høyder + høyhus
Bebyggelsen innenfor planområdet skal ha varierende høyder. Ved fastsetting av
bebyggelsens høyde er det tatt særlig hensyn til landskapsrommet som planområdet befinner
seg i, tilpasning til naboområder, samt å unngå uønskede skyggevirkninger fra bebyggelsen på
felles og offentlige uterom.
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KB1:
Byggehøyde skal i hovedsak være mellom 3-6 etasjer, men enkelte bygg tillates å være 7-8
etasjer.
KB2 og KB3:
Ny bebyggelse innenfor feltene skal på lik linje med bebyggelse i KB1 ha varierte høyder. Det
tillates imidlertid bebyggelse på inntil 8 etasjer.
KB4:
Bestemmelsene for KB4 angir ingen høydebegrensning, men det stilles krav om at
bebyggelsen skal tilpasses eksisterende nabobebyggelse og trappes ned mot øst og
Sveitservillaen.
Aktive fasader
Planforslaget legger til rette for aktive førsteetasjer. Disse sikres i bestemmelsene med
følgende bestemmelse §4.2:
Aktive førsteetasjer skal være henvendt ut mot offentlige byrom og gater, og særlig der viktige
gangforbindelser møtes.
Siktlinjer
Siktlinjer på tvers av planområdet sikres i bestemmelsene for planforslaget parkareal o_GP4
og o_GP5.
Flomvern
All ny bebyggelse innenfor felt KB1-KB3 skal skje på flomsikkert nivå (kote 3). Fastsetting av
kotehøyde for ny bebyggelse innenfor planområdet skal håndteres i detaljregulering.
Kulturminner
Planforslaget bygger på stedsidentitet med et bevisst forhold til historisk bebyggelse
(Buehallen, Sveitservillaen, trehusbyen). Bestemmelsene oppfordrer til gjenbruk av elementer
med kulturhistorisk verdi, slik som deler av Buehallen og eldre jernbanespor som ikke er i
bruk. Bestemmelsene sikrer at evt. avdekking av ytterligere kulturhistorisk materiale på land
eller i sjø skal varsles til kulturminnemyndighetene.
Lagård gravlund er vist med hensynssone bevaring kulturmiljø iht. merknad fra
fylkeskommunen ved varsel om planoppstart. Sveitservillaen ved Lagårdsveien forutsettes
bevart, men skal flyttes innad i planområdet i tråd med føringer fra Byantikvaren.
Utnyttelse
Planen åpner for en samlet utnyttelse på 120 250 m2 BRA, fordelt på 45 000 m2 BRA bolig og
75 250 m2 BRA næring. Dette gir en fordeling på 63 % næringsformål og 37 % boligformål.
Utnyttelsesgrad er angitt for hvert delfelt som maks m2 BRA.
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Tabell 5-3: Tabell som viser utnyttelse pr. felt

Iht. tabellen over blir samlet utnyttelsesgrad for utbyggingsfeltene i KB1-4 i overkant av 230 %
BRA. En uteoppholdsnorm på 25 m2 pr. boenhet + 5 m2 i offentlige grøntområder ligger til
grunn for beregningene.
Parkering
Det tilrettelegges ikke for privatbilparkering innenfor planområdet. I stedet åpnes det for
parkering for delingsbil, HC/HC-delingsbil og tjenestebil, samt korttidsparkering til
hjemmehjelp, mm.
Parkeringsnormen i sentrumsplanen er 0,5 pr. boenhet og 0,3 pr. 100 m2 næring. I tråd med
Kolumbus sine anbefalinger, baserer planen seg på at 1 delingsbil tilsvarer 10 personbiler.
Parkeringsnormen som ligger til grunn i planforslaget (vist i prosent) er for bolig: 0,5 /10 =
0,05 (tilsvarende 5%) og for 100 m2 næring: 0,3/10 = 0,03 (tilsvarende 3%).
Basert på en utvikling med 500 boliger og 75 250m2 BRA næring, skal det iht. p-normen i
planen tilrettelegges for til sammen 93 parkeringsplasser innenfor planområdet. Dette
fordeles på 48 plasser til delingsbil, 13 til tjenestebil/hjemmehjelp/gjesteparkering og 32 til
HC-parkering. I bestemmelsene er normen satt som maksnorm, og det åpnes derfor for
ytterligere reduksjon i parkeringsplasser.
Antall p-plasser for bil er angitt i tabellen på neste side. Tabellen viser også hvilken
fordelingsnøkkel som legges til grunn.
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Tabell 5-5: Oversikt over parkering fordelt på bolig og næring.

Bolig (nord)
Sum bolig
Næring nord
Næring sør
Lagårdsparken og
almenningen
Næring
Lagårdsveien
Sum næring
Sum bolig og
næring

BRA
Delingsbil Tjenestebil HC-plasser Sum parkering
45 000
25
5,0
12,5
43
45 000
25
5,0
12,5
43
5700
47 500
3050

1,7
14,3
1

0,6
4,8
0,3

1,4
11,9
0,8

4
31
2

19 000

5,7

1,9

4,8

12

22,7

7,5

18,8

49

48

13

32

93

120 250

Parkeringsnormen for sykkel er 4 sykler pr. boenhet og 3 sykler pr. 100 m2 næring. Dette gir
antall sykkelparkeringsplasser som angitt i tabellen under. Tabellen viser også hvilken
fordelingsnøkkel som legges til grunn.
Tabell 5-6: Oversikt over sykkelparkering fordelt på bolig og næring innenfor planområdet.
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6 Utredning av konsekvenser
Under følger vurdering av verdi og utredning av påvirkning og konsekvens for de ulike
temaene. Hvert tema starter med en innledning og en videre beskrivelse av dagens situasjon.
Videre vurderes påvirkning for sentrumsplanen og planforslaget opp mot dagens situasjon.
Deretter vurderes konsekvensen som en kort drøfting av hvorvidt planforslaget kommer
bedre eller dårligere ut enn sentrumsplanen.
Følgende tema utredes:
• Energi, utslippsreduksjoner og miljø
• Trafikkavvikling og tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett
• Friluftsliv og landskap
• Naturmangfold og økosystemtjenester
• Forurensning og vannmiljø
• Levekår, helse og barn- og unges oppvekstmiljø
• Kriminalitetsforebygging
• Byform, arkitektur og kulturminner / -miljø
• Sentrumsutvidelse og handel
• Beredskap og ulykkesrisiko
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7 Energi, utslippsreduksjoner og miljø
7.1 Innledning
Utredningen vurderer hvorvidt utbyggingen av planområdet forholder seg til nasjonalt og
internasjonalt fastsatte miljømål med hensyn til energiforbruk og mål om lavutslipp, og
hvorvidt utbygging bidrar til å oppnå klimanøytralitet for området.
Undertema
Energiløsninger
Mobilitetsløsninger og parkering
Materialbruk
Fleksible løsninger
Massehåndtering
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget for utredningen baserer seg på Stavangers Klima- og miljøplan 20182030, Klimagassbudsjett for Paradis og Mobilitetsplan for områdeplan Paradis.
Avgrensning
For enkelte tiltak som ombruk og gjenbruk vil noe påvirkning skje på et regionalt nivå. For
denne utredningen er likevel influensområdet hensiktsmessig begrenset til selve planområdet
for undertemaene knyttet til energi, utslippsreduksjoner og miljø.

7.2 Dagens situasjon
Energiløsninger
De senere årene har Lyse bygget ut fjernvarmenett i deler av Stavanger, inkludert i Paradis.
Området vil derfor ha lett tilgang til å knytte seg på dette nettverket. Ellers har planområdet
begrenset med tiltak og planlegging for energieffektivitet og energibesparelser gjennom
miljøvennlige energiløsninger. Ettersom Paradis har potensial til å ta i bruk fjernvarme
vurderes undertemaet til å være av noe verdi.

Figur 7-1: Verdisetting av undertema energiløsninger
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Mobilitetsløsninger og parkering
I dag framstår parkeringssituasjonen i Paradis som veldig uryddig, noe som til dels skyldes at
større deler av gateparkeringen i området er avgiftsfri. Det er i dag parkeringsplasser for bil
langs Consul Sigval Bergesens vei, Paradisveien, Kirkegårdsveien, samt et parkeringsareal
langs Lagårdsveien. Gateparkeringen i Consul Sigval Bergesens vei og Paradisveien er
avgiftsfri, mens parkering langs Kirkegårdsveien er med avgift og tidsbestemt. Parkering langs
Kirkegårdsveien blir i hovedsak benyttet av besøkende til Lagård Gravlund, mens
parkeringsarealet lengre sør er tilknyttet eksisterende næring innenfor planområdet eller
omkringliggende boligbebyggelse. Parkeringsarealet langs Lagårdsveien ligger i tilknytning til
Skatteetaten Stavanger og er med avgift.

Figur 7-2: Oversikt over dagens bilparkering innenfor og i nærheten av planområdet

Det er i dag i liten grad tilrettelagt for delte mobilitetsløsninger, forstått som delingsbil, elsparkesykkel og el-sykkel mv., innenfor planområdet.
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Ettersom Paradis framstår lite utviklet når det gjelder klima- og miljøvennlige løsninger for
mobilitet og parkering, vurderes undertema parkering og mobilitetsløsninger til å være uten
betydning – ingen betydning.

Figur 7-3: Verdisetting av undertema parkering og deleløsninger

Materialbruk og massehåndtering
Paradis fremstår generelt som lite utviklet når det gjelder tiltak for å håndtere
klimagassutslipp. Per i dag er det blant annet ingen tiltak og planlegging for energieffektivitet
og energibesparelser gjennom miljøvennlig materialbruk og massehåndtering. Undertemaene
materialbruk og massehåndtering vurderes å være uten betydning – ingen betydning.

Figur 7-4: Verdisetting av undertema materialbruk og massehåndtering

Fleksible løsninger
I dag har Paradis få løsninger som tilrettelegger for flerbruk, fleksibilitet, sirkulære prinsipper
og plangrep knyttet til ombruk og gjenbruk. Området har noen få eksempler hvor bygninger
har fått en annen bruk enn den opprinnelige.
Et eksempel er Sveitservillaen fra 1895 som opprinnelig ble oppført som bolig, og som er det
eneste gjenværende bolighuset i området nedenfor Lagårdsveien. Bygningen huser i dag
Svithun husflidslag. To andre fremtredende eksempler er godsstasjonen, oppført rundt 1950,
og godsterminalen fra 1962. Godsstasjonen ble opprinnelig oppført som administrasjonsbygg
for godsterminalen, og blir i dag brukt til kunstneratelier, kontor og lager. Godsterminalen har
et karakteristisk buetak som gir bygningen et arkitektonisk særpreg, og som har gitt opphav til
kallenavnet Buehallen. Terminalen huser i dag en båtforretning og en skatehall. Ettersom det
generelt er begrenset med tiltak vurderes undertemaet fleksible løsninger å være uten
betydning – ingen betydning.
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Figur 7-5: Verdisetting av undertema fleksible løsninger

7.3 Påvirkning
Sentrumsplanen
Energiløsninger
På overordnet nivå har kommunedelplan for Stavanger sentrum ikke spesifisert konkrete
målsetninger som retter seg direkte mot energiforbruk og utslippsreduksjoner. Det er likevel
et mål i planen at området Paradis skal utvikles med bygg som har høye arkitektoniske og
bærekraftige kvaliteter.
Sentrumsplanen har gjennom bestemmelser satt krav om tilrettelegging for vannbåren varme
for alle prosjekter større enn 1000 m2 BRA, innenfor kombinerte områder i Paradis. I tillegg
angir planen retningslinjer om at detaljreguleringsplaner i sentrum bør legge til rette for
energieffektive bygg med innslag av beplantning (grønne bygg). Det skal vurderes solfangere i
kombinasjon med andre energitiltak.
Imidlertid har klima- og miljøplanen blitt vedtatt i etterkant av sentrumsplanen, med mer
ambisiøse mål på klima- og energiområdet. Per i dag vil denne planen supplere
sentrumsplanen. Her settes konkrete mål at utslipp av klimagasser fra bygg skal reduseres
med 80 % innen 2030, og med 100 % innen 2040, i tillegg til å øke andelen av energiforbruket
fra lokale fornybare energikilder. For å få dette til, har kommunen som delmål å lage en
komplett oversikt over energikilder og forbruksmønster i Stavanger – i samarbeid mellom
Stavanger kommune og energileverandører, fase ut naturgass som oppvarmingskilde i
byområdet innen 2030, og øke utnyttelsen av lokale energiressurser. Klima- og miljøplanen
angir noen ambisiøse mål, men er ikke juridisk bindende. Det vil derfor være med
utgangspunkt i sentrumsplanen at det vurderes at energiløsningene vil medføre en forbedret
situasjon for undertemaet energiløsninger sammenlignet med dagens situasjon.
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Figur 7-6: Grad av påvirkning for undertemaet energiløsninger

Mobilitetsløsninger og parkering
Sentrumsplanen har ikke spesifisert konkrete målsetninger for mobilitetsløsninger og
parkering på overordnet nivå, men har som delmål å utvikle byen med gå- og sykkelvennlige
byrom, gater og veier. Å tilrettelegge for grønne reiser, til, fra og i sentrum er derfor et viktig
plangrep. I tillegg legger planen opp til å redusere antall p-plasser i sentrum, fra 4700 til 4100
offentlig tilgjengelige p-plasser. Plassene på Stavanger stasjon er noen av plassene som
planlegges å bortfalle. Smart transport, med blant annet el-sykler og bildeleordninger, blir
også beskrevet som et viktig satsingsområde.
Gjennom bestemmelser for parkering i Paradis (tilhører sone B), setter sentrumsplanen krav
til 0,5 p-plass per boenhet inkludert gjesteparkering, og 0,3 p-plass per 100 m2 BRA for
næring/tjenesteyting. Det settes også krav til at det i mobilitetspunktene skal legges til rette
for offentlig sykkelparkering, parkering av bysykler, bildeleordning, informasjon og bokser for
småleveranser. Nærmeste mobilitetspunkt for Paradis er ved Stavanger stasjon og ved
Paradis stasjon, som begge ligger like utenfor planområdet.
Klima- og miljøplanen har som hovedmål å redusere de direkte lokale klimagassutslippene fra
transportsektoren med 80 % innen 2030 og med 100 % innen 2040. For å nå nullvekstmålet,
vektlegger planen å redusere veitrafikken i byområdet. Tiltak som foreslås er blant annet å
innarbeide mobilitetspunkt for veksling mellom båt/buss/bane, bysykkel, bilkollektiv-bil med
mer, og tilrettelegge for gange, sykkel og kollektivtransport som alternativ til privatbil.
Konkrete tiltak for å redusere antall parkeringsplasser blir ikke nevnt.
Med utgangspunkt i sentrumsplanens bestemmelser med reduserte antall parkeringsplasser
og tilgang til delte mobilitetsløsninger, vurderes det at planen vil gi en noe forbedret situasjon
for undertema mobilitetsløsninger og parkering, sammenlignet med dagens situasjon.
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Figur 7-7: Grad av påvirkning for undertemaet mobilitetsløsninger og parkering

Materialbruk
Sentrumsplanen angir retningslinje for materialbruk, og viser til at materialvalg på fasade
fortrinnsvis skal være tre. Materialbruk er ellers ikke omtalt. I klima- og miljøplanen derimot
blir materialbruk i bygg fremhevet særskilt, siden den største lokale utfordringen knyttet til
energi- og materialbruk er klimagassutslipp fra fossile energikilder. Planen påpeker at etter
hvert som mengden tilført energi i bygg blir mindre, vil byggematerialene utgjøre en større
andel av byggets klimabelastninger. Disse regnes ikke som lokale utslipp, men det er likevel et
mål å redusere disse utslippene. Klima- og miljøplanen setter ambisiøse mål for å redusere
klimagassutslipp fra bygg, men har ikke mål eller krav som retter seg spesifikt inn på
materialbruk. Ettersom planen ikke stiller konkrete krav til materialbruk, vurderes det at
planen vil medføre en ubetydelig endring for undertemaet materialbruk i forhold til dagens
situasjon.
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Figur 7-8: Grad av påvirkning for undertemaet materialbruk

Fleksible løsninger
Fleksible løsninger som for eksempel gjenbruk, ombruk og fleksible byggesystemer blir i liten
grad omtalt i sentrumsplanen og i klima- og miljøplanen. Når det gjelder fleksibel bruk av
uterom og flerbruk, angir sentrumsplanen en bestemmelse om at det tillates torghandel og
kommersielle aktiviteter (eks. konserter) i områder for grønnstruktur.
Klima- og miljøplanen beskriver at Stavanger kommune i dag anvender noe resirkulert
materiale, blant annet asfalt, ved veibygging og i andre anleggsarbeider. Det blir videre nevnt
at økt gjenbruk, med vekt på holdbarhets- og miljøkvaliteter, er et mål. Planen sier også at
kommunen gjenbruker en del gamle materialer fra egen virksomhet i bygg, hageanlegg etc.
Planen angir ikke noen konkrete retningslinjer eller krav som retter seg inn mot fleksible
løsninger. Ettersom planen ikke stiller konkrete krav til fleksible løsninger, vurderes det at
planen vil medføre en ubetydelig endring for undertemaet fleksible løsninger i forhold til
dagens situasjon.
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Figur 7-9: Grad av påvirkning for undertemaet fleksible løsninger

Massehåndtering
Klima- og miljøplanen påpeker at energibruken i bygge- og anleggsbransjen i stor grad henger
sammen med store og lange massetransporter, lite gjenbruk og store mengder masser som
deponeres. Planen viser til at fylkeskommunen har tatt initiativ til en regional plan for
massehåndtering.
Sentrumsplanen har ikke angitt bestemmelser eller retningslinjer som retter seg spesifikt mot
massehåndtering. I kommuneplanens arealdel gis det bestemmelser om massehåndtering,
hvor det for alle bygg, anlegg- og samferdsel-, og infrastrukturtiltak som genererer over 1 000
m3 masse skal grunnforhold og disponering av masse inngå som del av planbeskrivelsen. For
bygge- og anleggsprosjekter som genererer over 10 000 m3 masse stilles det krav om egen
massedisponeringsplan. Videre angir planen retningslinjer om massehåndtering: bygge- og
anleggstiltak planlegges med sikte på å oppnå intern massebalanse i prosjektet;
reguleringsplaner og kommunedelplaner som legger til rette for utbygging, bør det settes av
tilstrekkelig areal for mellomlagring og sortering av masse innenfor planområdet; og arealer
for massehåndtering og mellomlagring bør inngå i planbeskrivelse, ROS og eventuell
konsekvensutredning.
Sammenlignet med dagens situasjon vil tiltakene beskrevet i sentrumsplanen være til dels
positive i og med at det settes krav til hvordan massene skal håndteres ved en eventuell
utbygging. Samtidig må det tas i betraktning at massene i dag ligger uberørt, og derfor ikke
bidrar til klimagassutslipp. I tillegg sikrer ikke planen krav som gjør at utgraving i størst mulig
grad unngås. Med utgangspunkt i de nevnte forhold, vurderes det samlet sett at planen vil
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medføre en noe forringet situasjon for undertemaet massehåndtering sammenlignet med
dagens situasjon.

Figur 7-10: Grad av påvirkning for undertemaet massehåndtering

Planforslag
Energiløsninger
Planforslaget for Paradis fremhever i bestemmelsene at områdeplanen har som hensikt å
bidra til at Paradis skal være et klimanøytralt område. Planen setter derfor krav til at hver
detaljregulering skal være klimanøytral. Dette skal dokumenteres gjennom et
klimagassregnskap som skal foreligge før 1. gangsbehandling. Oppdaterte klimagassregnskap
skal følge byggesaker. Klimagassregnskapet skal i tillegg godkjennes av kommunen.
For å kunne dokumentere hvordan detaljreguleringen skal oppnå klimanøytralitet, setter
planen også krav til at det utarbeides et bærekraftsprogram for hver detaljregulering i
området. Bærekraftsprogrammet skal bestå av et kvalitetsprogram og en
miljøoppfølgingsplan og skal ses i sammenheng med hverandre for å sikre bærekraftig og
helhetlig utvikling. Klimagassregnskap utarbeides som en del av bærekraftsprogrammet.
Løsninger fra bærekraftsprogrammet skal sikres i bestemmelsene til den enkelte
detaljregulering. I planinitiativet skal det også beskrives overordnede målsetninger som skal
ligge til grunn for bærekraftsprogrammet. I tillegg skal også energiløsning utredes og inngå i
bærekraftsprogrammet.
Ellers setter planforslaget krav til at takene i felt KB1, som hovedsakelig skal reguleres til bolig,
skal benyttes til energiproduksjon. Det åpnes også opp for energiproduksjon på takene i felt
KB2-KB4, som hovedsakelig skal brukes til næring og tjenesteyting, ved å sette krav til enten
energiproduksjon, uteopphold eller overvannshåndtering.
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En utvikling i henhold til planforslaget vil medføre mer konkrete og effektive energiløsninger
sammenlignet med dagens situasjon. Ettersom tiltakene i høy grad er sikret i bestemmelsene
vurderes undertema energiløsninger å være av stor forbedring i forhold til dagens situasjon.

Figur 7-11: Grad av påvirkning for undertemaet energiløsninger

Mobilitetsløsninger og parkering
For å oppnå en klimanøytral utvikling av planområdet, legger planforslaget opp til en meget
lav bilandel. Det tilrettelegges derfor for en annen tilnærming til bilhold og parkeringsnorm
enn det som er fastsatt i sentrumsplanen. Planforslaget setter dermed ambisiøse krav i
bestemmelsene til parkering og mobilitetsløsninger, og tillater ikke parkering innenfor
planområdet med unntak av nødvendig HC parkering og parkering til delingsbil. For
boligbebyggelse skal det etableres maks 0,05 biloppstillingsplasser for delingsbil og 0,025 HC
plasser per boenhet. For næringsbebyggelse skal det etableres maks 0,03
biloppstillingsplasser for delingsbil og 0,025 HC plasser per 100 m2 BRA. I tillegg kan det
etableres maks 0,01 biloppstillingsplasser. pr. boenhet og 0,01 pr. 100 m2 BRA næringsareal
for tjenestebil, hjemmehjelp, gjesteparkering mm. Dokumentert behov for parkering til
tjenestebiler utover denne normen kan tillates for offentlige etater. Det settes også krav til at
antall biloppstillingsplasser skal rundes opp til nærmeste hele biloppstillingsplass.
Bestemmelsene fremhever også at areal for biloppstillingsplasser kan brukes til andre
mobilitetsløsninger, for eksempel leveranser, bysykler, el-sparkesykler ol. Det settes krav om
at areal til delte mobilitetsløsninger for mikromobile transportmidler skal plasseres synlig,
sentralt og i kort gangavstand til hovedinngang, og at areal avsatt til biloppstillingsplasser
inngår i areal for delte mobilitetsløsninger.
En utvikling i henhold til planforslaget vil gi konkrete og ambisiøse krav til mobilitetsløsninger
og parkering sammenlignet med dagens situasjon. Ettersom tiltakene, særlig når det gjelder
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parkering, i høy grad er sikret i bestemmelsene vurderes undertema mobilitetsløsninger og
parkering å være av stor forbedring i forhold til dagens situasjon.

Figur 7-12: Grad av påvirkning for undertemaet mobilitetsløsninger og parkering

Materialbruk
Bærekraftige løsninger vektlegges i planforslaget, og planen angir krav om at bygninger og
uterom skal etableres i bærekraftige materialer og med miljø- og ressursvennlige løsninger.
Nye materialer i både konstruksjon og fasadekledning skal fortrinnsvis være i tre, mens ved
gjenbruk/ombruk tillates andre materialer. Innslag av andre materialer kan tillates dersom
klimagassregnskapet dokumenterer at klimanøytralitet oppnås. For uteområdene spesifikt
angir planen krav om at områdene skal opparbeides med naturmaterialer, og at gummidekker
eller lignende ikke tillates.
Planbestemmelsene angir krav til bærekraftige materialer og miljø- og ressursvennlige
løsninger, men uten å stille krav til materialvalg for konstruksjon og fasadekledning. Det
vurderes derfor at planen vil medføre en forbedret situasjon for undertemaet materialbruk i
forhold til dagens situasjon.
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Figur 7-13: Grad av påvirkning for undertemaet materialbruk

Fleksible løsninger
Planforslaget er opptatt av å kunne gjenbruke eller ombruke eksisterende strukturer innenfor
planområdet. Det angis bestemmelser som retter seg inn mot Buehallen og sveitservillaen.
Det stilles blant annet krav om at hovedkonstruksjon og tak på eksisterende del av Buehallen
skal videreføres og være synlig. Konstruksjon og takelementer fra den delen av Buehallen som
skal demonteres kan gjenbrukes i åpne eller lukkede strukturer innenfor planområdet. Planen
legger også opp til at eksisterende sveitservilla skal bevares og flyttes til ny plassering. Det
angis at sveitservillaen kan benyttes til allmennyttige formål, og at bevertning vil bli tillatt i en
mindre del av bygget. Planen stiller dermed krav til og tilrettelegger for både gjenbruk og
ombruk av eksisterende bygningsstrukturer.
Ved å stille krav til utarbeidelse av et kvalitetsprogram angir planen en rekke prinsipper for
gjenbruk, fleksibilitet og ombruk. Kvalitetsprogrammet skal redegjøre for hvordan man ved
utvikling vil legge til rette for deling og gjenbruk. Gjenbruk skal vurderes for byggematerialer,
vegetasjon, bygg og konstruksjoner. Det er i tillegg ønskelig å vurdere løsninger for midlertidig
bruk av arealer og bygg i påvente av utbygging. Kvalitetsprogrammet påpeker også at nye
bygg skal være endringsdyktige og muliggjøre ombruk, og foreslår en rekke ulike løsninger.
Tiltak for gjenbruk eller ombruk av eksisterende strukturer er sikret i bestemmelsene. I tillegg
sikres en rekke prinsipper for gjenbruk, fleksibilitet og ombruk gjennom kvalitetsprogrammet.
Det vurderes at planen vil medføre en noe forbedret situasjon for undertemaet fleksible
løsninger i forhold til dagens situasjon.
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Figur 7-14: Grad av påvirkning for undertemaet fleksible løsninger

Massehåndtering
Klima- og miljøvennlig massehåndtering blir vektlagt som et viktig plangrep for å redusere
klimagassutslipp. Som et av virkemidlene for å oppnå klimanøytralitet i Paradis stiller planen
krav om at massebalansen innenfor området opprettholdes. Dersom det blir nødvendig å
fjerne forurensede masser i området, kan avvik vurderes. Dette skal utredes som en del av
bærekraftsprogrammet.
Planen setter i tillegg krav til at det skal utarbeides en massehåndteringsplan for hver
detaljregulering. Det skal utredes om forurensede masser kan kapsles inn/dekkes til for å
redusere masseuttak, og om landskapet skal heves som et flomsikringstiltak eller om det
finnes andre alternativer som bidrar bedre til klimanøytralitet for området. For
detaljreguleringer innenfor felt KB1-3 kan massehåndteringsplaner inngå som en del av et
samlet klimagassregnskap i detaljreguleringen.
Planen vektlegger også at lokal deponering av overskuddsmasser skal foretrekkes der det er
mulig. For eksempel kan godkjente fyllmasser brukes i grønnstrukturen og byggeområdene
hvis dette er iht. overordnet illustrasjonsplan. Imidlertid kan ikke masser med radonnivå over
fastsatte grenseverdier brukes.
Ettersom planbestemmelsene setter krav om at massebalansen innenfor området
opprettholdes, og at dette skal utredes som en del av bærekraftsprogrammet, vil dette være
positivt for området ved en eventuell utbygging. Samtidig må man ta i betraktning at man
unngår klimagassutslipp som sådan hvis man lar massene ligge urørt. Samlet sett vurderes det
derfor at planen vil medføre en ubetydelig endring for undertemaet massehåndtering
sammenlignet med dagens situasjon.
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Figur 7-15: Grad av påvirkning for undertemaet massehåndtering

7.4 Konsekvens
På neste side vises en sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvens for alle undertema
innenfor temaet Energiløsninger, utslippsreduksjoner og miljø. Samlet viser utredningen at
planforslaget vil medføre en betydelig forbedring av situasjonen når det gjelder
energiløsninger for området, ikke minst på grunn av kravet om bærekraftsprogram,
klimagassregnskap og dokumentasjon om klimanøytralitet. Planforslaget vil også gi en stor
forbedring av situasjonen for mobilitetsløsninger og parkering som følge av planens konkrete
og ambisiøse krav. Videre vil materialbruk gi en forbedret situasjon, på grunn av krav til
materialbruk og valg av tre som materiale for både konstruksjon og fasade. Når det gjelder
fleksible løsninger vil planforslaget medføre en forbedret situasjon pga. krav til gjenbruk og
ombruk og omfattende prinsipper for fleksibilitet. For massehåndtering vil planforslaget gi en
ubetydelig endring samlet sett. For temaet energiløsninger, utslippsreduksjoner og miljø
kommer planforslaget kommer bedre ut enn sentrumsplanen for alle undertemaene vurdert
samlet.
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Tabell 7-1: Vurdering av konsekvens

Tema

Energiløsninger
Mobilitetsløsninger og
parkering
Materialbruk
Fleksible løsninger
Massehåndtering
Samlet vurdering av
energiløsninger,
utslippsreduksjoner og
miljø

Verdi
(dagens
situasjon)
Noe

Uten
betydning
Uten
betydning
Uten
betydning
Uten
betydning
Uten
betydning

Påvirkning

Konsekvens av tiltak

Sentrumsplanen

Planforslag

Sentrumsplanen

Planforslag

Forbedret

Stor
forbedring
Stor
forbedring
Forbedret

+

++

++

++++

0

+++

0

++

0

0

+

+++

Noe
forbedret
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Noe forringet
Noe
forbedret
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Noe
forbedret
Uten
betydning
Forbedret

8 Trafikkavvikling og tilgjengelighet for alle til
uteområder og gang- og sykkelveinett
8.1 Innledning
Utredningen vurderer konsekvenser av nyskapt trafikk som følge av planforslaget, og hvordan
trafikkstrømmer håndteres opp mot tilliggende bussvei. Utredningen vurderer også hvorvidt
utbyggingen i planområdet får konsekvenser for tilgjengeligheten for alle til uteområder og
gang og sykkelveinett. Det er utarbeidet en mobilitetsplan som også tar for seg
tilgjengeligheten og mobiliteten i området.
For verdisetting av temaet deles temaet inn i følgende undertema:
Undertema
Nyskapt trafikk og trafikkavvikling mot Bussveien
Tilgjengelighet
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget for utredningen baserer seg på Transportnotat «Biladkomst til Paradis,
Transportvurdering i tidligfase» Stavanger kommune (2021) der det er foretatt en
tidligfasevurdering for ulike alternativ, Kommuneplan for Stavanger kommune, stedsanalyse,
mobilitetsplan, samt informasjon fra Norge i Bilder, kommunekart.no og befaring.
Avgrensning
Influensområdet tar med seg Lagårdsveien samt alle tilkoblinger til overordnet gang og
sykkelveinett fra planområdet, samt viktige målpunkt, offentlige og felles uteområder i
nærområdet jmf. utsnitt nedenfor.
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Figur 0-1: Influensområde

8.2 Dagens situasjon
Nyskapt trafikk og trafikkavvikling mot Bussveien
Dagens trafikkmengde for Consul Sigval Bergesens vei nordlig del er iht. Nasjonal vegdatabank
(NVDB) 2000 kjt/døgn. Sørlig del av Consul Sigval Bergesens vei har en ÅDT på 2500 kjt/døgn.
Trafikken i planområdet avvikles ved atkomst i nord via Kirkegårdsveien og Lagårdsveien,
adkomst i sør via rampe til Strømsbrua og videre på overordnet vegnett. Det antas at den
mest brukte atkomsten til området er via Lagårdsveien, Kirkegårdsveien og Paradisveien i
nord. Planområdet har en del gjennomkjøringstrafikk og besøkende til blant annet
småbåthavn og aktivitet i forbindelse med Terje Viken-huset. Det antas at mesteparten av
trafikken fordeles på de tre atkomstene og avvikles på overordnet vegnett. Undertemaet
vurderes å være av noe verdi.
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Figur 8-2: Verdisetting av undertema trafikkavvikling mot Bussveien

Tilgjengelighet
Dagens kobling til overordnet gang- og sykkelveinett mot Lagårdsveien og
Våland/Eiganes/Storhaug er via Paradisveien i nord, og via rampe opp til Strømsbrua i sør. Her
har man mulighet for å komme seg inn på overordnet gang- og sykkelveinett mot Storhaug og
Stavanger øst, Stavanger sentrum, Våland, SUS og Kilden mm. Sykkelveien langs
Hillevågsvatnet er også hovedrute for sykkel og går videre mot Sandnes. Det er i dag ingen
tverrforbindelser som sikrer tilkobling til hovedsykkelveinett langs Lagårdsveien fra Paradis.
Rampen opp til Strømsbrua er bratt og lite attraktiv for gående og syklende. Paradis stasjon er
et viktig målpunkt som ligger langs planområdet, men på grunn av høydeforskjeller fra Consul
Sigval Bergesens vei til Lagårdsveien er framkommeligheten til og fra togstasjonen redusert.
Det er i dag ingen felles uteoppholdsareal innenfor planområdet. Parkareal innerst i båthavna
er i dag offentlig parkareal og kan nås via Consul Sigval Bergesens vei og Paradisveien.
Støtteparken ligger langs Lagårdsveien og er lite i bruk i dag. Det er ingen trafikksikre
koblinger i krysset Consul Bergesens vei / Paradisveien og videre til offentlige uteområder på
Storhaug, Stavanger sentrum og Våland. Paradisveien har ensidig fortau på østsiden i dag.
Consul Sigval Bergesens vei benyttes av alle trafikantgrupper og har i tillegg en høy andel
gateparkering som hindrer sikt og god lesbarhet. Trafikksikkerheten er på bakgrunn av dette
dårlig. Den smale stien langs gata kan benyttes av gående som forbindelse til parken innerst i
Hillevågsvatnet, men er ikke universelt utformet.
På bakgrunn av få tverrforbindelser til omkringliggende områder, bruk av Consul Sigval
Bergesens vei og få trafikksikre koblinger videre til overordnet gang- og sykkelveinett vurderes
området å ha få kvaliteter i forhold til tilgjengelighet. Lesbarheten og tilgjengeligheten for
ulike brukergrupper med ulik alder og funksjonsevne har få kvaliteter i dagens situasjon.
Undertemaet vurderes å være av noe verdi.

Figur 8-3: Verdisetting av undertema tilgjengelighet
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8.3 Påvirkning
Sentrumsplanen
Nyskapt Trafikk
Iht. Transportnotat vil sentrumsplanen generere en ÅDT på 1578. Transportnotatet legger til
grunn sentrumsplanens utnyttelse i øvre glideskala der det er anslått ut ifra gjeldende
føringer samt målsetting for planen, et utbyggingspotensial på 148 700 m2 BRA med en
fordelingsnøkkel på omkring 25 % bolig og 75% næring. Det er for beregningen tatt
utgangspunkt i parkeringsnorm angitt i sentrumsplanen. En utvikling i henhold til
sentrumsplanen vil medføre en økning i ÅDT i planområdet sammenlignet med dagens
situasjon. Påvirkningen vurderes å være forringet.

Figur 8-4: Grad av påvirkning for undertemaet trafikk og trafikkavvikling mot bussveien

Trafikkavvikling mot Bussveien
Sentrumsplanen legger opp til en hovedatkomst for Paradis sør for Strømsbrua, og en
sekundæratkomst et sted mellom byggeområde E10 og regulert kulvert over jernbanen G12.
Denne skal da hovedsakelig tjene trafikk i planområdet. Det er forutsatt at rampe fra
Strømsbrua til Consul Sigval Bergesens vei skal stenges. Det antas at Sentrumsplanen
fortsetter samme tverrsnitt for vegareal langs jernbanen som i utbygging sør for Strømsbrua.
Fordelingen vil iht. til Transportnotat fordeles som følger:
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Figur 8-5: Bilturproduksjon og fordeling av biltrafikk hentet fra Transportnotat «Biladkomst til Paradis, Transportvurdering i
tidligfase» Stavanger kommune (2021). Bildene viser alternativ 1 b som tilsvarer trafikkløsning i sentrumsplanen.

Nyskapt biltrafikk vil påvirke trafikken og kollektivtrafikken i Lagårdsveien noe. Lagårdsveien
har en ÅDT på omkring 10 000 (Tall fra NVDB 2021). Størsteparten av trafikken internt i
planområdet vil benytte sekundæradkomst og videre fordeles ut på Lagårdsveien. Det er
ønskelig at kollektivtrafikk skal ha prioritet på Lagårdsveien og med signalregulering av kryss
vil ikke antall kryss langs Lagårdsveien ha særlig betydning for fremkommeligheten for
kollektiv.
Trafikkavvikling ved ny sekundæratkomst ved Støtteparken vil ikke påvirke kollektivtrafikken i
Lagårdsveien da signalregulering gir mulighet for å prioritere kollektivtrafikken i Lagårdsveien
uavhengig av sidetrafikk. Det vurderes at planforslaget vil føre til ubetydelig endring- ingen
endring i forhold til trafikkavvikling mot Bussveien. Det vurderes at trafikkavviklingen i
området opp mot Bussveien vil medføre ubetydelig endring- ingen endring.
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Figur 8-6: Grad av påvirkning for undertemaet trafikk og trafikkavvikling mot bussveien

Tilgjengelighet
Det er i sentrumsplanen lagt til rette for to tverrforbindelser for gange og sykkel langs
Lagårdsveien. Den ene ved sekundæratkomst ved Støtteparken G12 og den andre ved Paradis
stasjon. Videre legges det til rette for gange- og sykkel i regulert grøntdrag langs
Hillevågsvatnet. Denne vil føre videre til Stavanger sentrum via Paradisveien og
Kirkegårdsveien. I sør vil gang- og sykkelveien også som i dagens situasjon koble seg på gangog sykkelvei i Paradis sør som går videre mot Sandnes.
Sentrumsplanen legger opp til adskilt gang, sykkel og vegtrafikk ved sekundæratkomst.
Trafikkløsningen vil kunne påvirke grønnstrukturen langs Hillevågsvatnet i påkoblingspunktet
da løsningen er arealkrevende. Det antas at det vil legges til rette for intern trafikk langs
jernbanen med adskilt gang- og sykkelløsning.
En utvikling i henhold til sentrumsplanen vil gi to nye
tverrforbindelser som øker tilgjengeligheten mot vest
og flere målpunkt betraktelig. Ny gang- og
sykkelforbindelse i Paradisveien vil gi trafikksikker
kobling fra planområdet og videre til omkringliggende
områder.
Adskilt løsning for gange, sykkel og vegtrafikk langs
jernbanen vil gi bedre trafikksikkerhet og øke
tilgjengeligheten for alle både til omkringliggende
områder og offentlig og felles uteområder.
Figur 8-7: Grad av påvirkning for undertemaet tilgjengelighet
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Samlet vurderes det at en utvikling i henhold til sentrumsplanen vil føre til en forbedret
situasjon for undertemaet tilgjengelighet sammenlignet med dagens situasjon.
Dette fordi sentrumsplanen legger til rette for flere tverrforbindelser som bedrer
tilgjengeligheten mot vest, kollektivtrafikk og Paradis stasjon, samt adskilt løsning for gang,
sykkel og vegtrafikk som øker trafikksikkerheten betraktelig sammenlignet med dagens
situasjon.

Planforslag
Nyskapt trafikk
Det er i nytt planforslag foretatt en beregning av estimert ÅDT på sambruksveien langs
jernbanen. Utregningen viser en ÅDT på 777 kjt./døgn. Det er tatt utgangspunkt i
utbyggingspotensial på 120 250 m2 BRA med en fordelingsnøkkel på omkring 37% bolig og
63% næring. En utvikling i henhold til planforslaget vil medføre en økning i ÅDT i planområdet
sammenlignet med dagens situasjon. Påvirkningen vurderes til å være noe forringet.

Figur 8-8: Grad av påvirkning for undertemaet tilgjengelighet

Trafikkavvikling mot Bussveien
Hovedatkomst for planområdet er foreslått sør for Strømsbrua, med sambruksvei langs
jernbanen. Sambruksveien stenges i nord slik at det ikke vil være mulig for gjennomkjøring for
biltrafikk. En utvikling i henhold til planforslaget vil gi en økning i biltrafikk ÅDT i planområdet
sammenlignet med dagens situasjon.
Nyskapt biltrafikk vil påvirke trafikken og kollektivtrafikken i Lagårdsveien noe. Lagårdsveien
har en ÅDT på omkring 10 000. Den interne trafikken i planområdet vil benytte hovedatkomst
sør for Strømsbrua og videre fordeles ut på Lagårdsveien. Det er ønskelig at kollektivtrafikk
skal ha prioritet på Lagårdsveien og med signalregulering av kryss vil ikke antall kryss langs
Lagårdsveien ha særlig betydning for fremkommeligheten for kollektiv.
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Ny utvikling av planområdet i henhold til planforslaget vil øke trafikkmengden i område og i
Lagårdsveien i underkant av 5 %.
Trafikkavvikling ved hovedatkomst sør for Strømsbrua vil ikke påvirke kollektivtrafikken i
Lagårdsveien da signalregulering gir mulighet for å prioritere kollektivtrafikken i Lagårdsveien
uavhengig av sidetrafikk. Det vurderes at planforslaget vil føre til ubetydelig endring- ingen
endring i forhold til trafikkavvikling mot Bussveien. Samlet sett vurderes undertemaet trafikk
og trafikkavvikling å føre til ubetydelig endring- ingen endring for trafikk og trafikkavvikling
mot bussveien.

Figur 8-9: grad av påvirkning for undertemaet trafikk og trafikkavvikling

Tilgjengelighet
Planforslaget legger til rette for to tverrforbindelser, gang og sykkelvei o_GP5 og o_GP4.
Videre er det foreslått turvei langs Hillevågsvatnet. Turveien skal ha en buktende form og
også delvis gå ut i Hillevågsvatnet. Planforslaget reguleres med sambruksvei o_V1-3 og fortau
o_f1-3 langs jernbanen. Sambruksveien skal brukes av servicekjøretøy, personbil og sykkel. I
nord stenges sambruksveien, og er kun åpen for servicekjøretøy og sykkel. Vestsiden av
Paradisveien reguleres med fortau. Turvei knytter seg på fortau i Paradisveien i nord,
promenade i Paradis sør.
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Figur 8-10: Utsnitt av foreslått plankart

En utvikling i henhold til planforslaget vil gi to nye tverrforbindelser og øke tilgjengeligheten til
omkringliggende områder og målpunkt mot vest betraktelig. Planforslaget legger opp til en
forbedring av påkoblingspunkt i nord for gående og syklende ved regulering av nytt fortau på
vestsiden av Paradisveien. Turdraget knytter seg på parkareal og tverrforbindelser o_GP4 og
o_GP5 samt park innerst i Hillevågsvatnet o_GP1, og vil gi god tilgjengelighet til offentlig og
felles uteområder. Det vurderes at sambruksvei og turvei langs Hillevågsvatnet gir god
lesbarhet for alle brukergrupper. Sambruksvei for biltrafikk og syklister forutsetter en lav
trafikkmengde for å beholde trafikksikkerheten for alle brukergrupper.
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Samlet vurderes det at en utvikling i henhold til planforslaget vil føre til en stor forbedring for
undertemaet tilgjengelighet i forhold til dagens situasjon. Dette fordi at planforslaget legger
til rette for flere bilfrie tverrforbindelser som bedrer tilgjengeligheten mot vest,
kollektivtrafikk og Paradis stasjon. Sambruksvei langs jernbanen og turvei langs
Hillevågsvatnet gir flere alternative ruter for gående og syklende og øker dermed
tilgjengeligheten og trafikksikkerheten for alle brukergrupper. Det forutsettes lav
trafikkmengde i sambruksveien for å opprettholde trafikksikkerheten og lesbarheten for alle
brukergrupper.

Figur 8-11: grad av påvirkning for undertemaet tilgjengelighet

8.4 Konsekvens
Tabellen på neste side viser en sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvens for alle
undertema innenfor temaet Trafikkavvikling og tilgjengelighet for alle til uteområder og gangog sykkelveinett. Samlet viser utredningen at planforslaget vil medføre en betydelig
forbedring av situasjonen når det gjelder tilgjengeligheten i området. Videre vil
trafikkavviklingen mot Bussveien medføre lite endringer pga. signalregulert Bussvei. Når det
gjelder nyskapt trafikk vil planforslaget medføre en lavere ÅDT, på bakgrunn av restriktiv
parkeringsnorm og delebilsordning, enn sentrumsplanen. Planforslaget kommer noe bedre ut
enn sentrumsplanen samlet sett for temaet trafikkavvikling og tilgjengelighet for alle til
uteområder og gang- og sykkelveinett.
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Tabell 0-1:Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike undertemaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema
Nyskapt trafikk
Trafikkavvikling mot
bussveien
Tilgjengelighet
Samlet vurdering av
trafikkavvikling og
tilgjengelighet for alle
til uteområder og
gang- og sykkelvienett

Verdi
(dagens
situasjon)
Uten
betydning
Uten
betydning
Noe
Noe

Påvirkning

Konsekvens av tiltak

Sentrumsplanen

Planforslag

Sentrumsplanen

Planforslag

Forringet

Noe forringet

0

0

Ingen endring

Ingen endring

0

0

Forbedret

Stor
forbedring
Forbedret

+

++

+

++

Forbedret
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9 Friluftsliv og landskap
9.1 Innledning
Utredningen vurderer hvorvidt hovedgrepene i planen bidrar positivt eller negativt til urbant
friluftsliv og eksisterende landskapskvaliteter.
Undertema
Urbant friluftsliv og grønne forbindelser
Landskapstrekk og viktige siktlinjer
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget for utredningen baserer seg på stedsanalyse, mobilitetsplan, samt
informasjon fra Norge i Bilder, kommunekart.no og befaring.
Avgrensning
Influensområdet for temaet er vist på kart under. Influensområdet tar med seg deler av
trehusbyen slik at siktlinjer ivaretas. Dette dekker også nærområde for mulighet for friluftsliv.
Undertema urbant friluftsliv og grønne forbindelser er hovedsakelig vurdert innenfor
planområdet.

Figur 9-1: Influensområde
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9.2 Dagens situasjon
Urbant friluftsliv og grønne forbindelser
Planområdet er i liten grad utbygd og det er i dag lite tilrettelagt for urbant friluftsliv,
herunder muligheter for opphold og fysisk aktivitet. Uteområdene er i hovedsak i bruk til
avsetting, lagring og parkering. De viktigste og mest verdifulle arealene for rekreasjon og
friluftsliv er Lagård gravlund og småbåthavn i Hillevågsvatnet. Kirkegården benyttes ikke til
opphold i dag, men har en tursti som kan benyttes som forbindelse videre mot sentrum.
Parken innerst i Hillevågsvatnet har få sitteplasser, og brukes primært som
gjennomgangsområde og til utetrening for klubbene i Terje Viken-huset. Støtteparken langs
Lagårdsveien er lite brukt. Terrenget mot Hillevågsvatnet skråner ned mot sjøen fra
vegarealet, men er forholdsvis bratt og uegnet for opphold. Consul Sigval Bergesens vei og
den smale stien mellom vegarealet og sjøen kan benyttes av turgåere. Utover dette
kjennetegnes området av aktiviteter i forbindelse med dagens småbåthavn. Deler av eldre
bebyggelse i nord som tidligere godsbanebygg og administrasjonsbygg har midlertidig bruk
som lager, logistikk, skatehall, utleide lokaler til kunstnere og båtbutikk. Det gule Terje Vikenhuset innerst i Hillevågsvatnet inneholder fritidsaktiviteter.

Figur 9-2: Illustrasjonen viser grønne forbindelser ut av planområdet i dagens situasjon

58

Det er få grønne forbindelser i området i dag som også har gode kvaliteter. Consul Sigval
Bergesens vei er preget av en høy andel gateparkering, men har innslag av større gamle trær
langs vegen som er etablert i en gresskråning ned mot sjøen. Sjøen er lite tilgjengelig fra veien
som ligger opp til flere meter høyere. Mellom veien og trerekken er det en smal sti som kan
benyttes av gående. Consul Sigvald Bergesens vei knytter seg på nybygget tursti/promenade
sør for planområdet. Gangvei gjennom Lagård gravlund har god kvalitet og fører videre til
sentrum. Bruken av denne forutsetter at hensyn tas til besøkende til kirkegården. Det er
ingen grønne tverrforbindelser i planområdet i dag. Undertemaet vurderes å være av noe
verdi på grunn av parkareal innerst i planområdet, trerekke og tursti langs sjøen,
Støtteparken, forbindelse gjennom Kirkegården, samt aktiviteter i forbindelse med dagens
båthavn.

Figur 9-3: Verdisetting av undertema urbant friluftsliv og grønne forbindelser

Landskapstrekk og viktige siktlinjer
Hillevågsvatnet er en forlengelse av Vågen og Breiavatnet. Dalsøkket mellom Våland og
Storhaug har siden istiden vært et karakterskapende landskapstrekk i Paradisområdet. Visuelt
er det i dagens situasjon på tross av flere fysiske barrierer god kontakt mellom Våland og
Storhaug både på tvers og på langs av dalen. Dette landskapsrommet er dermed et sterkt
landskapstrekk som virker orienterende, strukturerende og identitetsskapende i
stedsopplevelsen.
Undertemaet vurderes å være av stor verdi i dagens situasjon. Siktlinjer fra Våland til
Storhaug og på tvers av dalen er godt synlige i dag, og oppleves som gode.

Figur 9-4: Verdisetting av undertema landskapstrekk og viktige siktlinjer
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9.3 Påvirkning
Sentrumsplanen
Urbant friluftsliv og grønne forbindelser
Det er i sentrumsplanen regulert inn offentlig grøntområde (G13) innerst i Hillevågsvatnet, ny
grønnstruktur med 18 m bredde langs Hillevågsvatnet samt tverrforbindelse/kulvert/park
(G12) til Lagårdsveien. G13 skal i henhold til sentrumsplanen etableres som en grønn park
med gode møteplasser og ulike soner for aktivitet. G12 skal iht. kommunedelplanen sikre
attraktiv, universell tilgjengelighet mellom Paradis og Fv.44 og mellom 17a og 17b.
Sentrumsplanen har retningslinjer om at grønnstrukturen langs Hillevågsvatnet bør legges til
rette for en sammenhengende rekreativ forbindelse langs sjø. Videre beskrives det at ved
konkretisering av forbindelsen bør det legges vekt på å bevare og etablere oppholdssoner,
vegetasjon, sitteplasser, offentlig kunst og aktivitetstilbud (bading, fisking mm.) som fremmer
fysisk kontakt med vannet. Brygger og pirer bør være tilgjengelige og inviterende.
En utvikling i henhold til sentrumsplanen vil medføre flere grøntområder og blågrønne
forbindelser innenfor planområdet. En utbygging vil øke både tilgjengeligheten og
attraktiviteten av mulighet for opphold og fysisk aktivitet innenfor planområdet, men også for
besøkende til området. Sentrumsplanen legger til rette for grønnstruktur langs
Hillevågsvatnet med retningslinjer som sikrer fysisk kontakt med vannet. Støtteparken utgår
ved utbygging av delfeltene E10 og E12. Urbant friluftsliv og grønne forbindelser vurderes
allikevel å bli forbedret i forhold til dagens situasjon.

Figur 9-5: Grad av påvirkning for undertema urbant friluftsliv og grønne forbindelser
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Landskapstrekk og viktige siktlinjer
Sentrumsplanen sikrer siktlinje i temakart 9 fra Paradisveien og ned mot Hillevågsvatnet ved
regulert parkområde G13. Sentrumsplanen angir at andre siktlinjer skal vurderes i hver
detaljregulering. Dette medfører en usikkerhet i forhold til bevaring av landskapsrommet og
sikt mellom Våland og Storhaug. Samtidig sikrer parkareal G12 at siktlinje mellom Våland og
Storhaug opprettholdes. Sentrumsplanen legger til rette for kvartalsstruktur med en høy
utnyttelse i øvre del av glideskalaen samt varierte byggehøyder mellom 5-7 etg. Utnyttelse og
byggehøyder kan derfor bidra til at viktige siktlinjer ikke ivaretas tilstrekkelig. Det er også
sikret en fremtidig forbindelse nord for bestemmelsesområde H2. Her er det åpnet for et
høyhusbygg med mer enn 8 etasjer. Siktlinje i dette området kan derfor være noe forringet,
da høy utnyttelse, byggehøyder og høyhus ikke gir tilstrekkelig bredde på siktlinjen.
Undertemaet vurderes derfor å gi en forringet situasjon i forhold til dagens situasjon.

Figur 9-6: Grad av påvirkning for undertema landskapstrekk og viktige siktlinjer

Planforslaget
Urbant friluftsliv og grønne forbindelser
Det er i planforslaget lagt til rette for parkareal o_GP1 innerst i Hillevågsvatnet som også
strekker seg noe vestover, ny grønnstruktur med hovedsakelig 18 m bredde langs
Hillvågsvatnet, samt to nye parkareal/ tverrforbindelser o_GP4-6. Både grønnstruktur og
parkareal/ tverrforbindelser skal være bilfrie.
I grønnstrukturen o_GP1-6 ligger det inne generelle bestemmelser som sikrer at
grønnstrukturen skal være flerfunksjonell og tilrettelegges for naturmangfold, lek, opphold,
rekreasjon, aktiviteter og turveier. Det tillates også etablering av paviljonger med offentlig og/
eller kommersielt program som iskiosk, utleie/utlån, kafé, toaletter, oransjeri/veksthus,
overdekket uteareal mm.
Videre ligger det inne bestemmelse om at det skal etableres en nabolagspark innenfor
planområdet. Det tillates etablert toalettbygg, kiosk eller lignende på inntil 150 m2 BRA
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innenfor o_GP1. O_GP4 og o_GP5 skal det etableres turvei i øst-vest retning. I o_GP4 skal ikke
turveien være universelt utformet. Det skal i stedet etableres heis, eller skråheis som følger
terrenget, innenfor feltet. Heisen skal være stor nok til å frakte sykler og elektrisk rullestol.
Det skal sikres fri sikt mot Hillevågsvatnet. O_GP6 skal inneholde gangforbindelse mellom
Lagårdsveien og o_GP5. Denne skal være universelt utformet. Parkareal o_GP7 skal forbinde
grøntarealer i Lagård gravlund med grøntområder i KB1 og samtidig fungere som en buffer.

Figur 9-7: Utsnitt av foreslått plankart
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En utvikling i henhold til planforslaget vil medføre flere grønne uteoppholdsareal og grønne
forbindelser både på tvers og på langs i området sammenlignet med dagens situasjon.
Innhold og kvalitet av parkarealene og grønnstrukturen er i høy grad sikret i bestemmelsene.
Tilgjengeligheten og attraktiviteten for fysisk aktivitet vil øke betraktelig i forhold til dagens
situasjon, også for besøkende til området. Undertema urbant friluftsliv og grønne forbindelser
vurderes å være av stor forbedring i forhold til dagens situasjon.

Figur 9-8: Grad av påvirkning for undertema friluftsliv og grønne forbindelser

Landskapstrekk og viktige siktlinjer
En utvikling i henhold til planforslaget sikrer siktlinjer mellom Våland og Storhaug i
parkarealene o_GP4 og o_GP5. Dette er også sikret i bestemmelsene. Det vil i planforslaget
ikke være siktlinje fra Paradisveien og ned til Hillevågsvatnet på grunn av bebyggelse langs
Paradisveien. Grønnstrukturen med bredde på 18 m vil allikevel sikre sikt på langs av dalen.
Det er i bestemmelsene for de ulike delfeltene angitt maks BRA. Det er også angitt
byggehøyder for felt KB1 på mellom tre til seks etasjer. Det tillates at enkelte bygg kan være
opp til 8 etg. KB2 og KB3 kan bebygges med inntil 8 etasjer, KB4 har ingen angitte høydekrav.
Videre sikrer bestemmelsene at ny bebyggelse skal ha saltak med vinkel på minimum 30
grader. Felles for ny bebyggelse i planområdet er at bebyggelse skal gis variasjon i høyder,
fasadeliv og fasadeuttrykk for å bryte linjer i bebyggelsen og for å oppnå god skalatilpasning.
Utformingen skal bygge opp om områdets stedsidentitet og ha et bevisst forhold til
tilgrensende områder enten dette gjelder infrastruktur, historisk bebyggelse (Buehallen,
Sveitservillaen, trehusbyen), annen eksisterende bebyggelse, innregulerte nye byggefelt samt
landskapselementer som Hillevågsvatnet og eksisterende vegetasjon, og landskapsrommet
mellom Våland og Storhaug.
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Siktlinjer mellom Våland og Storhaug vurderes å være godt sikret i planforslaget.
Bestemmelser sikrer maks utnyttelse, utforming, skala og stedstilpasning i høy grad. Dette er
positivt for både landskapsrommet og ivaretakelse av siktlinjer. Det vurderes derfor at
landskapsrommet og siktlinjer på tvers blir godt ivaretatt i nytt planforslag. Ny bebyggelse vil
imidlertid føre til en stor endring av dagens situasjon. Undertemaet vurderes å ha noe
forringet situasjon for landskapsrommet og siktlinjer i området i forhold til dagens situasjon.

Figur 9-9: Grad av påvirkning for undertema landskapstrekk og viktige siktlinjer

9.4 Konsekvens
På neste side vises en sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvens for alle undertema
innenfor temaet friluftsliv og landskap. Samlet viser utredningen at planforslaget vil medføre
en stor forbedring for mulighet for opphold og fysisk aktivitet. En utbygging vil gi en høyere
fortetting av området og siktlinjer på langs av planområdet vil ikke være synlige på samme
måte som i dag. Det samme gjelder for siktlinjer på tvers av planområdet. En fortetting vil gi
færre siktlinjer enn dagens situasjon, men planforslaget sikrer allikevel i bestemmelsene to
gode siktlinjer i grøntområdene GP4 og GP5. Planforslaget sikrer friluftsliv og blågrønne
forbindelser i større grad enn sentrumsplanen, og får samlet en konsekvensgrad på ++.
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Tabell 9-1:Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike undertemaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema
Friluftsliv og grønne
forbindelser
Landskapstrekk og
viktige siktlinjer
Samlet vurdering av
friluftsliv og landskap

Verdi
(dagens
situasjon)
Noe

Påvirkning
Sentrumsplanen

Planforslag

Sentrumsplanen

Planforslag

Forbedret

+

+++

Stor

Forringet

Stor
forbedring
Noe forringet

--

-

Middels

Ubetydelig
endring

Forbedret

0

++
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Konsekvens av tiltak

10 Naturmangfold og økosystemtjenester
10.1 Innledning
Utredningen vurderer hvorvidt planforslaget bidrar til å utfordre, ivareta eller styrke
eksisterende naturmangfold og økosystemtjenester innenfor planområdet. Det er utarbeidet
en fagrapport fra Ecofact «Konsekvenser for naturmangfold ved områdeplan for Paradis,
Stavanger kommune» som belyser viktige naturverdier i planområdet og hvilke konsekvenser
utbyggingen har for naturmangfold. Det henvises til rapporten for utfyllende vurdering for
temaet.
Undertema
Naturtyper
Arter og økologiske funksjonsområder
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget til Ecofact i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten baserer seg på
feltregistreringer og eksisterende kunnskap. Databasene Temakart Rogaland, Naturbasen og
Artskart/Artsobservasjoner er i stor grad lagt til grunn for innhenting av eksisterende
kunnskap.
Under følger en oppsummering fra resultatfunnene i rapporten.

10.2 Resultat
«Resultat

Dagens situasjon
Naturvernområder
Det er ingen naturvernområder i tilknytning til tiltaksområdet.
Naturtyper
To viktige naturtyper, Parklandskap og en Lågurt-almeskog er registrert i planområdet. Disse
naturtypene har hhv. middels og stor verdi.
Økologiske funksjonsområder for arter
Det er registrert en rekke forvaltningsmessig viktige arter i og ved planområdet, men
planområdet er kun et viktig økologisk funksjonsområde for noen få av dem. De rødlistede
plantene alm (EN), ask (EN), kystbrunlav (VU), lind (NT) og grå punktlav (NT) vokser i
planområdet, mens et funn av mørkmjølke (VU) her er noe usikkert.
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En rekke fuglearter er registrert i og ved planområdet, men få av dem vurderes å ha (viktige)
økologiske funksjonsområder her. Rødlisteartene grønnfink (VU), gråspurv (VU) og fiskemåke
(VU) er arter som er knyttet til området som hekkefugler. En liten hekkekoloni med sildemåke
ble ellers registrert sør i planområdet i 2022.

Påvirkning
Planområdet er i dag betydelig preget av inngrep og menneskelig aktivitet. Det er derfor
relativt få viktige lokaliteter for naturmangfold som vil bli påvirket av planene. En Lågurtalmeskog vil bli noe påvirket av tiltaket, og noen få alm, ask og lind vil trolig utgå. Også
forekomster av de rødlistede lavartene grå punktlav og kystbrunlav kan bli sterkt berørt/
ødelagt dersom vertstrærne blir tatt ned. Fugler som er knyttet til planområdet vil bli mest
påvirket av tiltaket. Dette gjelder spesielt på arealer der det planlegges store arealendringer.
Hekkeplasser for gråspurv, grønnfink, fiskemåke og sildemåke vil bli berørt og ødelagt.

Konsekvenser
Samlet sett vurderes alternativ 1 (sentrumsplanen) å føre til svært stor negativ konsekvens for
naturmangfoldet. Dette begrunnes med svært alvorlig miljøskade for alm og alvorlig
miljøskade for flere forekomster, ask, lind, grønnfink, gråspurv og fiskemåke. Samlet sett
vurderes alternativ 2 (planforslaget) å føre til stor negativ konsekvens for fuglelivet, basert på
tre arter som mister hekkeplasser. For plantelivet vil dette alternativet gi betydelig mindre
negativ konsekvens og i to tilfeller en viss positiv effekt for naturmangfoldet. Alternativ 2
(planforslaget) vil samlet ha mindre negative konsekvenser sammenliknet med alternativ 1
(sentrumsplanen) fordi en søker å bevare mest mulig av naturverdiene, samtidig som det
planlegges for økt naturmangfold med varierte og stedegne arter i nyetablerte grønne
arealer.»
Under gjengis en sammenstilling for verdi, påvirkning og konsekvens. Tabellene er hentet fra
Ecofact sin fagrapport «Konsekvenser for naturmangfold ved områdeplan for Paradis,
Stavanger kommune».
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Figur 10-1: Sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvenser for viktig naturmangfold ved alternativ 1( sentrumsplanen)
og alternativ 2 (planforslaget). Tabell er hentet fra rapport utarbeidet av Ecofact, «Konsekvenser for naturmangfold ved
områdeplan for Paradis, Stavanger kommune.»

10.3 Konsekvenser
Samlet sett vurderes sentrumsplanen å føre til svært stor negativ konsekvens for
naturmangfoldet. Dette begrunnes med svært alvorlig miljøskade for alm og alvorlig
miljøskade for flere forekomster, ask, lind, grønnfink, gråspurv og fiskemåke.
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Samlet vurderes planforslaget å føre til stor negativ konsekvens for fuglelivet, basert på tre
arter som mister hekkeplasser. For plantelivet vil dette alternativet gi betydelig mindre
negativ konsekvens og i to tilfeller en viss positiv effekt for naturmangfoldet.
Tabell 10-1:Tabell som viser konsekvensvurdering temaet og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema
Samlet vurdering av
Naturmangfold

Verdi
(dagens
situasjon)
Stor

Påvirkning

Konsekvens av tiltak

Sentrumsplanen

Planforslag

Sentrumsplanen

Planforslag

Sterkt forringet/
ødelagt

Forringet

----

---

10.4 Skadereduserende tiltak
Det foreslås flere tiltak som vil kunne dempe skadevirkningene for naturmangfoldet. Under
følger noen skadereduserende tiltak og tiltak som kan øke verdien for biologisk mangfold i
planområdet. Tiltakene er hentet fra Ecofact sin fagrapport «Konsekvenser for naturmangfold
ved områdeplan for Paradis, Stavanger kommune»
Lagård gravlund:
• Anbefales å ikke / i minst mulig grad røre Lagård gravlund. Det er et særlig viktig
område for fugl, gamle trær og noen rødlistearter.
Rik edelløvskog med alm:
• Svært viktig å ta vare på den lille skoglokaliteten som finnes i planområdet. Den er
verdifull på bakgrunn av at den er et «litt vilt» areal i en ellers bebygd og fragmentert
bebyggelse, flere store almetrær som er sterkt trua, skogholt er et viktig sted for fugl,
insekter og kanskje pinnsvin.
• Inngrep i lokaliteten bør begrenses til å bekjempe fremmedarter.
• For å gi skogholtet sammenheng med andre grøntområder foreslås det å etablere et
grøntdrag mot øst og grøntområdet som planlegges langs Hillevågsvatnet. Grønn
kulvert over jernbanen vil være et bedre tiltak for biologisk mangfold enn bru.
• Atkomsten fra Lagårdsveien til Hillevågsvatnet bør gå like nord for naturtypen, der det
er et naturlig søkk i terrenget. Store almetrær bør spares, og det bør ikke graves for
nært sammen for å spare røttene.
Rødlistearter:
• To store alm (EN) og en ask (EN) bak gamle brannstasjonen og Statens hus bør
vurderes å spares.
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•
•
•

Alm og ask som er registrert mellom edelløvskogen og Statens hus bør spares
dersom mulig.
Parklind med grå punktlav (NT) langs Lagårdsveien, bør bevares eller flyttes.
Svensk asal med kystbrunlav (VU) langs Hillevågsvatnet bør bevares eller flyttes.

Fremmedarter:
• Det bør lages en tiltaksplan for håndtering av fremmedarter.
• Gravemasser som inneholder fremmedarter, må håndteres på en forsvarlig måte
som hindrer spredning. Gjelder særlig for parkslirekne som spres lett med små
fragmenter av rot og stengel i jordmasser. Det gjelder også for mispelartene,
rødhyll, gyvel og gullregn som spres med frø som blir liggende i jordmassene.
Tiltak som øker biologisk mangfold:
• Det bør etableres blomstereng i stedet for plen med stedegne planter.
• Det bør etableres grønne korridorer mellom naturområder; her gravlunden,
arealer langs Hillevågsvatnet og edelløvskogen.
• Grønne tak bør vurderes.
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11 Forurensning og vannmiljø
11.1 Innledning
Utredningen om forurensning vurderer hvorvidt innholdet i planen kan utløse lokal
forurensning, herunder forurensning i vann og grunn. Det er utarbeidet en fagrapport av
Ecofact «Konsekvenser for forurensning ved områdeplan for Paradis, Stavanger kommune»
som belyser status for dagens situasjon, påvirkning og konsekvenser for vann- og
grunnforurensning. Det henvises til rapporten for utfyllende informasjon om temaet.
Undertema
Grunnforurensning
Vannforurensning
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget til Ecofact i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten baserer seg
hovedsakelig på følgende datakilder for vannmiljø:
• Vann-nett
• Vannmiljø
• Tidligere utførte undersøkelser
Datagrunnlaget for forurensning baserer seg hovedsakelig på følgende datakilder:
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
• Kommunens aktsomhetskart
• Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2
• Tidligere utførte undersøkelser

11.2 Resultat
Under følger en oppsummering fra resultatfunnene i rapporten.
«Resultat
Dagens situasjon
Flere undersøkelser har vist at Hillevågsvannet er svært forurenset, og i vannmiljø er økologisk
og kjemisk tilstand satt til henholdsvis svært dårlig
Det er utført flere miljøtekniske grunnundersøkelser i planområdet. Undersøkelsene viser at
deler av planområdet er forurenset, og at det vil bli behov for sanering av forurensede masser
ved videre utvikling. I andre områder er imidlertid forurensingssituasjonen ukjent, og det er
knyttet usikkerhet til forurensningsstatusen.
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Påvirkning
Alternativ 1 (Sentrumsplanen) innebærer at forurenset grunn vil bli håndtert og sanert som
følge av eksisterende lovverk. Alternativet har imidlertid ingen konkrete føringer for
håndtering av grunn, sjøbunn og forurensningskilder.
Alternativ 2(planforslag) forventes å gi en bedring av forurensningssituasjonen på land og i
sjø, dette på grunn av klare føringer for sanering av forurenset grunn på land, tiltak for rensing
av overvann, opprydning i diffuse utslipp, og reduksjon i antall fritidsbåter.
Konsekvenser
Tabell med oversikt over konsekvenser for forurensningssituasjonen er gitt under.»

Figur 11-1: Oversikt over konsekvenser for 0-alternativet (dagens situasjon), alternativ 1 (sentrumsplanen), alternativ 2
(planforslag). Tabellen er hentet fra rapport utarbeidet av Ecofact «Konsekvenser for forurensning ved områdeplan for
Paradis, Stavanger kommune. Fagrapport forurensning».
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11.3 Konsekvenser
Samlet vurderes planforslaget til å ha positiv konsekvens for forurensingssituasjonen i
området. Planen har konkrete, helhetlige føringer som vil bedre forurensingssituasjonen i
grunn og vann. En utvikling iht. sentrumsplanen vil gi noe positiv konsekvens. Dette på
bakgrunn av at planen ikke inneholder konkrete føringer for hvordan det skal håndteres.
Tabell 11-1:Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike undertemaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema

Verdi (dagens
situasjon)

Påvirkning
Sentrumsplanen
Noe
miljøforbedring

Grunn

Noe

Vann

Noe

Ubetydelig/ noe
miljøforbedring

Noe negativ
konsekvens

Noe positiv
konsekvens

Samlet vurdering av
grunn- og
vannforurensning
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Planforslag
Betydelig
miljøforbedrin
g
Noe/ betydelig
miljøforbedrin
g forringet
Positiv
konsekvens

Konsekvens av tiltak
Sentrumsplanen
+

Planforslag
++

0/+

+/++

+

++

12 Levekår, helse og barn- og unges oppvekstsvilkår
12.1 Innledning
Dette temaet er en sammenslåing av temaene befolkningens helse og helsens fordeling i
befolkningen, samt barn, bomiljø og barn og unges oppvekstsvilkår. Disse temaene hører inn
under den overbyggende tematikken sosial bærekraft, og henger tett sammen. Det er laget et
notat som beskriver delmålet: Paradis som nabolag og nærområde. Notatet danner
utgangspunkt for undertemaene, og beskriver nærmere hvilke virkemidler som skal til for å
skape sosialt bærekraftige nabolag med tanke på barn og unge, eldre og folkehelse generelt.
Flere virkemidler ligger utenfor plan- og bygningsloven og områdereguleringens
virkningsområde. Eksempelvis kan ikke områdereguleringer sette føringer for
beboersammensetning og prisregulering. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i
virkemidler som kan sikres gjennom områdeplanen, enten i form av bestemmelser, plangrep
og kvalitetsprogram.
Undertema
Det er tatt utgangspunkt i følgende undertema, disse beskrives nærmere i notatet:
Boligsammensetning
Miks av programmer
Sosial infrastruktur og møteplasser
Gatenett som fremmer myk mobilitet
Kunnskapsgrunnlag
- Stavanger kommune, Notat: Paradis som nabolag og nærområde, 2022
- Nenseth, Vibeke, Ellis, ingunn Opheim, Bildeling i Bergen – erfaringer og effekter, TØI,
2022
Avgrensning
Influensområdet avgrenses av de tre levekårssonene som omkranser planområdet: Lagård og
Ytre Lagård i Eiganes og Våland bydel og Varden i Storhaug bydel.
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Figur 12-1: Planområdet med tilgrensende levekårssoner

12.2 Dagens situasjon
Boligsammensetning
Planområdet er per i dag ubebodd. Tomten sør for Strømsbrua er i likhet med størsteparten
av planområdet eid av Bane NOR og bygges for tiden ut med boligprosjektet Paradis Brygge i
samarbeid med Solon Eiendom ASA og K2 Bolig AS. Paradis Brygge ligger sør for Paradis
stasjon. På første delfelt er det lagt til rette for ca. 200 leiligheter av varierende størrelse,
fordelt på 11 punkthus med mellom fire og seks etasjer. Boligmassen utgjør til sammen
nesten 22 000 kvadratmeter BRA. De første tre bygninger med 60 leiligheter var klar for
innflyyting i 2019. Byggingen av de neste fire husene, med totalt 80 leiligheter, pågår nå.
Alderssammensetningen består her primært av 50+.
På nordvest-siden av Lagårdsveien finnes det bebyggelse med næring i første etasje og
boliger i andre. Bygningene har en variert karakter, med boligblokker, næringsbygg og
hoteller. Umiddelbart bak denne første rekken finnes tomannsboliger og eneboliger. På
østsiden av Lagårdsveien, i skråningen ned mot jernbanen, finnes i dag småhus som er
tilrettelagt for personer som har utfordringer med å fungere i ordinære bomiljø.
Småhusene ligger avsondret fra annen bebyggelse.
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Varden består hovedsakelig av eneboliger, og tomannsboliger, med innslag av
terrasseleiligheter.
Levekårene på Varden og Lagård er svært delt, med forholdsvis gode levekår på Varden-siden,
og dårligere levekår på Lagårdsiden, dette gjelder for de fleste indikatorene på
levekårsstatistikken (se notat for mer informasjon). Dette gjenspeiles i
boligsammensetningen, som er preget av større familieboliger på den ene siden, og mindre
leiligheter på den andre siden. På bakgrunn av planområdets ubebodde karakter, og
manglende koblinger mellom Lagårdsveien og planområdet, og Lagård og Varden, settes
verdien til uten betydning.

Figur 12-2: Verdisetting av undertema boligsammensetning

Miks av programmer
Lagårdsveien har fått betydelig flere tjenester i den senere tid, som restauranter,
matbutikker, helsetjenester, treningssenter og apotek. Tjenestetilbudet i Lagårdsveien er
imidlertid ikke spesielt tilgjengelig fra planområdet. Varden er et rent boligområde.
Planområdet har skateklubb, kunstneratelier og roklubb med diverse aktiviteter. Verdien
settes til uten betydning da det er få aktiviteter og programmer i planområdet, og koblingen
til Lagårdsveien med dens funksjoner, aktiviterer og tilbud er mangelfull.

Figur 12-3: Verdisetting av undertema miks av programmer

Sosial infrastruktur og møteplasser
Planområdet hører til skolekretsen for Våland (barne)skole. Planområdet sokner til to
ungdomsskoler: Kannik ungdomsskole nord for Støtteparken og Ullandhaug ungdomsskole
sør for Støtteparken. Dette til tross for at St. Svithun ungdomsskole ligger vesentlig nærmere.
Det ligger flere barnehager i områdene på Våland og Storhaug, og den nærmeste er
Kløvereng barnehage ved St. Svithun ungdomsskole. Det bygges for tiden ny barnehage ved
Strømsvik på Storhaugsiden, og på Teknikken-tomten på Vålandsiden. Barnehagedekningen
anses derfor som god.
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Det er begrenset med lekeplasser og offentlig tilgjengelige grøntområder på Lagårdsiden og
Vålandssiden. Det samme gjelder for Varden. Storhaug idrettshall er 0,9 km unna luftlinje, like
ved Varden menighet og Midjord bydelshus. Det er litt over en kilometer til ballbanen ved
Essotomten. Ellers er det ingen bydelshus på Vålandsiden. Terrenget har en bratt stigning, slik
at den faktiske avstanden er lengre.
Det er få muligheter for opphold langs planområdet, foruten parkarealet ved Terje Vikenhuset som er lite opparbeidet. Verdien settes til noe verdi, da det er enkelte møteplasser og
funksjoner i området som bør tas vare på og forsterkes.

Figur 12-4: Verdisetting av undertema sosial infrastruktur og møteplasser

Gatenett som fremmer myk mobilitet
Det er manglende koblinger for myke trafikanter fra Lagårdsveien og ned til planområdet. Det
er også manglende koblinger fra Storhaugsiden. Det er en smal sti for gående langs
grøntdraget ved båthavnen. Ellers er det ingen tilrettelegging for gående langs Consul Sigval
Bergesens vei. Verdien settes derfor til uten betydning på grunn av manglende tilrettelegging,
samt lav kvalitet og bearbeiding av omgivelsene.

Figur 12-5: Verdisetting av undertema gatenett som fremmer myk mobilitet

12.3 Påvirkning
Sentrumsplan
Boligsammensetning
Sentrumsplanen anslår utbyggingspotensial på rundt 200 000 m2 BRA, men sier ingenting om
boligsammensetning og variasjon i boligtyper. Kommuneplanen legger imidlertid føringer for
at halvparten av boligene skal ha mer enn tre rom, hvilket sikrer en viss størrelse på boligene.
Sentrumsplanen angir at utviklingen i Paradis bør ligge på høyeste nivå av glideskalaen. Det
kan være krevende å skape gode forhold når det gjelder solforhold, uteoppholdsareal og
vindforhold for boliger ved denne utnyttelsen. Påvirkningen settes til ingen endring da
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sentrumsplanen ikke sier noe om boligsammensetning og det derfor er vanskelig å vurdere
hvorvidt dette vil ha en påvirkning på undertemaet.

Figur 12-6: Påvirkning av undertema boligsammensetning i sentrumsplanen

Miks av programmer
Planområdet er regulert til kombinerte formål, og sentrumsplanen åpner herved for en miks
av programmer. Temakart 1 tilhørende sentrumsplanen viser aktive fasader langs
Lagårdsveien. Det skal i detaljreguleringen avklares omfang av gater med krav til aktive
førsteetasjer utover det som er vist i temakartet. Det er dessuten en målsetning om at
Lagårdsveien skal utvikles til en attraktiv bygate. Dette er imidlertid ikke sikret i
bestemmelsene, og påvirkningen settes derfor til noe forbedret.
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Figur 12-7: Verdisetting av undertema miks av programmer i sentrumsplanen

Sosial infrastruktur og møteplasser
Det er ikke regulert til offentlige formål, slik som skole og barnehage, i sentrumsplanen. Det
er imidlertid definert to parker, G12 og G13. Det er også regulert et grøntdrag på 18 meter
langs Hillevågsvatnet. Boligutbygging kan ikke påbegynnes før skolekretsen er flyttet til
Storhaug. Påvirkningen settes til forbedret da G12, G13 og promenaden skaper muligheter for
ny sosial infrastruktur og møteplasser innenfor planområdet.

Figur 12-7: Verdisetting av undertema miks av sosial infrastruktur og møteplasser i sentrumsplanen
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Gatenett som fremmer myk mobilitet
Gangveien og hovedrute for sykkel er lagt inn i den 18 m brede promenaden. Det er regulert
to koblinger for gående og syklende, en ved Paradis stasjon, og en ved G12. G12 åpner også
for biladkomst. Påvirkningen settes til forbedret da en utvikling i tråd med sentrumsplanen vil
føre til en bedring for gående og syklende i området gjennom en grønn promenade og
forbedrede koblinger på tvers.

Figur 12-8: Påvirkning av undertema gatenett som fremmer myk mobilitet i sentrumsplanen

Planforslag
Boligsammensetning
Planforslaget legger til rette for et bredt spekter av boligtyper og boligstørrelser. Alle
boenheter skal sikres privat uteoppholdsareal på minimum 6 m2 i tilknytning til sin egen bolig.
I bestemmelsene spesifiseres det at det bør legges til rette for en andel fleksible boliger som
kan deles opp i flere boenheter. Løsninger for ulike boliger skal fremkomme i detaljregulering.
Delfelt KB1 skal bygges ut med minimum 90 % bolig. Bebyggelsen skal brytes opp i flere
volumer, og det skal sikres gode tilpasninger i overganger mellom bolig og næring.
For boligbebyggelse skal det settes av minimum 7 m2 pr. boenhet til innendørs fellesarealer
som bl.a. festlokale, verksted, utlånsfasiliteter, drivhus, gjesterom eller lignende. Det skal
beskrives i detaljplan hvor disse skal plasseres og sikres at fellesarealene er lett tilgjengelige
og har gode kvaliteter. Videre stiller planforslaget krav til kvalitetsprogram som skal behandle
tema som fleksibilitet og delingsfunksjoner.
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Planforslaget forutsetter at småhusene på nedsiden av Lagårdsveien forsvinner. Reguleringen
av delfeltene åpner imidlertid opp for at husene kan erstattes i området, dette må sees i
sammenheng med boligområdet i nord, og de øvrige funksjonene i planområdet. Ny
lokalisering løftes frem i en egen prosess som ligger utenfor rammene til områdeplanen.
Som nevnt innledningsvis kan ikke planforslaget regulere pris og beboersammensetning. Det
er imidlertid gjort grep som muliggjør en betydelig reduksjon i pris på boligene. Dette gjelder
kostnadsreduksjonen som følge av at det ikke tillates privatbilparkering. Dette grepet kan
bidra positivt til mangfoldet i området, ved at det skapes muligheter for at eksempelvis
førstegangsetablerere og folk med vanlige inntekter kan bosette seg i området. Forskning
viser også at bildeling kan ha en sosialt utjevnende effekt. Det er imidlertid viktig å påpeke at
det ikke er gitt at en prisreduksjon opprettholder ønskede virkninger over tid. Påvirkningen
settes til stor forbedring som følge av at bestemmelsene sikrer en variert
boligsammensetning, med fellesfunksjoner og deleløsninger.

Figur 12-9: Påvirkning av undertema boligsammensetning i planforslaget

Miks av programmer
Planforslaget legger opp til en miks av programmer. Hovedformålene er bolig, kontor, næring,
annen tjenesteyting, offentlig park og detaljhandel. Bestemmelsene sikrer at det skal
opprettes en bydelsfunksjon i et større offentlig tilgjengelig lokale, som skal kunne benyttes
som gymsal, men som også har kjøkken- og lagerfunksjon.
Buehallen er regulert til annen tjenesteyting. Deler av Buehallen skal bevares på stedet og kan
benyttes til publikumsrettet virksomhet, som f.eks. kulturproduksjon og formidling, som f.eks.
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øvings- og konsertlokaler, atelier, scener og gallerier. Lokalene skal også kunne benyttes til
serveringssteder og mindre forretningsvirksomhet.
Sveitservillaen bevares og reguleres til annen tjenesteyting. Planforslaget legger opp til en høy
andel miks av programmer, hvilket også er sikret i bestemmelsene, og påvirkningen settes
derfor til stor forbedring.

Figur 12-10: Påvirkning av undertema miks av programmer i planforslaget

Sosial infrastruktur og møteplasser
Planforslaget åpner for en barnehage sør for Lagårdsparken (o_GP5). Ved detaljregulering av
KB1 og KB2 skal det gjennomføres en analyse for å utrede behovet for etablering av
barnehage innenfor planområdet. Før det kan gis igangsettingstillatelse for hvert byggetrinn
av bolig, skal det også dokumenteres at det er tilstrekkelig skolekapasitet. Trygg skolevei skal
sikres i detaljregulering.
Det er regulert inn tre større parkområder: Paradisparken (o_GP1), Lagårdsparken (o_GP5) og
o_GP4 (Allmenningen). Paradisparken skal være en park for rekreasjon og urbant parkliv.
Innenfor Lagårdsparken og KB1 skal det etableres nabolagspark som skal være en møteplass
for alle, og et leke- og aktivitetsområde med særlig vekt på barn og ungdom i alderen 6-12 år.
I Lagårdsparken skal det utredes i detaljregulering om det kan etableres et større vannspeil
innenfor feltet. Vannspeilet skal fungere som plaskebasseng, og som skøyteis om vinteren.
Lagårdsparken med bro gir en universelt uformet adkomst til planområdet fra Lagårdsveien.
Allmenningen skal opparbeides som parkområde. Innenfor o_GP4 skal det etableres turvei
opp til Paradis stasjon. Det stilles ikke krav til universell utforming av turveien da dette
høydemessig er krevende å få til, men det skal innenfor feltet etableres heis eller skråheis
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som følger terrenget. Heisen skal være stor nok til å frakte sykler og elektrisk rullestol. Heisen
skal være offentlig tilgjengelig og være åpen hele døgnet, hele året. Det skal sikres fri sikt mot
øst.
Det stilles krav til at felles uteoppholdsareal skal ligge på bakkeplan, hvilket er gunstig når det
gjelder å skape grunnlag for nabolagsfelleskap. Planen sikrer store bilfrie områder, hvilket gjør
det attraktivt for barnefamilier. Den sosiale infrastrukturen og møteplasser i planforslaget
økes i forhold til dagens situasjon og påvirkningen settes til forbedret.

Figur 12-11: Påvirkning av undertema sosial infrastruktur og møteplasser i planforslaget

Gatenett som fremmer myk mobilitet
Det er en tydelig prioritering av myke trafikanter i plangrep og bestemmelser. Gangveien
legges i grøntdraget langs Hillevågsvatnet, og den gjennomgående sykkelveien legges langs
sambruksveien langs jernbanen. Attraktivitet for gående henger tett sammen med
opplevelsen av omgivelsene, som i planforslaget er sikret til å være en sammenhengende
grønn forbindelse langs sjøen, med vektlegging på naturmangfold, og bevaring av
eksisterende grønne kvaliteter. Gangdraget er koblet sammen med større parker og mindre
møteplasser som gir muligheter for opphold og hvile. Det etableres et 5,5 meter bredt fortau
langs sambruksveien. Snarveier gjennom boligområdet skal sikres i detaljregulering gjennom
bestemmelser om krav til offentlig gangsti i KB1. Det sikres offentlige tverrforbindelser
gjennom KB2 og KB3. Gode koblinger sikres fra Lagårdsveien. Som nevnt i det foregående er
det krevende å sikre en universelt utformet gangsti i allmenningen, hvilket kompenseres ved
krav om heis. Planforslaget legger til rette for promenade langs Hillevågsvatnet,
tverrforbindelser samt gange og sykkel i sambruksveien langs jernbanen som alle er tiltak som
fremmer myk mobilitet. Påvirkningen settes til stor forbedring i forhold til dagens situasjon.
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Figur 12-12: Påvirkning av undertema gatenett som fremmer myk mobilitet i planforslaget

12.4 Konsekvens
På neste side er en sammenstilling som viser konsekvensen av tiltaket. Samlet sett gir
planforslaget en stor forbedring på samtlige undertema. Det er imidlertid viktig å påpeke at
forbedringen til dels blir så stor fordi sammenligningsgrunnlaget er et transformasjonsområde
med lite bebyggelse og ingen boliger.
Planforslaget kommer positivt ut til sammenligning med sentrumsplanen fordi den sikrer en
variasjon i boligtyper, og gode bilfrie miljø for barn, unge og eldre. Grep som null parkering
for biler og bildeling kan også virke sosialt utjevnende. Det er imidlertid ikke mulig å påvirke
beboersammensetningen gjennom en områdeplan. Dersom det skal oppnås en variert
beboersammensetning må det følges opp i detaljregulering og utbyggingsfasen gjennom
samarbeid med kommune og grunneier/utbygger.
Planforslaget sikrer til en viss grad en miks av programmer gjennom formål og bestemmelser,
blant annet ved å avsette arealer til annen tjenesteyting. Gode koblinger internt i
planområdet og på tvers gjør at planområdet kan fungere som møteplass for de
omkringliggende bydelene. Trygg skolevei, og skolekapasitet blir viktige oppfølgingspunkter i
detaljreguleringsprosessene.
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Tabell 12-1: Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike undertemaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema

Boligsammensetning
Miks av programmer
Sosial infrastruktur og
møteplasser
Gatenett som fremmer
myk mobilitet
Samlet vurdering av
Levekår, helse og barnog unges
oppvekstsvilkår.

Verdi
(dagens
situasjon)
Uten
betydning
Uten
betydning
Noe verdi
Uten
betydning
Uten
betydning

Påvirkning

Konsekvens av tiltak

Sentrumsplanen

Planforslag

Sentrumsplanen

Planforslag

Ingen endring

Stor
forbedring
Stor
forbedring
Forbedret

0

++++

+

++++

+++

+++

Noe forbedret
Forbedret
Forbedret

Stor
forbedring

+++

++++

Forbedret

Stor
forbedring

+++

++++

Tabell xx: Vurdering av konsekvens
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13 Kriminalitetsforebygging
13.1 Innledning
Kapittelet vurderer hvorvidt utbyggingen får konsekvenser for kriminalitetsforebygging i
området, herunder trygge forbindelser og trygghetsfølelse til og fra området og
nærområdene. Trygghetsfølelse i bystrukturen og sentrale byrom avhenger av blant annet
god belysning, hvor oversiktlig et byrom / en forbindelse er, vegetasjon, møblering. EFUS
(European Forum for Urban Security) definerer seks prinsipper som er viktige for opplevelsen
av trygghet:
1. Tilstedeværelse – antall personer som bruker byområdet eller byrommet til ulike tider
er av betydning for muligheten for sosial kontroll, og herved opplevd trygghet. Det er
derfor viktig å skape attraktive og varierte byrom som tiltrekker seg ulike brukere.
Monofunksjonelle områder har gjerne mange brukere på et gitt tidspunkt, og er forlatt
på andre tidspunkt.
2. Variasjon i tilbud – en funksjonell miks av tilbud vil tiltrekke seg ulike mennesker til
ulike tider av døgnet. Et levende nabolag oppleves som tryggere.
3. Porøsitet – handler om at jo flere gangveier som finnes til målpunktet, jo tryggere
oppleves det. På denne måten kan man unngå gangveier som oppleves utrygge.
4. Synlighet – handler om muligheten for å se og bli sett, om klare siktlinjer og å unngå
gjemte områder og trange smug.
5. Belysning – handler om at gangveier og offentlige rom har tilstrekkelig belysning.
Kunnskapsgrunnlag
Det er gjennomført befaring samt bildesøk på Norge i bilder. I tillegg er følgende rapport
benyttet:
Valerio, Eric, «Designing safer public spaces: A PACTESUR guide, https://efus.eu/topics/publicspaces/designing-safer-public-spaces-a-pactesur-guide-by-eric-valerio/, 2022
Avgrensning
Tematikken overlapper til en viss grad med kapittelet «Levekår, helse og barn og unges
oppvekstvilkår». Dette kapittelet omtaler eksempelvis punkt 2 «Variasjon i tilbud».
Kapittelet avgrenser seg geografisk til planområdet og til punkt innledningsvis 1., 3., 4 og 5.

13.2 Dagens situasjon
Omgivelsene langs Consul Bergesens vei med gjerder, tomme og utflytende areal, containere,
slitt bebyggelse, bygge- og gravearbeid samt arealer som brukes til lagring/avsetting fremstår
planområdet som utrygt å ferdes langs, spesielt på kvelds- og nattestid. Consul Bergesens vei
benyttes også til gateparkering og lagring av diverse ubrukte kjøretøy, tilhengere mm. Dette
kan være med å forsterke den utrygge følelsen å ferdes i veien. Consul Sigval Bergesens vei er
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bred og har to typer belysning langs begge sider, noe som bidrar til å øke trygghetsfølelsen.
Consul Sigval Bergesens vei fortsetter under Strømsbrua i sør og knyttes på opparbeidet tursti
sørover eller rampe opp til Strømsbrua. Området under brua er mørkt med lite belysning og
har et forfallent uttrykk. Forbindelse til sentrum gjennom Kirkegården på kvelds- og nattetid
fremstår som utrygg spesielt området under Kirkegårdsbrua, som fremstår som svært mørkt.
Paradisveien og Kirkegårdsveien befinner seg i et etablert gatenett fremstår som en noe
tryggere forbindelse til sentrum med god belysning, og bebyggelse etablert langs
Paradisveien.
Planområdet ligger isolert fra Lagårdsveien på grunn av store barrierer og manglende
koblinger. Området er mer tilgjengelig fra Storhaugsiden. Dagens situasjon vurderes derfor til
å være av uten betydning.

Figur 13-1: Verdisetting av temaet kriminalitetsforebygging

13.3 Påvirkning
Sentrumsplanen
En høyere andel næring i sør enn i nord vil kunne gi områder med lite liv, særlig på kveldstid i
næringsområdene, og dermed en økt utrygghetsfølelse i området. En høy andel bolig i nord
vil bidra til økt liv i området. Kommunedelplanen legger opp til å ha aktive førsteetasjer i
byggeområdene E17 a og b, og vil kunne bidra til økt folkeliv og dermed en økt
trygghetsfølelse. Regulerte tverrforbindelser G12 og regulert fremtidig forbindelse ved
Paradis stasjon vil gi tryggere forbindelse til nærområdene vest for Lagårdsveien.
Planområdet vil også bli mer tilgjengelig, og synligheten fra Lagårdsveien forsterkes. Området
under G12 krever en opparbeidelse som sikrer trygghetsfølelse i området. Dette er ikke sikret
i bestemmelsene til kommunedelplanen. Sentrumsplanen regulerer en bred kulvert langs
sporet, hvilket skaper et sårbart område som kan oppleves som utrygt. Temaet vurderes å
være noe forbedret.
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Figur 13-2: Påvirkning av undertema kriminalitetsforebygging i sentrumsplanen

Planforslaget
Planforslaget legger opp til en boligandel på 90 % i nord, hvilket vil virke positivt på sosial
kontroll og opplevd trygghet. Det reguleres også inn annen tjenesteyting som kan bidra til å
skape liv i planområdet. Gode nabolag oppleves som trygge, denne tematikken er behandlet
nærmere i det forutgående kapittelet.
Den nordlige delen har en høy næringsandel som kan føre til en monofunksjonell bruk som
skaper utrygge områder på kveldstid. Allmenningen med dens funksjoner kan bidra til å
kompensere for dette. Formålet legger til rette for en variasjon av tjenester og funksjoner,
men det er ikke sikret i bestemmelsene på bakgrunn av at planen er på områdenivå.
Utformingen av grøntdraget og parkene legger opp til en åpenhet og synlighet som vil virke
positivt på den opplevde tryggheten. Kulverten ved Lagårdsparken er erstattet av en bro,
hvilket virker positivt sett opp mot en kulvert. Det vil imidlertid bli høye vegger som vil kreve
bearbeiding og god belysning for å oppleves som trygge. Dette er ikke sikret i bestemmelsene.
Det er imidlertid sikret i bestemmelsene at det skal utarbeides et kvalitetsprogram.
Kvalitetsprogrammet har krav om en felles belysningsplan for området.
Planområdet legger til rette for flere forbindelser, både fra Lagårdsveien og internt i området.
Dette vil gjøre området mer porøst og gjennomtrengelig, og temaet vurderes å være
forbedret.
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Figur 13-3: Påvirkning av undertema kriminalitetsforebygging i planforslaget

13.4 Konsekvens
Den samlede konsekvensen vurderes til å være positiv for planforslaget, og noe mer positiv
enn sentrumsplanen på grunn av plangrep som høy boligandel i nord, regulering av annen
tjenesteyting, og bro i stedet for kulvert ved Støtteparken.
Tabell 13-1: Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike undertemaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema

kriminalitetsforebygging

Verdi
(dagens
situasjon)
Uten
betydning

Påvirkning

Konsekvens av tiltak

Sentrumsplanen

Planforslag

Sentrumsplanen

Planforslag

Noe forbedret

Forbedret

++

+++
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14 Byform, arkitektur og kulturminner/miljø
14.1 Innledning
Utredningen skal belyse hvorvidt utbyggingen får konsekvenser for kulturminner og
kulturmiljø i planområdet.
Undertema
Kulturminner
Kulturmiljø
Arkitektur, stedsidentitet og
tilpasning
Avgrensning
Tiltakets direkte og indirekte
påvirkning på kulturminner og
kulturmiljø vurderes i
planområdet og en sone rundt
hvor det kan forventes at tiltaket
har påvirkning herunder visuelle
konsekvenser for trehusbyen.
Influensområde er vist på figur
14-1.
Kunnskapsgrunnlag
Stedsanalyse, kulturminneplan og
mulighetsstudie brukes som
kunnskapsgrunnlag for
vurderingene.

14.2 Dagens situasjon
Kulturminner
Det er i kulturminneplanen for
Stavanger kommune registrert en
bygning innenfor planområdet.
Figur 14-1. Influensområde for tema byform, arkitektur og kulturminner/miljø.
Dette er Sveitservilla (nr. 469) i
Lagårdsveien. I tillegg omfatter planområdet deler av Lagård gravlund (nr. 27).
Lagårdsveien fikk sin første utforming mot slutten av 1700-tallet og ble da byens
hovedinnfartsåre. Langs veien lå flere større villaer, og noen av disse ligger fortsatt intakt.
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Lagårdsveien og bygningsmiljøet langs veien er betydelig endret med sanering, utbygging og
veiutvidelser. Utfyllinger i Hillevågsvatnet som følge av etablering av vei og jernbane har
bidratt til å endre omgivelsene for Sveitservillaen. Fra sin tidligere beliggenhet mot
Hillevågsvatnet ligger den nå mer tilbaketrukket fra sjøen. Sveitservillaen er den siste
gjenværende villaen på nedsiden av Lagårdsveien, og er anslått oppført omtrent 1895. Den er
vurdert å ha verneverdi i en nasjonal kontekst, men er ikke gitt formelt vern.
Lagård gravlund fra 1834, med senere utvidelser, er Stavangers eldste gravsted, og landets
best bevarte rammekirkegård. Vegetasjonen og flere av gravene er vernet. Flere kjente fra
Stavanger er begravd der, blant annet Alexander Kielland og Lars Hertervig.
Kulturminnene i planområdet vurderes å samlet være av middels til stor verdi.

Figur14-2. Verdisetting av deltema kulturminner.

Kulturmiljø
Bydelene Våland og Storhaug er et karakterskapende landskapstrekk i området, med de
bratte åssidene og Hillevågsvatnet i dalbunnen. Landskapsrommet mellom de to bydelene har
i hovedsak ikke endret seg gjennom 1900-tallets industrialisering og senere byvekst. Dette
forholdet vurderes også under tema for friluftsliv og landskap. Enkelte høyhus og kontorbygg
ved Lagårdsveien bidrar til å skape en visuell barriere.
Planområdet ligger mellom verdifull trehusbebyggelse på Våland og på Storhaug, denne
bebyggelsen er definert som en del av Trehusbyen. Trehusbyen på Våland ligger vest for
Lagårdsveien, mens trehusbyens utstrekning på Storhaug strekker seg til Paradisveien, som
danner planområdets avgrensning mot øst.
Visuell kontakt mellom trehusbyen på Våland og Storhaug vurderes som identitetsskapende
for stedsopplevelsen. Trehusbyen i Stavanger er Europas største sammenhengende
trehusbebyggelse med inntil 8000 hus innenfor de sentrale bydelene. Det store antallet
trehus i en sammenhengende bebyggelse er i en særstilling i norsk, nordisk og europeisk
sammenheng. Trehusbyen som kulturmiljø vurderes å være av stor verdi.

Figur14-3. Verdisetting av deltema kulturmiljø.
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Arkitektur, stedsidentitet og tilpasning
Det er i dag noen få bygninger innenfor planområdet, og disse er for det meste oppført i
forbindelse med jernbanedriften i området. Av disse regnes Buehallen som en viktig
historieforteller for områdets identitet, med sin ikonisk buede takform. Sveitservillaen oppe
ved Lagårdsveien regnes, i tillegg til å ha kulturhistorisk verdi, også som et viktig arkitektonisk
element. Terje Viken-huset innerst i Hillevågsvatnet har en historisk og stedlig forankring
tilbake til 1911 som tilholdssted for en roforening, men bygningen i seg selv regnes ikke som
et viktig arkitektonisk element.
Småhusbebyggelsen i den omkringliggende trehusbyen regnes å være godt tilpasset til en
menneskelig skala, med lav gesimshøyde, gjenkjennelige proporsjoner og med mye rom
mellom husene. En god tilpasning til, og videreføring av, denne bebyggelsens kvaliteter er
derfor av betydelig verdi.
Det er i dag kun lav bebyggelse, opp til to etasjer pluss saltak, innenfor planområdet. To av
bygningene nærmest trehusbyen har smale, men lange bygningskropper og saltak, mens
Buehallen har buet tak og en stor utbredelse i både bredde og lengde. Det at planområdet i
stor grad er ubebygget og åpent gir mye luft og åpent rom, noe som styrker kontakten
mellom trehusbyen på Våland og Storhaug, og landskapsrommet mellom disse bydelene.
Samtidig bærer området preg av forfall, midlertidighet og oppbevaring, som for noen kan
oppleves som skjemmende for omkringliggende nabolag.
Det regnes som en kvalitet at områdene som inngår i planområdet langs Lagårdsveien, i dag
kun består av noen få små, lave bygninger. Dette gir et brudd i den ellers massive
bebyggelsen langs Lagårdsveiens østside, og skaper kontakt mellom trehusbebyggelsen på
Storhaug og Våland.
Det vurderes at planområdet i dag samlet har middels verdi innenfor tema arkitektur,
stedsidentitet og tilpasning.

Figur 14-4 Verdisetting av deltema arkitektur, stedsidentitet og tilpasning
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14.3 Påvirkning
Sentrumsplan
Kulturminner
Sveitservillaen er i planbestemmelsene sikret bevart eller bevart ved flytting. Bevaring eller
flytting vurderes å gi ubetydelig endring. Flytting kan fjerne kulturminnet fra sin kontekst,
men eventuell ny plassering er ikke avgjort i sentrumsplanen. Lagård gravlund er videreført
med arealformål for grav- og urnelund, og sentrumsplanen ivaretar gravlunden slik den
benyttes i dag. Sentrumsplanen vurderes å gi ubetydelig endring for deltema kulturminner
sammenlignet med dagens situasjon.

Figur 2. Grad av påvirkning for deltema kulturminner.

Kulturmiljø
Planbestemmelsene gir krav om kvartalsstruktur i utbyggingsfeltene på flaten ved
Hillevågsvatnet med varierte byggehøyder mellom 5-7 etasjer. Utbyggingsfeltene ved
Lagårdsveien kan bygges ut i kvartaler inntil kote 38. Til sammenligning ligger krysset
Muségata-Rogalandsgata på kote 34. Kvartalsbebyggelse og større volumer i forkant av
trehusbebyggelsen på Våland kan bidra til å svekke sikten og den visuelle koblingen mellom
deler av trehusbebyggelsen i de to bydelene, særlig i de nedre delene.
Siktlinjer behandles ikke helhetlig i sentrumsplanen, men er forhold som i stor grad skal
ivaretas i de enkelte prosjekt. Byggehøyder og høy utnyttelsesgrad i glideskalaen for
utnyttelse kan føre til at siktlinjer ikke ivaretas tilstrekkelig. Innpassing av større
utbyggingsvolumer i en småskalert bebyggelseskontekst kan gi negative konsekvenser for
kulturmiljø. Deltema kulturmiljø vurderes å bli forringet ved realisering av sentrumsplanen
sammenlignet med dagens situasjon.
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Figur14-6. Grad av påvirkning for deltema kulturmiljø.

Arkitektur, stedsidentitet og tilpasning
Sentrumsplanen omtaler ikke Buehallen spesifikt, men legger føringer for at ny bebyggelse
skal ha høyeste utnyttelse jamfør glideskala. Det er også krav om kvartalsstruktur og varierte
byggehøyder mellom 5-7 etasjer. Med en maks utnyttelse jamfør glideskala og
kvartalsstruktur i 5-7 etasjer er det veldig usannsynlig at det vil være mulig å bevare
Buehallen, da denne er i én etasje og har et veldig stort fotavtrykk. Buehallen vurderes å være
et viktig arkitektonisk element som tilfører stedsidentitet, og riving av denne vil derfor gi noe
forringelse for området.
Sveitservillaen er i planbestemmelsene sikret bevart eller bevart ved flytting. Det åpnes for ny
bebyggelse i kvartaler på mellom kote 33 og 38 i felt E10 og E12, som er der Sveitservillaen er
plassert i dag. Eventuell ny plassering av Sveitservillaen er ikke avgjort i sentrumsplanen.
Flytting kan fjerne kulturminnet fra sin kontekst, mens ny bebyggelse i hht. Sentrumsplanen
uansett vil endre konteksten i veldig stor grad. Det er positivt at Sveitservillaen sikres bevart,
men siden sentrumsplanen ikke sikrer ny plassering vurderes påvirkningen av Sveitservillaen
som arkitektonisk og identitetsskapende element å være noe forringet.
Med en høy utnyttelse og med kvartalsbebyggelse i 5-7 etasjer, slik det er lagt opp til i
sentrumsplanen, vil planområdet få en helt annen karakter enn trehusbyen.
Trehusbebyggelsens kvaliteter med små volumer i 2-3 etasjer med grønne lunger mellom
husene gir en god menneskelig skala, og denne vil det være vanskelig å oppnå med
sentrumsplanens føringer. Det er positivt at G13 er regulert til park, for å skape en grønn
buffer mellom eksisterende trehusbebyggelse og ny kvartalsbebyggelse.
Det vurderes at en utbygging av området i tråd med sentrumsplanens føringer vil gi en sterk
forringelse av området.
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Figur 14-7 Grad av påvirkning for deltema arkitektur, stedsidentitet og tilpasning.

Planforslag
Kulturminner
I planforslaget er Sveitservillaen sikret flyttet til ny plassering ved Lagårdsveien. Flytting av
kulturminner kan føre til at minnet tas ut av sin kontekst ved å gis en ny plassering. I dette
tilfellet vurderes det at flyttingen ikke vil føre til vesentlig forringet kontekst da flyttingen er
kort, de opprinnelige omgivelsene er betydelig endret og ny plassering vil føre til mer synlig
plassering fra Lagårdsveien med mulighet for økt tilgjengelighet og formidlingsverdi.
Lagård gravlund videreføres slik området er regulert i overordnede planer. Planforslaget
innebærer ikke endring i arealbruk eller vesentlige tiltak innenfor gravlunden.
Samlet gir planforslaget ubetydelig endring for tema kulturminner.

Figur14-8. Grad av påvirkning for deltema kulturminner.
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Kulturmiljø
Planforslaget sikrer at ny bebyggelse skal ha en større andel åpen og perforert struktur, med
krav til variasjon i høyder og fasadeuttrykk for å oppnå bedre tilpasning til omgivelser og
nærliggende trehusbebyggelse. Planforslaget har også krav til at fasader i hovedsak skal være
i tre og krav til saltak for boligbebyggelsen i nord. Dette kan bidra til å forsterke koblingen
mellom bydelene ved tilpasning av bebyggelsesstruktur mer lik bebyggelsen i trehusbyen,
sammenlignet med kvartalsstrukturen som sentrumsplanen legger opp til.
Bebyggelsesstrukturen kan i større grad bidra til å skape en visuell forbindelse mellom
Storhaug og Våland, ved å skape sammenheng i bebyggelsen mellom de to områdene. Dagens
situasjon med åpne jernbane- og lagerareal virker fremmed i byområdet, men gir fri sikt
mellom bydelene.
Byggehøyder som foreslått kan skape enkelte visuelle hindringer, men ny bebyggelse kan også
til en viss grad skape sammenheng ved å tilpasse seg trehusbyen. Allikevel vil ny utbygging
føre til endringer i forhold til dagens situasjon og undertemaet vurderes å ha noe forringet
situasjon for kulturmiljø.

Figur 14-9. Grad av påvirkning for deltema kulturmiljø.

Arkitektur, stedsidentitet og tilpasning
Planforslaget sikrer at deler av taket og takkonstruksjonen Buehallen bevares med dagens
plassering, og at de resterende delene av taket skal gjenbrukes som paviljonger på ulike
steder innenfor planområdet. Dette vil kunne gi nytt liv til Buehallen og gjøre den ikoniske
takformen til en gjenkjennelig identitetsmarkør gjennom hele området. Dette vil også styrkes
ved at planen sikrer offentlige formål i tilknytning til Buehallen. Det vurderes at dette vil gi en
stor forbedring til området.
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Sveitservillaen sikres en fremtredende plassering hvor villaen får mye luft rundt seg med store
grønne trær i bakgrunnen. Plasseringen er også direkte knyttet opp til en ny gangbro som skal
knytte Paradisflaten og Lagårdsveien sammen. Sveitservillaen vil derfor være et tydelig
landemerke ved inngangen til området. Dette vurderes som en forbedring for området.
I planforslaget sikres det bebyggelse med saltak med en variasjon i høyde. Makshøyde er satt
til 6 etasjer, men med mulighet for noen unntak for enkeltbygg i opptil 8 etasjer. Det er sikret
kvalitetskrav som legger føringer for en lav utnyttelsesgrad sammenlignet med
sentrumsplanens føringer om maks utnyttelse jamfør glideskalaen.
Samtidig er det, sammenlignet med dagens situasjon, store volumer som skal inn i
planområdet. Selv om disse har en del typologiske fellestrekk med trehusbebyggelsen i
takform og materialitet vil de fortsatt oppleves som et tydelig brudd i skala. Planforslaget
foreslår grep for å minimere virkningen av dette ved at bebyggelsen trappes ned mot
trehusbebyggelsen. Utbygging av planområdet med bebyggelse som er høyere enn
omkringliggende småhusbebyggelse vil uansett utfordre dagens åpne landskapsrom og
kontakten mellom Våland og Storhaug. Det vurderes at planforslaget vil ha noe forringet
effekt på tilpasning til trehusbyen sammenlignet med dagens situasjon.
Samlet for temaet om arkitektur, stedsidentitet og tilpasning vurderes planforslaget å gjøre
området forbedret.

Figur 14-10 Grad av påvirkning for deltema arkitektur, stedsidentitet og tilpasning

14.4 Konsekvens
Planforslaget vurderes å gi en liten forbedring av tema, i hovedsak fordi Sveitservillaen flyttes
til mer egnet plassering, og på grunn av gjenbruk av Buehallens takkonstruksjon. Gjenbruk av
takkonstruksjonen til brygger og åpne overbygg i offentlige rom kan gi en tydelig
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identitetsmarkør som er gjenkjennelig gjennom planområdet. Dette er vurdert som et godt
grep for områdets egenidentitet.
Tabell 14-1: Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike undertemaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema

Verdi (dagens
situasjon)

Påvirkning

Kulturminner

Middels til stor

Sentrumsplanen
Ubetydelig endring

Kulturmiljø
Arkitektur,
stedsidentitet
og tilpasning

Stor
Middels

Forringet
Forringet

Samlet
vurdering av
tema

Middels til stor

Forringet

Planforslag
Ubetydelig
endring
Noe Forringet
Forbedret

Forbedret
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Konsekvens av tiltak
Sentrumsplanen
0

Planforslag
0

--

++

-

+

15 Sentrumsutvidelse og handel
15.1 Innledning
Utredningen skal belyse hvorvidt utbyggingen får konsekvenser for sentrumsutvidelse og
handel.
Kunnskapsgrunnlag
Planprogram, stedsanalyse, kommunedelplan for
sentrum og regionalplan for Jæren og Søre
Ryfylke.
Avgrensning
Direkte influensområde for deltema
sentrumsutvidelse og handel er områdene
markert i figur 39.

15.2 Dagens situasjon
Planområdet har ingen sentrumsfunksjoner i dag.
Området er i stor grad ubebygd og tidligere
godsbanebygg og administrasjonsbygg benyttes i
dag til lager, logistikk, skatehall og utleide lokaler
til kunstnere og båtforhandler.
Tema for sentrumsutvidelse og handel vurderes å
være uten betydning (sterkt reduserte kvaliteter),
da det ikke er sentrumsfunksjoner og handel er
begrenset til en båtbutikk.

Figur 15-2. Verdisetting av deltema sentrumsutvidelse og handel
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Figur15-1. Influensområdet.

15.3 Påvirkning
Sentrumsplan
Sentrumsplanen definerer Paradis og Lagårdsveien som en fremtidig utvidelse av sentrum og
skal bidra til utvikling av den nye sentrumsaksen «Sentrum sør». Planen tilrettelegger for at
Lagårdsveien kan utvikles til en sentrumsgate med bussvei, og anslår utbyggingspotensialet til
omtrent 58000 m2 BRA. Området ved Hillevågsvatnet åpnes for en betydelig utbygging, inntil
omtrent 200 000 m2 BRA. Sentrumsplanen avklare grensen mellom jernbane, utbygging og
grøntområder. Planen vektlegger god tilgjengelighet for gående, syklende og
kollektivreisende til Paradis. Det tilrettelegges for grøntområde langs Hillevågsvatnet og
koblinger mot Lagårdsveien. Det åpnes i praksis for alle byggeformål, men med noen
restriksjoner for forretninger. Detaljhandel tillates samlet for Lagårdsveien inntil 30 000 m2
BRA. Det er ikke åpning for forretninger i området ved Hillevågsvatnet.
Sentrumsplanen gir ikke krav til funksjonsblanding i planområdet, men i bestemmelsene er
det retningslinje om at det bør være minimum 20% bolig, og minimum 20% næring i
kvartalene.
Sentrumsplanen tilrettelegger for handel og sentrumsutvidelse langs Lagårdsveien, men
åpner ikke for en tilstrekkelig funksjonsblanding i området ved Hillevågsvatnet. Det vurderes å
ikke tilrettelegge for en attraktiv sentrumsutvidelse her, men i større grad åpne for områder
med kontor og bolig i tillegg til offentlige grøntområder. Dette vurderes å ikke konkurrere
med sentrumskjernen, som er positivt og i tråd med planens målsetning, men bidrar også til å
tilrettelegge for mindre byliv ved å ikke åpne for detaljhandel. Dette kan føre til at det kun er
grøntområdene gir et tilbud til opphold i området, og dette kan føre til lite aktivitet i store
deler av året.
Realisering av sentrumsplanen vil gi område mer byliv, men planen sikrer ikke alle de
funksjoner som forventes i en sentrumsutvidelse for hele området, særlig området ved
Hillevågsvatnet. Deltema sentrumsutvidelse og handel vurderes å være forbedret i
sentrumsplanen sammenlignet med dagens situasjon.
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Figur15-3. Grad av påvirkning for deltema sentrumsutvidelse og handel.

Planforslag
Planforslaget omfordeler noe av forretningsarealet fra Lagårdsveien til Paradis, og
tilrettelegger også for en begrenset andel forretning i området ved Hillevågsvatnet. Nordlig
del av planområdet skal utvikles med en bolighandel på 90%, resterende 10 % sikrer
bylivstilbud som møteplasser, servicefunksjoner og butikker.
I KB2-3 tilrettelegger planforslaget for kontor, hotell, bevertning, tjenesteyting, forretning og
badeanlegg. Utbyggingsfeltet KB4 ved Lagårdsveien åpner for de samme underformålene,
men ikke tjenesteyting og badeanlegg. Planforslaget åpner for etablering av inntil 5000 m2
BRA handel i planområdet, og dette inkluderer dagligvarebutikk på inntil 1250 m2 BRA.
Planforslaget åpner for at deler av dette kan etableres i området ved Hillevågsvatnet som et
handelstilbud for lokalområdet.
Planforslaget går lengre enn sentrumsplanen i å konkretisere innhold som kan etableres i
planområdet. Planforslaget vurderes å ikke utfordre overordnede planer, og vil ikke
konkurrere med sentrumskjernen på grunn av lav andel handel. Ved å omfordelene areal til
forretning i planområdet og åpne for et begrenset tilbud i området ved Hillevågsvatnet
tilrettelegger planforslaget for mulighet for mer variert tilbud i hele planområdet.
Planforslaget gir en stor forbedring for deltema sentrumsutvidelse og handel sammenlignet
med dagens situasjon.
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Figur15-4. Grad av påvirkning for deltema sentrumsutvidelse og handel.

15.4 Konsekvens
Sentrumsplanen vurderes å gi forbedret situasjon for sentrumsutvidelse og handel. I
planforslaget konkretiseres føringer fra sentrumsplanen og areal til handel omfordeles innad i
planområdet slik at det vurderes å oppnå større grad av byliv i hele planområdet.
Sentrumsnære arbeidsplasser vurderes positivt. Både sentrumsplanen og planforslaget
tilrettelegger for en stor andel kontor og arbeidsplasser i planområdet.
Tabell 0-1:Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike undertemaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema

Samlet
vurdering av
tema

Verdi (dagens
situasjon)
Sterkt
redusert

Påvirkning
Sentrumsplanen
Forbedret

Planforslag
Stor
forbedring
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Konsekvens av tiltak
Sentrumsplanen
+

Planforslag
+++

16 Beredskap og ulykkesrisiko
16.1 Innledning
Utredningen vurderer hvorvidt utbyggingen får konsekvenser for beredskap og ulykkesrisiko
herunder risikofaktorer knyttet til havnivåstigning, 200 årsflom, ekstremnedbør, grunnforhold
og trafikksikkerhet.
Planområdet ligger like ved Hillevågsvatnet, og er utsatt for havnivåstigning, stormflo, og
bølgepåvirkning. Kartet under fra stedsanalysen viser teoretiske avrenningslinjer for
overvann, 100-, 200- og 20- års stormflo, og middel høyvannstand for 2050 og 2090. Nordre
del av planområdet er
særlig utsatt for
havnivåstigning og
stormflo. I tillegg har
planområdet avrenning
fra større deler av
Vålandsiden og en
mindre del fra
Storhaugsiden.
Undertema knyttet til
havnivåstigning, 200
årsflom, ekstremnedbør
og grunnforhold er
vurdert i ROS-analyse og
konsekvensvurderes
ikke. Det henvises til
ROS analyse og VArammeplan for
ytterligere vurdering
knyttet til disse
undertemaene.

Figur 16-1: Oversiktskart for flom og overvann fra Stedsanalyse (Stavanger kommune)
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Utredningen tar videre for seg følgende undertema:
Undertema
Trafikksikkerhet
Beredskapsadkomst
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget for utredningen baserer seg på ROS-analyse datert 25.08.2022, samt
mobilitetsplan.
Avgrensning
Influensområdet tar med seg Lagårdsveien samt alle tilkoblinger til overordnet vegnett. Det er
særlig tilkoblingspunktene som er vurdert for undertemaene trafikksikkerhet.

Figur 16-2: Influensområde
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16.2 Dagens situasjon
Trafikksikkerhet
Consul Sigval Bergesens vei er anlagt uten fortau og har kantparkering på begge sider. Veien
benyttes i dag av alle trafikantgrupper, og er i tillegg hovedsykkelrute mellom Stavanger og
Sandnes. Den høye andelen gateparkering på begge sider av veien hindrer sikt for både
kjørende, gående og syklende. Consul Sigval Bergesens vei har en ÅDT på 2000-2500 kjt./døgn
og en fartsgrense på 50 km/t. Paradisveien er anlagt med fortau i nordgående retning og har
en fartsgrense på 30 km/t. Det er ingen trafikksikre koblinger mellom planområdet og fortau
langs Paradisveien i nordgående retning. Trafikksikkerheten i planområdet er dårlig og
vurderes å inneha sterkt reduserte kvaliteter, og undertemaet gis verdien uten betydning.

Figur 16-3: Verdisetting av undertema trafikksikkerhet

Beredskapsadkomst
Beredskapsadkomst er vurdert på et overordnet nivå, og må ses nærmere på i
detaljregulering. Det er i dag to mulige adkomster til planområdet for beredskapskjøretøy. I
nord via Lagårdsveien, Kirkegårdsveien og Consul Sigval Bergesens vei eller sør for
Strømsbrua. Det er flere mulige adkomster for beredskapskjøretøy, noe som sikrer god
tilgjengelighet. Undertemaet vurderes å være av middels verdi.

Figur 16-4: Verdisetting av undertema beredskapsadkomst
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16.3 Påvirkning
Sentrumsplanen
Trafikksikkerhet
Det antas at sentrumsplanen viderefører samme vegtverrsnitt som utbygging i områdene sør
for Strømsbrua med adskilt fortau og sykkelfelt langs jernbanen. Videre legger
sentrumsplanen opp til hovedadkomst sør for Strømsbrua og en sekundæradkomst mellom
byggeområde E10 og parkareal G12, kulvert over jernbanen. Sentrumsplanen viser også
fremtidig gang- og sykkelvei langs Paradisveien, noe som øker trafikksikkerheten mellom
planområdet og videre kobling til omkringliggende områder. Sentrumsplanen sikrer
overordnet gode trafikksikre løsninger med adskilt vegtrafikk, gang og sykkel.
Trafikksikkerheten økes betraktelig i forhold til dagens situasjon, og vurderes å gi en forbedret
situasjon i forhold til dagens trafikksikkerhet i området.

Figur 16-5: Grad av påvirkning for undertemaet trafikksikkerhet

Beredskapsadkomst
Sentrumsplanen vil medføre hovedadkomst sør for Strømsbrua samt sekundæratkomst i
regulert parkareal G12, kulvert over jernbanen. Dette vil sikre to mulige adkomster for
beredskapskjøretøy som i dagens situasjon. En utvikling i henhold til sentrumsplanen vil gi
samme antall adkomster som i dagens situasjon. Sekundæradkomsten vurderes som særlig
god da den har direkte tilkobling til Lagårdsveien. Denne adkomsten krever stort areal i
planområdet. En utvikling i henhold til sentrumsplanen vil medføre lite endring- ubetydelig
endring i forhold til dagens situasjon.
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Figur 16-6: Grad av påvirkning for undertemaet beredskapsadkomst

Planforslag
Trafikksikkerhet
Planforslaget vil medføre en sambruksvei/ servicevei med 5,5 m bredde langs jernbanen med
5 meter bredt fortau. Vegarealet vil benyttes av både biltrafikk og syklende. Veien stenges
fysisk i nordlig ende for å hindre gjennomkjøringstrafikk. Det vurderes at denne løsningen vil
gi god trafikksikkerhet i området på bakgrunn av restriktiv parkeringsdekning og lav
trafikkmengde. Det reguleres inn fortau langs Paradisveien i sørgående retning som vil gi en
bedre kobling for gående og syklende og videre langs Paradisveien. Videre vil turveien langs
Hillevågsvatnet være en bilfri og trafikksikker rute for gående og sakte syklister. Det vurderes
at trafikksikkerheten i planområdet vil medføre en forbedret løsning enn dagens situasjon.

Figur16-7: Grad av påvirkning for undertemaet trafikksikkerhet
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Beredskapsadkomst
Planforslaget legger til rette for hovedadkomst til planområdet sør for Strømsbrua.
Beredskapskjøretøy, renovasjon, varelevering vil ha mulighet for adkomst nord i planområdet
via Lagårdsveien og Paradisveien. Planforslaget legger til rette for to adkomster som i dagens
situasjon, og gir dermed god tilgjengelighet for beredskapskjøretøy. Det vurderes at
planforslaget vil ha lite endring- ubetydelig endring i forhold til dagens situasjon.

Figur 16-8: Grad av påvirkning for undertemaet beredskapsadkomst

16.4 Konsekvens
Under vises en sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvens for alle undertema innenfor
temaet friluftsliv og landskap. Samlet viser utredningen at planforslaget vil medføre en stor
forbedring av trafikksikkerheten. Både sentrumsplanen og planforslaget opprettholder to
adkomster til området som dagens situasjon, noe som sikrer tilstrekkelig tilgjengelighet til
området. Trafikksikkerhet og beredskapsadkomst vil gi en positiv konsekvens ved utbygging
av planområdet.
Tabell 16-1:Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike undertemaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema

Trafikksikkerhet
Beredskapsadkomst
Samlet vurdering av
temaet beredskap- og
ulykkesrisiko

Verdi
(dagens
situasjon)
Uten
betydning
noe
Uten
betydning

Påvirkning (ift. Dagens situasjon)

Konsekvens av tiltak

Sentrumsplanen

Planforslag

Sentrumsplanen

Planforslag

Forbedret

Forbedret

+++

+++

Ubetydelig
endring
forbedret

Ubetydelig
endring
Forbedret

0

0

+++

+++
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17 Sammenstilling
Planforslaget legger til rette for en bymessig utvikling med en samlet foreslått utnyttelse på
120 250 m2 BRA. Samlet sett viser sammenstillingen at en utvikling i henhold til planforslaget
vil medføre flest positive konsekvenser sammenlignet med dagens situasjon, hvor levekår,
helse og barn- og unges oppvekstsvilkår vil medføre størst positiv konsekvens. En utvikling av
planområdet vil for naturmangfoldet og økosystemtjenester medføre stor negativ konsekvens
for fuglelivet, basert på tre arter som mister hekkeplasser. For plantelivet vil planforslaget gi
betydelig mindre negativ konsekvens og i to tilfeller en viss positiv effekt for naturmangfoldet.
Utredningen med sammenstilling tar ikke hensyn til foreslåtte avbøtende tiltak som kan sikres
i reguleringsplanen for å minske forringelse av verdiene som er kartlagt. For temaet
naturmangfold er det foreslått flere avbøtende tiltak for å bedre situasjonen.
Sammenstillingen på neste side viser samlet konsekvensgrad for de ulike temaene, samt en
samlet vurdering av tiltaket. Mørkegrønt betyr stor positiv, lysegrønt nøytral til positiv,
lysoransje noe negativ, mørkoransje negativ og rød stor negativ konsekvens.
Planforslaget og Sentrumsplanen er begge vurdert opp mot dagens situasjon.
Sentrumsplanen er i utgangspunktet utarbeidet på et mer overordnet nivå enn planforslaget,
og det er naturlig at planforslaget gjerne kommer mer positivt ut enn sentrumsplanen på
bakgrunn av mer detaljerte bestemmelser og detaljnivå.
En utvikling i forhold til dagens situasjon vil samlet sett medføre positiv konsekvens for de
fleste vurderte tema.
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Tabell 17-1:Tabell som viser konsekvensvurdering for de ulike temaene og en samlet vurdering av konsekvensgrad

Tema

Konsekvens av tiltak
Sentrumsplanen

Planforslag

Energi, utslippsreduksjoner og miljø

+

+++

Transportbehov og tilgjengelighet for alle til
uteområder og gang- og sykkelveinett
Friluftsliv og landskap

+

++

0

++

----

---

+

++

Levekår, helse og barn- og unges
oppvekstvilkår

+++

++++

Kriminalitetsforebygging

++

+++

Byform, arkitektur og kulturminner / miljø

-

+

Sentrumsutvidelse og handel

+

+++

+++

+++

0

++

Naturmangfold og økosystemtjenester
Forurensning og vannmiljø

Beredskap- og ulykkesrisiko
Samlet vurdering
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