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Sammendrag 
Områdereguleringsplan for Paradis inneholder ulike planalternativer. Dette kommer av politiske 
vedtak som ble fattet i forbindelse med 1. gangsbehandling av planen i Utvalg for by og 
samfunnsplanlegging (UBS) 06.10.2022. I dette møtet vedtok utvalget planforslaget som ble lagt frem 
til politisk behandling skulle legges ut til høring. I tillegg fattet UBS vedtak om at følgende alternativer 
skulle innarbeides i det opprinnelige planforslaget:  
 
1. Parkeringsbestemmelser for området i tråd med sentrumsplanen for sone 1B.  
 
2. Hovednett for sykkel gjennom planområdet skal planlegges med separate løsninger for syklende 
ihht. kommuneplanen.  
 

Basert på vedtaket ovenfor inngår følgende planalternativer i planforslaget:  

- Opprinnelig planforslag slik det ble lagt frem til behandling i UBS, herunder parkeringsløsning 
med delingsbil og sykkelprioritert gate.   

- Opprinnelig planforslag med endret parkeringsløsning som innebærer 
parkeringsbestemmelser for privatbil i tråd med sentrumsplanen, sone 1b.  

- Opprinnelig planforslag med endret sykkelløsning som innebærer separert sykkelløsning i 
tråd med sentrumsplanen.  

Alternativene er innarbeidet i planforslaget gjennom tre alternative plankart, herunder:  

Plankart 0-alternativ - opprinnelig planforslag.  

Plankart parkeringsløsning alternativ 1 – opprinnelig planforslag med privatbil parkering i henhold til 
sentrumsplanen. I dette plankartet er kantparkering langs Sporveien fjernet ettersom delingsbil 
konseptet ikke lengre er aktuelt med et vesentlig omfang av privat bilhold. Parkeringsplasser 
forutsettes avsatt innenfor byggeområdene ettersom privatparkering for bolig og næring legges i 
fellesanlegg, og ikke langs offentlig gate.   
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Plankart sykkelløsning alternativ 1 – opprinnelig planforslag med sykkelløsning i henhold til 
sentrumsplanen. I dette plankartet er formål til veiareal utvidet med 1,5 meter for å sikre areal til 
sykkelvei separert fra kjøreveg.  

Alternativene er også innarbeidet i bestemmelsesheftet gjennom alternative formuleringer i 
bestemmelsene § 2.1, § 3.1, § 4.1.5, § 4.1.9, § 5.2, § 5.7, § 5.14, § 5.16, § 5.18, § 5.19, § 9.2.1 og § 
9.2.2. Alternativene som er supplert i tillegg til det opprinnelige planforslaget er lagt til med rød 
tekst. Tekst som tas ut er streket over.  

For å ivareta KU forskriften (som forutsetter utredninger av konsekvenser for miljø og samfunn), og 
for å sikre et godt beslutningsgrunnlag ifm. høring av planforslaget, har kommunedirektøren 
utarbeidet en utdypende beskrivelse og vurdering av de ulike planløsningene i dette notatet.  
Alternativene er også sammenlignet med hverandre i notatet.  

Det er vurdert at planalternativet med privatbilparkering i henhold til sentrumsplanen kommer til 
hinder for å realisere målet om klimanøytralitet i Paradis over tid ettersom kravet utløser privat 
bilhold med ca. 460 parkeringsplasser og en påfølgende økning i biltrafikk med en ÅDT på omtrent 
1400 bilreiser. Det legges til grunn at plassering og utforming av parkeringsplasser bør avklares i 
påfølgende detaljregulering, dersom dette alternativet velges, for å sikre de mest optimale og 
stedstilpassede løsninger. Anslått arealbehovet på ca. 13 800 m2 og sistnevnte økning i biltrafikken 
tilsier likevel at alternativet med parkeringsplasser i henhold til sentrumsplanen vil gi negative 
konsekvenser for trafikksikkerhet, bomiljø, oppvekstsvilkår for barn og unge, luftforurensing, 
reduksjon i utbyggingsareal til bolig og næring og økte byggekostnader og m2-pris for både bolig og 
næringsarealer. Til sammenligning har opprinnelig planforslag med 48 delingsbiler plassert med 
kantparkering langs Sporveien vesentlig bedre utslag på temaene nevnt ovenfor.  
 
Når det gjelder alternativet med separert sykkelløsning i henhold til sentrumsplanen er det vurdert at 
dette alternativet kan redusere risiko for konflikt mellom syklist og kjøretøy med bedre systemskifter 
og en mer helhetlig og sammenhengende sykkelløsning. Samtidig er den separerte sykkelløsningen 
noe mer arealkrevende ettersom den krever at veiarealet må utvides med 1,5 meter, og kan 
begrense mulighet for samsykling.  
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NOTAT: BESKRIVELSE OG VURDERING AV ALTERNATIVER FOR 
BILPARKERING OG SYKKELLØSNING 
Oppfølging av vedtak i forbindelse med 1.g.b.h. i Utvalg for by- og samfunnsutvikling 06.10.2022 av 
plan 2760 Områderegulering for Paradis. 

1. Bakgrunn for notatet 
1.1 Vedtak ifm. politisk behandling av Plan 2760 Områderegulering for Paradis 
Planforslag for plan 2760 Områderegulering for Paradis ble førstegangsbehandlet i Utvalg for by- og 
samfunnsutvikling (UBS) i møte 6. oktober 2022. Som del av behandlingen, fattet Utvalg for by- og 
samfunnsutvikling følgende flertallsvedtak: 

Til høring og offentlig ettersyn skal det i tillegg legges ut et alternativ hvor følgende er innarbeidet:  
 
1. Parkeringsbestemmelser for området i tråd med sentrumsplanen for sone 1B.  
 
2. Hovednett for sykkel gjennom planområdet skal planlegges med separate løsninger for syklende 
ihht. kommuneplanen.  
 
Vedtakene om alternativer innebærer at planforslag for plan 2760 Områderegulering for Paradis skal 
legges ut på høring i sin helhet (alternativ 0), og at det i tillegg skal legges ut to alternativer for 
sykkelløsninger og bilparkering som også skal høres (alternativ 1).  

Alternativ 1 for parkeringsløsning og alternativ 1 for sykkelløsning beskrevet i dette notatet med 
vedlegg er en del av høringen sammen med det opprinnelige planforslaget med vedlegg. 

I tillegg til vedtak om utleggelse av planen til offentlig høring og ettersyn, og vedtakene som er 
gjengitt ovenfor, vedtok UBS flere vedtakspunkter. Disse vedtakspunktene følges opp gjennom en 
separat prosess og utredning som gjennomføres frem mot 2.g. behandling.  

1.2 Hvordan lese dette notatet 
For å kunne vurdere alternativene for sykkel og bilparkering i høringen, også uavhengig av hverandre, 
er alternativene beskrevet hver for seg og mer utdypende med hensyn til detaljerte løsninger. 
Løsningene er videre vurdert i henhold til KU-plikten og virkinger knyttet til planens måloppnåelse. I 
tillegg er de vurdert opp imot løsningene i det opprinnelige planforslaget, beskrevet som 0-
alternativer i dette dokumentet.   

1.3 Avgrensing av oppgaven 
Alternativet som omhandler hovednett for sykkel gjennom planområdet (Gandsfjordruta), er 
avgrenset til å gjelde selve Paradisflaten, dvs. sykkelløsningen i Sporgata. Dette fordi det i 
planforslaget til 1.g.behandling (0-alternativet) ble vurdert og konkludert med at Paradisveien og 
Kirkegårdsveien ikke har tilstrekkelig areal til separert toveis sykkelløsning.  

Etter høringsperioden vil det kunne bli aktuelt å vurdere hybride løsninger/sammensatte alternativer 
for å få til best mulig sammenhengende og helhetlige sykkelløsninger og parkeringsløsninger. Frikjøp 
vil kunne vurderes som en del av alternativ 1 for parkering iht sentrumsplanen. Detaljert planløsning 
for privatbilparkering (plassering og organisering) avklares i detaljreguleringsplaner. 

Kun KU-tema og deltema fra planbeskrivelsen som er vurdert å medføre endrede konsekvenser eller 
virkninger av alternativene er omtalt i dette notatet (kap. 3 og 4).  
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2. Beskrivelse av alternativer 
Løsningene som ligger inne i det opprinnelige planforslaget er i dette notatet beskrevet som 0-
alternativ. Merk at 0-alternativene i dette notatet skiller seg fra 0-alternativet i planforslagets 
konsekvensutredning, hvor dagens situasjon/sentrumsplanen utgjør 0-alternativet.  

De alternative løsningene som beskrevet under, både sykkelløsninger og parkeringsløsninger, vil alle 
kunne fungere hver for seg og sammen i alle konstellasjoner. Det kan også bli aktuelt med hybride 
løsninger innenfor rammene av alternativene.  

Følgende alternativer vurderes i dette notatet: 

 

 

2.1 Vedtakspunkt 1: Parkeringsløsning  
2.1.1 Beskrivelse av 0-alternativet med ingen privatbilparkering i henhold til opprinnelig 
planforslag 
Med grunnlag i områdereguleringens visjon om et klimanøytralt Paradis med påfølgende 
målsetninger, er det i 0-alternativet/opprinnelig planforslag lagt strenge føringer for parkering 
internt i planområdet. For å kunne nå klimamålsetningen er det ikke tilrettelagt for tradisjonell 
privatbilparkering for bolig og næring. I stedet tilrettelegges det for parkering for delingsbil, HC/HC-
delingsbil og tjenestebil, samt korttidsparkering til besøkende, hjemmehjelp, mm. Størst 
parkeringsdekning vil være for sykkel, i tråd med ambisjonene for områdeplanen. Med dette 
plangrepet er intensjonen å oppnå at bilbruk og areal benyttet til parkering begrenses vesentlig, 
samtidig som fremtidens beboere og arbeidstakere i Paradis fremdeles vil ha tilgang til bil gjennom 
delingsbil-konseptet. 

Eventuell fremmedparkering kan håndteres gjennom boligsoneparkering for nærliggende områder og 
ved skilting av offentlige veier.  

Løsningen med delingsbil i stedet for privat bilparkering innebærer en endring sammenlignet med 
sentrumsplanen. Parkeringsnormen i sentrumsplanen legges likevel til grunn som et utgangspunkt 
for å beregne behovet for antall p-plasser for bildeling.  

Ihht. sentrumsplanen skal det etableres 0,5 p-plasser pr. boenhet og 0,3 p-plasser pr. 100 m2 næring. 
TØI-rapporten “Bildeling i Bergen – erfaringer og effekter” viser at en delingsbil erstatter 10-15 
privatbiler. Videre er dette underbygget med anbefalinger fra Kolumbus sine erfaringer og 
anbefalinger, som vurderer at 1 delingsbil kan tilsvare 10 personbiler. Dette gir et p-behov på 0,05 for 
bolig (0,5 /10) og 0,03 per 100 m2 næring (0,3/10). 

Basert på en utvikling med 500 boliger og 75 250 m2 BRA næring, tilsier dette at det bør 
tilrettelegges for til sammen 93 parkeringsplasser innenfor planområdet. Dette fordeles på 48 plasser 
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til delingsbil, 13 til tjenestebil/hjemmehjelp/gjesteparkering og 32 til HC-parkering. Videre åpnes det 
for at parkeringsplassene vist innenfor o_PA1 også kan benyttes til mikromobilitetsløsninger som 
bysykler, el-sparkesykler og lignende.  

En parkeringsplass krever (inkludert manøvreringslengde på 7 meter) et areal på 30 m2. For 
planområdet vil omfanget av parkeringsplasser til delebil utløse et arealbehov på 1 440 m2 som kan 
løse gjennom kantparkering i Sporveien og areal under kulverter i o_GP4 og o_GP5. 
Tjenestebil/hjemmehjelp/gjesteparkering utløser et arealbehov på 390 m2 og legges i egne lommer 
langs Sporgatas østside. HC-parkering utløser et arealbehov på 960 m2 og skal plasseres innenfor 
utbyggingsområdene. 

2.1.2 Beskrivelse av alternativ 1: parkeringsløsning for privatbil i tråd med sentrumsplanen, 
sone 1b (uten delingsbil) i henhold til politisk vedtak 
Dersom parkeringsnorm ihht. sentrumsplanen, sone 1b legges til grunn, (0,5 privatbil 
parkeringsplasser for bolig og 0,3 privatbil parkeringsplasser pr 100 m2 BRA) vil dette utløse et behov 
for 460 privatbil parkeringsplasser for bolig og næring.  

Planområdet vil, på grunnlag av 460 privatbil parkeringsplasser, generere en trafikkmengde på 1400 
kjøretøy per døgn. Dersom en kun ser på Paradisflaten (minus KB4 Lagårdsveien), vil Sporgata, ihht. 
parkeringsnorm for sentrumsplanen sone 1b, generere en estimert trafikkmengde på omtrent 1250 
kjøretøy per døgn. 

Delingsbil er ikke beregnet inn i dette alternativet ettersom en vurderer at tilrettelegging av dette 
tilbudet er mindre sannsynlig dersom en stor andel av dem bor og jobber i området disponerer egen 
privatbil og utover dette vil benytte buss, tog, gange og sykkel.  

En parkeringsplass krever (inkludert manøvreringslengde på 7 meter) et areal på 30 m2. For 
planområdet vil omfanget av privat parkering, ihht. sentrumsplanen, utløse et areal på (460*30)      
13 800 m2.. 

Endring av plankart  

Det blir behov for endringer i plankartet og bestemmelser dersom alternativ 1 legges til grunn. 
Endringer i bestemmelser er vist i eget vedlegg. 
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Alternativ 1 medfører at areal avsatt til kantparkering langs Sporgata i 0-alternativet, endres til annen 
veggrunn – grønt. Parkeringsplasser forutsettes avsatt innenfor byggeområdene ettersom 
privatparkering for bolig og næring legges i fellesanlegg, og ikke langs offentlig gate. Plassering av 
parkeringsarealene innenfor byggeområdene må avklares i detaljreguleringen av byggeområder.  

          

               

2.2 Vedtakspunkt 2: Sykkelløsning 
2.2.1 Beskrivelse av 0-alternativet med sykkelprioritert gate i henhold til opprinnelig 
planforslag 
Løsningen som foreslås i 0-alternativet, betegnes som en sykkelprioritert gate, og er blant 
kommunens og regionens aktuelle sykkelløsninger. Det er en løsning som Stavanger har pilotert og 
utviklet prinsipper for. Den bygger på erfaringer bla. fra Nederland, Tyskland og Danmark og er 
sykkelgate med begrenset biltrafikk. Det er en sykkelløsning som også er konkretisert i Gatenorm for 
Stavanger (forslag som bearbeides etter høring). Dette er en gate for syklister der det tillates noe 
biltrafikk, men de syklende prioriteres. Til forskjell fra en ren sykkelgate er biltrafikk tillatt, men bilen 
er gjest i gata. 
 

Figur 1. Plankart 0-alternativ til venstre, plankart for alternativ 1 til høyre 
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Løsningen er vurdert som aktuell der fartsgrensen og biltrafikk er lav, 30 km/t og ÅDT under 2000. 
Fotgjengere har eget areal og syklister sykler i blandet trafikk. Gata gis optisk innsnevring gjennom 
utforming, og opphøyde arealer for å begrense fartsnivå.   
 
Løsningen ivaretar framkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet for syklister i en bysituasjon.  
 
Varelevering har egne arealer øst for kjørefelter. Renovasjonsbil står i gate ved tømming.  
 
Under ses tverrsnitt for sykkelprioritert gate. Fortausbredden på 5 meter som er avsatt på plankartet 
(o_F1-o_F3) skal inneholde gatetrær/vegetasjonsfelt, renovasjon og håndtering av varelevering langs 
Sporgata. Tverrsnittet har bredde 13 meter (inkl. langsgående kantparkering og fortau) 

 
 

 

Figur 2. Sykkelprioritert gate, løsning med gatetrær/vegetasjonsfelt. 

 

 

Figur 3. Sykkelprioritert gate, løsning med renovasjon. 
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Figur 4. Sykkelprioritert gate, løsning med varelevering.  

 
Trafikkmengde i Sporgata (vei langs Paradisflaten) er beregnet til under 800 kjøretøy i døgnet for 0-
alternativet, og gata planlegges med en fartsgrense på 30 km i timen. For å prioritere syklende er 
også andre plangrep innarbeidet.  Det er regulert inn fysisk skille/sporsluse i nord som hindrer 
privatbiler å kjøre videre nordover. Kun renovasjon og varelevering skal kjøre ut nord til Paradisveien. 
Dette skal hindre gjennomgangstrafikk og begrense trafikkmengden i gata. 
 
All adkomst for motorisert transport til planområdet vil dermed skje fra sør via Consul Sigval 
Bergesens vei. Det legges med andre ord opp til at gjennomgangstrafikken i Sporgata blir minimal og 
at trafikkmengden blir på nivå med boliggater på Våland, Storhaug og Eiganes. 
 
I en sykkelprioritert gate tillates noe biltrafikk, men det stilles krav til utforming av selve gata. Gata 
utformes med 4 meter bredt rødt dekke, med sideareal utført med smågatestein. På denne måten 
blir det tydeligere for alle trafikanter at de ferdes i en sykkelprioritert gate.  
 
Løsningen kan eksemplifiseres med Kannikgata som er nylig opparbeidet som en sykkelprioritert 
gate. Med en trafikkmengde på omtrent 1000 kjøretøy i døgnet, fartsgrense 30 km/t og 
gjennomkjøring forbudt til Madlaveien, er syklistene prioritert her. Gata er utformet med rødt dekke 
med sideareal av smågatestein. 
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Figur 5. Kannikgata som sykkelprioritert gate. 

 
Et annet eksempel er Møllegata som er pilotert som Norges første sykkelprioriterte gate. Allerede 
tilbake i 2016 startet maling av rødt dekke over en lengde på 800 meter. Sykkeltrafikken er doblet i 
Møllegata fra før-situasjonen, og syklende har blitt den dominerende trafikantgruppen. Det er 
redusert biltrafikk og lavt fartsnivå. Det røde dekket leder syklistene til å bruke kjørebanen og 
plassere seg godt synlig for andre trafikanter i kjørebanen.  
 

 

Figur 6. Møllegata som sykkelprioritert gate. 

 
Link til filmsnutt om sykkelprioritert gate i Møllegata: Sykkelprioritert gate - YouTube 
 
Forslaget om å tilrettelegge for en sykkelprioritert løsning langs Sporgata i Paradis innebærer at det 
må legges til rette for et godt systemskifte for sykkel til løsningen i planen i sør (mot Paradis brygge, 
reguleringsplan 2499P). Løsningen gir god kobling til systemet vist i Paradisveien.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Vm-1PR-hy8&t=251s
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Sykkelprioritert gate legger til rette for effektiv arealbruk ved sambruk av samferdselsareal, og 
reduserer areal med asfalt og harde flater. Dette har også vært et viktig hensyn i anbefalingen for 
Paradis.  

2.2.2 Beskrivelse av alternativ 1 - separert sykkelløsning i tråd med sentrumsplanen  
Det er i dag, ved Paradis brygge og videre nordover, bygd ensidig toveisregulert sykkelvei med fortau. 
Bredden er 3 meter sykkelveg + 2,5 meter fortau. Rabatt på 1 meter mellom kjørende og syklende. 
Dette er en løsning som totalt krever 6,5 meter bredde. I tillegg er det kjøreveg med bredde 6,5 
meter. Total bredde på samferdselsareal langs Paradis Brygge er 13 meter. 

 

Figur 7. Separert sykkelløsning i Consul Sigval Bergesens vei (sett fra nord mot sør). Samlet bredde på tverrsnitt: 13 m. 

Alternativ 1 for sykkelløsning er å videreføre denne separerte løsningen nordover til krysset ved 
Paradisveien. Denne løsningen innebærer systemskifte ved Paradisveien for så å videreføre samme 
løsning som er bygget i sør. Det gir et sammenhengende system uten kryssing av vei for syklende og 
gående til undergangen ved Hamneveien.  

Bredde på kjørebane er satt til 5,5 meter. Total bredde på samferdselsareal for alternativ 1 blir 
dermed 14,5 meter. 
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Figur 8. Skisse som viser kjøreveg med separert sykkelløsning (sykkelveg med fortau). Rabatt på 1 meter mellom kjørende og 
syklende. 

Endring av plankart.  

Det blir behov for endringer i plankartet og bestemmelser dersom alternativ 1 legges til grunn. 
Endring av bestemmelser er vist i eget vedlegg. 

0-alternativet har foreslått regulert veg (5,5 m) og fortau (5 m).  

Alternativ 1 er foreslått regulert med veg (5,5 m), annen veggrunn – teknisk (rabatt 1 m), sykkelfelt 
(to felt – 3 m) og fortau (2,5 m).  
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Alternativ 1 har 1,5 meter bredere tverrsnitt enn 0-alternativet. Denne utvidelsen trekkes østover, 
inn i utbyggingsområdet, for å unngå systemskifte sør i planområdet. 

 

  
Figur 9. Plankart 0-alternativ til venstre. Plankart alternativ 1 til høyre. 



Side 14 av 29 
 

3. Konsekvensutredning i henhold til KU-forskriften. Konsekvenser av 
alternativene for miljø og samfunn 
 

Gjennomgang av aktuelle tema fra KU-forskriften med beskrivelse. 

 

3.1 Vedtakspunkt 1: Parkeringsløsning 
 

• 0-alternativet:  Delingsbiler, ingen privatparkering for beboere og ansatte 
• Alternativ 1:   Parkering i tråd med sentrumsplanen sone 1b 

 

0-alternativet: Ingen endringer, samme som planforslag. 

Alternativ 1:  Vurderer kun KU-tema hvor alternativ 1 gir endrede konsekvenser sett opp mot 0-alt. 

3.1.1 Energi, utslippsreduksjoner og miljø 
Med alternativ 1 kan vi ikke forvente å oppnå klimanøytralitet i Paradis over tid.  Et avgjørende 
premiss for å oppnå nullvekstmålet og en klima- og miljøvennlig utvikling av området er å 
tilrettelegge for en tilnærming uten privat bilhold og i stedet løse transportbehov gjennom gange, 
sykkel og kollektivtilbud i tillegg til delte mobilitetsløsninger.  

Klimagassregnskapet for Paradis viser at en parkeringsløsning som er i tråd med sentrumsplanen vil 
gi livssyklusutslipp på 33 900 tonn CO2e over en periode på 60 år. I 0-alternativet forutsettes 
parkeringsdekning på 0,05 per boenhet for boligbygg og 0,03 per 100 m2 for næringsbygg; samt at 
alle personbilreiser skjer med bildeling. Dette vil gi utslipp på 12 300 tonn CO2e over samme periode. 
Transportutslipp utgjør en vesentlig andel av det totale livssyklusutslippet, med den konsekvensen at 
det totale utslippet for alternativ 1 tilsvarer ca. 190 % av tilsvarende utslipp for 0-alternativet. 

I tillegg vil alternativ 1 også generere mer trafikk til og fra og internt i Paradis, noe som vil føre til en 
forverring av luftkvaliteten i området sammenlignet med 0-alternativet. I 2021 har det vært dårligere 
luftkvalitet i Stavanger enn de siste årene. En viktig kilde til forurensingen er oppvirvling av veistøv, 
som dekkslitasje er en viktig bidragsyter til. Denne utfordringen gjelder også for elbiler, som i mange 
tilfeller er tyngre enn fossile biler, og derfor medfører mer dekk- og veislitasje. 

Å erstatte fossilbiler med elbiler vil heller ikke kunne eliminere klimagassutslipp fullstendig, ettersom 
man også må inkludere utslippene fra produksjonen, blant annet fra uthenting av metaller i andre 
land som krever mye fossil energi. Dessuten vil det ikke være mulig å sette krav i bestemmelsene at 
biler skal være elektriske. Det betyr at bestemmelsene kan tilrettelegge for elbil, men kan ikke sikre 
at parkeringsplassene brukes av elbiler istedenfor fossilbiler. I tillegg viser erfaringer med økt 
elbilandel så langt at bilbruken går opp. Elbilen brukes oftere enn den fossile bilen. 

På grunn av økte klimagassutslipp og dårligere luftkvalitet vurderes alternativ 1 til å gi en forringet 
situasjon sammenlignet med 0-alternativet. 
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3.1.2 Trafikkavvikling og tilgjengelighet 
Alternativ 1 vil, på grunnlag av parkeringsnorm angitt i sentrumsplanen, generere en ÅDT på 1400 for 
hele planområdet. Dette er en økning i trafikkmengde på omtrent 38 % sammenlignet med 0-
alternativet. Alternativet vil generere en ÅDT på 1250 i Sporgata sammenlignet med en ÅDT på 800 i 
Sporgata for 0-alternativet.  

Tilgjengelighet og trafikksikkerhet til syklende vil bli redusert når biltrafikken øker. Det vil bli flere 
brukere/biler i den sykkelprioriterte gaten, og det er større risiko for at konflikter mellom kjøretøy og 
syklist oppstår. 

Alternativet vil gi bedre tilgjengelighet for privatbil og bilhold. Med tanke på økt nyskapt trafikk, økt 
trafikkbelastning på hovedvegnettet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet i den sykkelprioriterte gata, 
vurderes alternativ 1 til å være sterk forringet sammenlignet med 0-alternativet.  

3.1.3 Friluftsliv og landskap 
Bygging av parkeringsplasser i henhold til sentrumsplanen vil kreve 13 800 m². Dersom samme 
utnyttelse skal oppnås som i planforslaget (0-alternativet) kan dette bety at byggehøydene økes. 
Dette kan igjen gå ut over opplevelsen av landskapsrommet, så vel internt i planområdet, som sett 
fra nærområdene. I tillegg vil økte byggehøyder kunne gi økt skyggelegging av offentlige 
grøntområder som er viktige for friluftslivet innenfor planområdet. 

Trafikkøkningen har ikke stor betydning for temaet da promenaden og hoved-gangdraget ligger langs 
sjøen og er skilt fra biltrafikken.  

Med bakgrunn i mulige økte byggehøyder vurderes alternativ 1 til å være forringet sammenlignet 
med 0-alternativet.  

3.1.4 Levekår, helse og barn og unges oppvekstsvilkår 
TØI-rapporten “Bildeling i Bergen – erfaringer og effekter” viser at bildelere går og sykler mer og 
bruker en tredel mindre bil enn befolkningen ellers. En av seks oppgir at de går og sykler og tar mer 
kollektivtransport enn før som en direkte følge av bildelingen. Videre viser forskningen at bildeling 
kan fungere sosialt utjevnende. Det at man ikke trenger å bygge parkeringsanlegg betyr også en 
betydelig reduksjon i byggekostnader, som igjen kan skape muligheter for rimeligere boliger.  

Alternativ 1 vil generere en trafikkøkning på 38 %. Dette vil påvirke levekår, helse og barn og unges 
oppvekstsvilkår. Det vil føre til en økning av bilbruk, og en nedgang i gange og sykling sammenlignet 
med 0-alternativet. Det vil også føre til at flere biler sirkulerer i området, som vil gi lavere 
trafikksikkerhet sammenlignet med 0-alternativet. Dette kan igjen påvirke bomiljøet og 
oppvekstsvilkår for barn og unge negativt. 

Økt bilbruk medfører mer klimagassutslipp og produksjon av svevestøv og derved dårligere 
luftkvalitet i området. En nedgang i gange og sykling påvirker også levekår og generell helse i negativ 
grad. På bakgrunn av dette vurderes alternativ 1 å gi en forringet situasjon sett opp mot 0-
alternativet.  

3.1.5 Beredskap og ulykkesrisiko  
Flere parkeringsplasser, biler og adkomst som krysser fortau eller sykkelvei med fortau, vil kunne føre 
til lavere trafikksikkerhet ved at potensiale for ulykker økes. Privatbilparkering vil føre til økt kryssing 
av ferdselsareal for gående og syklister, og dette vurderes å gi økt risiko for trafikkulykker. 
Parkeringsplasser i tilknytning til bolig vil gi mindre bilfrie arealer og vurderes også å øke risiko for 
ulykker i forbindelse med manøvrering og parkering. Plassering av biloppstillingsplasser for privatbil 
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er ikke avklart, og må vurderes i detaljregulering av utbyggingsfeltene. Dette alternativet vurderes å 
innebære en forringelse sammenlignet med 0-alternativet for trafikksikkerhet.  

For deltema beredskapsadkomst vurderes alternativet å ikke medføre betydelig endring 
sammenlignet med 0-alternativet. I begge alternativene tilrettelegges det for en hovedadkomst og 
en sekundæradkomst, samt oppstillingsplasser for utrykningskjøretøy i tilknytning til boliger og 
næringsareal.   

 

3.2 Vedtakspunkt 2: Sykkelløsning 
 

 0-alternativet:  sykkelprioritert gate 
 Alternativ 1:   separert sykkelløsning i tråd med sentrumsplanen 

 

0-alternativet: Ingen endringer, samme som planforslag  

Alternativ 1:   Vurderer kun KU-tema hvor alternativ 1 gir endrede konsekvenser sett opp mot 0-alt. 

3.2.1 Trafikkavvikling og tilgjengelighet 
Alternativ 1 separerer syklende med fysisk rabatt fra øvrig biltrafikk, samtidig som det skilles mellom 
syklende og gående. Trafikksikkerheten for syklende vurderes å være noe forbedret sammenlignet 
med 0-alternativet, gitt at systemskiftet fra Paradisveien i nord løses på en god måte. Alternativ 1 gir 
en mer helhetlig og sammenhengende sykkelløsning enn 0-alternativet.   

Sykkelstrategi for Nord-Jæren 2017 - 2032 peker på det å sikre nok plass på sykkelsystemet for å gi 
rom til å sykle ved siden av hverandre og øke den sosiale opplevelsen av turen. Alternativ 1 
begrenser mulighet for samsykling sammenlignet med 0-alternativet.  

Alternativ 1 vurderes å være noe forbedret for trafikkavviklingen sammenlignet med 0-alternativet. 

 

4. Virkninger og konsekvenser knyttet til måloppnåelse og øvrige 
plantema i områderegulering for Paradis 
 

Dette kapitlet beskriver hvorvidt alternativene påvirker måloppnåelsen øvrige plantema som er gitt i 
områderegulering Paradis.  

 

4.1 Vedtakspunkt 1: Parkeringsløsning 
 

• 0-alternativet:  delingsbiler, ingen privatparkering for beboere og ansatte 
• Alternativ 1:   parkering i tråd med sentrumsplanen sone 1b 
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4.1.1 Arealbruk, formål og utnyttelse 
0-alternativet 
I 0-alternativet er det kun lagt opp til parkeringsplasser for delingsbiler, og det forutsettes at disse 
plasseres på offentlig areal langs Sporgata, utenfor areal avsatt til utbygging. 

Alternativ 1 
Parkeringsdekning iht. sentrumsplanen vil kreve at det settes av areal til parkering, anslagsvis 13 800 
m2. Siden dette er privatbilparkering, skal parkering løses helt eller delvis innenfor utbyggingsareal. I 
bestemmelsene er det, av klimahensyn, krav til massebalanse innenfor planområdet. Det tillates 
derfor ikke forflytning av masser ut av planområdet, med mindre det blir nødvendig å fjerne 
forurensede masser. Parkering skal derfor løses over bakken, enten i form av et parkeringshus eller i 
første etasje i bygninger, eller en kombinasjon av disse. Dette vil medføre at utbyggingsareal vil bli 
tilsvarende redusert. Om foreslått utnyttelsesgrad likevel skal opprettholdes ved å øke bebyggelsens 
høyde eller volum, vil dette medføre behov for en ny mulighetsstudie for å sikre at gode uterom med 
tilstrekkelig soltilgang og forbindelser blir ivaretatt.  

4.1.2. Klimanøytrale Paradis og klimagrep 
0-alternativet 
Transport er en vesentlig utslippsfaktor i klimagassberegningen. På grunn av lav bilandel i 0-
alternativet vil planforslaget kunne oppnå 80 % reduserte klimagassutslipp i et livssyklusperspektiv 
sammenlignet med dagens bransjestandard. Dette er beregninger som er basert på beste praksis per 
2022. Ved å legge til FutureBuilt sin prognose for framtidig tilgjengelig teknologi, forventes det at 
klimanøytralitet kan oppnås i løpet av en periode på 60 år.  

Alternativ 1 
Transportutslippene for alternativ 1 tilsvarer ca. 210 % av tilsvarende utslipp for 0-alternativet. For 
de totale livssyklusutslippene tilsvarer alternativ 1 ca. 190 % av tilsvarende utslipp for 0-alternativet. 

Alternativ 1 innebærer ca. 65 % reduserte klimagassutslipp i et livssyklusperspektiv sammenlignet 
med dagens bransjestandard. Selv ved å legge til FutureBuilt sin prognose for framtidig tilgjengelig 
teknologi, vil ikke klimagassutslippene reduseres mer enn ca. 80 %. Alternativ 1 kan derfor ikke 
forventes å oppnå klimanøytralitet i løpet av en 60 års periode. 

4.1.3 Forholdet til overordnede planer  
0-alternativet  
Sentrumsplanens § 1.12.1 Bestemmelser for parkering definerer planområdet som Sone 1b – 
Sentrumssone med bussveidekning med krav om 0,5 p-plasser pr. boenhet og 0,3 parkeringsplasser 
pr. 100 m2 næringsbebyggelse. Sentrumsplanen åpner også for at frikjøpsordningen kan benyttes.  

0-alternativet avviker fra denne p-normen ved å foreslå ingen privatparkering og heller ikke frikjøp 
for privatbilparkering.  

Parkering til HC, gjester, tjenestebil og varelevering mv. er sikret i alternativet. Tilgang til bil sikres 
gjennom bildelingsordninger. I tillegg skal gange, sykkel og kollektivreiser, samt andre 
mikromobilitetsløsninger, sikre ny og tilrettelagt mobilitet i området og redusere behovet for bil.  

Alternativ 1 
Alternativ 1 er i tråd med parkeringsnorm iht. sentrumsplanen, sone 1b, og legger til grunn 0,5 
parkeringsplasser for bolig og 0,3 parkeringsplasser pr 100 m2 BRA.  
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4.1.4 Barn og unges interesser 
0-alternativet 
Ved å legge til rette for bildelingsordninger, og privatparkering som begrenser seg til HC- og 
gjesteparkering, sikres det trafikkforhold som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og behov. Det 
legges dessuten til rette for boliger på bakkeplan og direkte adgang til bilfrie uteområder. Dette 
skaper et grunnlag for gode oppvekstmiljø.  

Alternativ 1 
Alternativ 1 vil generere en trafikkøkning på 38 %, sammenlignet med 0-alternativet. Dette vil føre til 
at flere biler sirkulerer i området. Parkering vil måtte løses over bakken, enten i form av et 
parkeringshus eller i første etasje i bygninger, eller en kombinasjon av disse av hensyn til 
massebalanse. Dette vil gi lavere trafikksikkerhet og påvirke barn og unges oppvekstsvilkår i negativ 
retning. 

4.1.5 Bokvalitet og bomiljø (uteområder)  
0-alternativet 
Bokvalitet og bomiljø handler om sol- og vindforhold, uteområder og rekreasjon, sosial bærekraft og 
konsekvenser for eksisterende naboer. 0-alternativet legger til rette for generøse uteområder, med 
gode sol- og vindforhold. Delebilsordninger kan fungere sosialt utjevnende ved at tilbudet i seg selv 
kan ha en utjevnende effekt ved å gi alle tilgang til en bil ved behov. I tillegg erstatter 
delingsbilordningen krav om bygging av private parkeringsplasser som reduserer byggekostnadene 
og kan gi rimeligere boliger som flere kan kjøpe. Delebilsordninger erstatter privatbilparkering og 
reduserer derved bilandelen betydelig. Dette legger til rette for et gatenett som fremmer myk 
mobilitet, god trafikksikkerhet, ren luft og grønne områder.  

Alternativ 1 
Bygging av parkeringsplasser i henhold til sentrumsplanen vil kreve areal i størrelsesorden 13 800 
m2. Hvordan dette løses mht arealbruk i byggeområdene, vil måtte vurderes nærmere og løses i 
detaljreguleringsplan.  

Omfang av parkering i denne størrelsesorden vil gi negative utslag på kvaliteter og uteområder 
innenfor byggeområdene. For eksempel ved økt interntrafikk, trafikksikkerhet, press om økte 
volumer og reduserte utbyggingsareal.  

Trafikkøkningen som følge av at det legges til rette for sentrumsplanens parkeringsdekning vil føre til 
flere biler i området, og vil forringe forholdene for gående og syklende og nabobebyggelsen. 
Kostnadene for å bygge parkeringsplasser vil kunne gi en dyrere utgangspris for boligene.  

4.1.6 Mobilitet   
0-alternativet  
I 0-alternativet forutsettes parkeringsnormen i sentrumsplanen løst med parkering for delingsbil.  

0-alternativet baserer seg på at 1 delingsbil tilsvarer 10 personbiler. Dette gir en p-norm i planen på 
0,05 for bolig (0,5 /10) og 0,03 per 100 m2 næring (0,3/10). Basert på en utvikling med 500 boliger og 
75 250 m2 BRA næring, skal det iht. dette 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.  

0-alternativet er estimert til å generere omtrent 800 kjøretøy i døgnet i Sporgata, noe som ses på 
som en lav trafikkmengde.  
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Det åpnes for at parkeringsplassene vist innenfor o_PA1 også kan benyttes til 
mikromobilitetsløsninger som bysykler, el-sparkesykler og lignende. Plassering av parkeringsplasser 
for delingsbil og tjenestebil/hjemmehjelp/gjesteparkering må gjøres gjennom en vurdering i 
detaljreguleringen.  

Det vises til notat «Ny og delt mobilitet som alternativ til privatbil i Paradis. Innsiktsunderlag fra 
Kolumbus, Beta Mobility, 2022» (vedlegg til planforslag). Notatet underbygger forslag til plan om å 
begrense omfanget av privateide biler i Paradis. Det viser fakta, innsikt og eksempler på hvordan 
deler av tradisjonell privatbilisme kan erstattes med ny mobilitet og nye logistikktjenester.  

Bildeling har potensiale til å bidra til et klimavennlig og bærekraftig transportsystem, og et forbedret 
bomiljø. 0-alternativet avhenger av at bildelingskonseptet fungerer og er på plass tidlig i 
utbyggingsfasen. Målet må være å gjøre bilhold like enkelt som de beste digitale tjenestene vi bruker 
hver dag.  

Alternativ 1 
Parkeringsdekning ihht. sentrumsplanen, sone 1b, vil utløse et behov for 460 parkeringsplasser for 
bolig og næring. Planområdet vil, på grunnlag av 460 parkeringsplasser, generere en trafikkmengde 
på 1400 kjøretøy per døgn. Dersom en kun ser på Paradisflaten (minus KB4 Lagårdsveien), vil 
Sporgata, ihht. parkeringsnorm for sentrumsplanen sone 1b, generere en estimert trafikkmengde på 
omtrent 1250 kjøretøy per døgn.  

Det forutsettes ingen delingsbiler i alternativ 1. Krav om sikkerhetsavstand til jernbane (9 m fra 
vegkant til nærmeste CL spor) medfører at kjørebanen ikke kan flyttes lenger mot vest. Kjørebanen er 
i alle alternativene lagt så tett på jernbanen som mulig, i tråd med sikkerhetsavstanden på 9 meter. 
Areal avsatt til kantparkering for delingsbiler (o_PA1) i 0-alternativet, endres dermed til annen 
veggrunn -grønt i alternativ 1. 

Private parkeringsplasser for boliger og ansatte forutsettes avsatt innenfor byggeområdene, og 
avklares i detaljreguleringen. 

Flere biler og flere avkjørsler innenfor planområdet vil utløse flere konflikter for gående og syklende, 
både langs Sporgata og innenfor bolig -og næringsområdene som i 0-alternativet er tenkt i størst 
mulig grad som bilfrie. Alternativ 1 blir forverret med tanke på trafikksikkerhet sammenlignet med 0-
alternativ. 

4.1.7 ROS 
0-alternativet  
0-alternativet legger opp til bortimot bilfrie bolig- og næringsområder. Dette reduserer sjansen for at 
det oppstår konflikter mellom kjørende og myke trafikanter.  

Alternativ 1 
Alternativ 1 vil bety at areal til 460 parkeringsplasser må reguleres i detaljreguleringer. Adkomst til og 
fra parkeringsanlegg medfører flere konfliktpunkter, både i adkomsten til Paradis (Karusellen), langs 
Consul Sigvald Bergesens gate, innenfor utbyggingsområdene og langs Sporgata med avkjørsler ut 
mot den sykkelprioriterte gata eller kryssing av sykkelvei med fortau. Dette øker risikoen for 
trafikkulykker. Flere biler utløser flere konflikter. Trafikksikkerheten vurderes svekket sammenlignet 
med 0-alternativet. 
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4.1.8 Gjennomførbarhet 
0-alternativet 
0-alternativet legger til grunn at privatparkering for beboere og ansatte innenfor planområdet 
erstattes av offentlig tilgjengelige delingsbiler. Areal til parkering av delingsbilene er plassert på 
offentlig areal langs offentlig gate (Sporgata), og reguleres med formål o_PA1. Dette reduserer 
byggekostnadene, og kan gjøre boligene og næringsarealene rimeligere. 

Alternativ 1 
Alternativ 1 utløser behov for 460 parkeringsplasser som skal plasseres innenfor 
utbyggingsområdene. Med utgangspunkt i at en p-plass i et p-anlegg koster mellom 400 - 500 000 kr, 
vil det gi samla kostnader mellom 184 mill. kr til 230 mill. kroner for å anlegge disse p-plassene. Dette 
øker prisen pr. m2 for utbygging sett i forhold til 0-alternativet. 

Til 460 p-plasser skal det settes av 13 800 m2 til parkering. Dette vil gå på bekostning av 
utbyggingsareal til bl.a. bolig og næring. Alternativ 1 reduserer utbyggingspotensialet. Dette grepet 
vil derved ha en kostnadsøkende effekt sammenlignet med 0-alternativet.  

Alternativ 1 vurderes med bakgrunn i byggekostnader og arealbruk å svekke planens økonomiske 
gjennomførbarhet sammenlignet med 0-alternativet. 

Det kan vurderes at parkering for privatbil for beboere og ansatte vil øke områdets salgbarhet og 
konkurransekraft, og dermed gjennomføring. Ettersom området er så sentralt plassert med 
gåavstand til Stavanger sentrum og store befolkningskonsentrasjoner i nærområdet, egen togstasjon, 
fremtidig bussvei og at området i stor grad tilrettelegges for gående og syklende, er det imidlertid 
ikke vurdert at dette har vesentlig betydning for planområdets konkurransekraft og 
gjennomføringsevne.  KDP sentrum åpner uansett kun for en lavere andel p-plasser for beboere og 
ansatte i området.  

4.1.9 Vurdering av samlet måloppnåelse 
0-alternativet 
0-alternativet tilrettelegger ikke for privatparkering for beboere og ansatte innenfor planområdet, 
men baserer seg på delingsbiler på offentlig areal. Derved øker muligheten for å bruke mer areal til 
utbygging og grønt, og biltrafikken reduseres sammenlignet med p-norm i sentrumsplanen. Dette 
bidrar vesentlig til at 0-alternativet oppnår god måloppnåelse knyttet til kommunens klimamål og 
områdereguleringens mål om et Klimanøytralt Paradis. I tillegg bidrar det vesentlig til god 
måloppnåelse om effektiv arealbruk og fortetting langs bybåndet samt prioritering av gange, sykkel 
og kollektivreiser. Bildelings-konseptet er sosialt inkluderende ettersom alle som bor og jobber i og 
nær området får tilgang/mulighet til å benytte seg av delingsbil ved behov. I tillegg kan det ha positiv 
måloppnåelse for sosial bærekraft ettersom reduksjon i byggekostnadene (ved frafall av krav til 
parkeringsplasser) kan gi billigere boliger. Løsningen med bildeling som er løst gjennom 
kantsoneparkering i Sporgata gir også god måloppnåelse for naboskap og boområder ettersom 
byggeområdene og tilhørende gater kan skjermes for biltrafikk, luftforurensing reduseres og 
trafikksikkerheten øker.  

Alternativ 1 
Alternativ 1 tilrettelegger for parkering i tråd med sentrumsplanen og dermed økt bilandel og 
klimagassutslipp sammenlignet med 0-alternativet. Alternativ 1 vil ikke oppnå klimanøytralitet i 
Paradis i løpet av en 60 års periode, slik det er forutsatt med 0-alternativet. 

Alternativet 1 gir også økte utfordringer ettersom en økning i parkeringsbehov gjør det nødvendig å 
sette av areal til parkering på bekostning av areal til utbygging av bolig og næring. Kostnaden knyttet 
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til etablering av parkeringsplasser bidrar til kostnadsøkning, i tillegg til at areal til utbygging 
reduseres. Dette vil samlet sett resultere i økt pris pr. m2 i alternativ 1 sammenlignet med 0-
alternativet.  

Alternativ 1 vil også kunne bidra til en nedgang i gang, sykkel og kollektivandelene, sammenlignet 
med 0-alternativet, fordi flere får tilgang til egen privatbil.  

Når det gjelder bomiljø er alternativet uheldig ettersom det vil bidra til at det vil sirkulere flere biler 
til/fra Sporgata og innenfor byggeområdene i planområdet. Dette vil redusere trafikksikkerheten og 
føre til økt forurensing og dårligere luftkvalitet sammenlignet med 0-alternativet. 

Totalt sett vurderes alternativ 1 å gi klart svekket måloppnåelse knyttet til kommunens og planens 
klimamål, mål om prioritering av gange, sykkel og kollektivreiser og måloppnåelse om gode 
boområder, sammenlignet med 0-alternativet. 

 

4.2 Vedtakspunkt 2: Sykkelløsning  
 

 0-alternativet : sykkelprioritert gate 
 Alternativ 1:   separert sykkelløsning i tråd med sentrumsplanen 

 

4.2.1  Arealbruk, formål og utnyttelse 
Tabellen under viser fordeling av areal for ulike delfelt innenfor planområdet for 0-
alternativet/opprinnelig planforslag og alternativ 1 for sykkelløsning. 

 

Figur 10. Beregning av areal til sykkelløsning. 

 

0-alternativet  
I 0-alternativet er det, mellom jernbaneformål og utbyggingsformål, satt av et tverrsnitt på totalt 
10,5 meter til fortau, varelevering, renovasjon og sykkelprioritert gate for syklister og kjørende. 

Alternativ 1 
I alternativ 1 settes det av en egen separat trasé for syklende. Denne løsningen gir et tverrsnitt på 12 
meter til fortau, varelevering, renovasjon, gate, sykkeltrasé og rabatt. Dette medfører altså et 
tverrsnitt som er 1,5 meter bredere enn i 0-alternativet. For å unngå systemskifter for sykkel sør i 
planområdet, blir det nødvendig å plassere sykkeltraséen øst for Sporgata, noe som medfører at 
fortau delvis må plasseres på areal som i 0-alternativet er avsatt til utbyggingsformål (KB1-3) og 
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offentlig grøntareal (o_GP5). KB1-3 reduseres med 1033 m2, og o_GP5 reduseres med 103 m2. Dette 
gir en samlet reduksjon i areal for utbygging og offentlig grøntformål på 1136 m2 (se fordeling i tabell 
over). 

4.2.2 Forholdet til overordnede planer  
0-alternativet  
Sykkelløsningen i 0-alternativet skiller syklende og gående, men ikke syklende og kjørende. 
Kommuneplanen og sentrumsplanen krever separering av syklende eller kjørende innenfor 
planområdet for hovednett for sykkel.  

0-alternativet følger kjøreretning slik hovedprinsippet er for sykkeltilrettelegging i Stavanger, og 
medfører systemskifte for sykkel i søndre del der 0-alternativet kobles på en allerede bygd separert 
sykkelløsning i form av ensidig toveisregulert sykkelvei med fortau (plan 2499P). I nord, og innenfor 
planområdet, følger systemet kjøreretning supplert med sykkelfelt på østsiden av i Paradisveien.  
 
0-alternativet har delt trafikkareal for syklende og kjørende for å redusere de harde flatene og 
arealforbruket for samferdsel. Det legges likevel opp til at sykkel blir det effektive transportmiddelet i 
dette området ettersom ÅDT er så liten som 800 (med ordningen som innebærer delebil i stedet for 
privatbil parkering) og ettersom det er forventet at fartsgrensen vil legges på maks 30 km i timen i 
denne typen gater. 

Alternativ 1 
Alternativ 1 er en separert sykkelløsning i form av ensidig toveisregulert sykkelvei med fortau med 
rabatt mellom de kjørende og syklende i henhold til sentrumsplanen. Sentrumsplanen stiller krav om 
sykkelvei separert fra øvrige trafikantgrupper (syklende eller gående) innenfor planområdet på 
hovednett for sykkel.  Alternativet følger løsningen som er opparbeidet sør for området og som 
skiller både mellom syklende, gående og kjørende. 

Dette alternativet medfører ingen systemskifter i søndre del da løsningen er lik den allerede bygde 
løsningen ved Paradis Brygge. I nordre del vil alternativ 1 få systemskifte da sykkel går over i 
sykkelfelt på nivå med kjørebanen retning nord, og sykkel i blandet trafikk retning sør. 

4.2.3 Mobilitet   
0-alternativet  
Hovedsykkelrute gjennom planområdet skal gå i Sporgata. Sporsluse som hindrer gjennomkjøring, 
med unntak for nyttekjøretøy, gir lav bilandel i planområdet. Det er i 0-alternativet/opprinnelig 
planforslag foreslått en løsning med sykkelprioritert gate. Løsningen er vurdert å gi god 
fremkommelighet for syklister, og til å være en tilstrekkelig trafikksikker løsning.  

I tilgrensende planer sør for planområdet er det langs dagens Consul Sigvald Bergesens vei, regulert 
og delvis bygget separert ensidig toveisregulert sykkelveg med fortau. Overgang fra sykkelprioritert 
gate i 0- alternativet til regulert og bygget gatesnitt i plan 2499P kan utformes som en sykkelpassasje 
og må avklares i detaljregulering. 

Planen legger opp til vareleveringslommer innenfor areal som er satt av til fortau langs Sporgatas 
østre side. Dette medfører at det 5 meter brede arealet som er tiltenkt gående langs Sporgata, 
enkelte steder vil få en bredde på 2,25 meter. Promenaden langs Hillevågsvatnet vil være den 
viktigste ferdselsåren for fotgjengere gjennom planområdet, og derfor kan det vurderes smalere 
bredde på korte strekk av fortausløsningen langs sambruksveien.  
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Lommer for varelevering settes av med bredde 2,75 meter. Dette er et avvik fra sentrumsplanen som 
krever en bredde på vareleveringslommer på 3 meter. Forholdene til varelevering vurderes derfor 
som noe forringet sammenlignet med bestemmelser gitt i sentrumsplanen. Prinsippet for utforming 
av sykkelprioritert gate gjør imidlertid at ferdselen ledes inn mot det røde dekket. Breddene til fortau 
og varelevering langs Sporgata skal vurderes etter høring av planforslaget og frem mot 
2.gangsbehandling. 

Trase for varelevering er tiltenkt 
samme trase som renovasjon. I 
motsetning til renovasjonsbil som 
skal parkere i Sporgata med 
støttelabbene til kjøretøyet satt 
på fortauet - 0,5 meter fra 
containerne (se skisse), skal 
vareleveringsbiler parkere i egne 
lommer innenfor regulert fortau. 
Dette fordi levering av varer ofte 
er en mer tidkrevende prosess 
enn avfallshåndtering, slik at man 
av trafikksikkerhetshensyn ønsker 
å separere midlertidig 
vareparkering fra kjørende og 
syklende. Arealet vist til fortau, 
skal med andre ord 
detaljreguleres slik at det noen 
steder er bredt fortau, noen 
steder er fortau med 
søppelkontainere, noen steder er 
smalere fortau ved siden av en 
vareleveringslomme. Denne 
løsningen kan benyttes både i den 
nordre og den søndre delen av 
planområdet fordi det ikke 
forutsettes arealinngrep innenfor 
sikkerhetssonen mot jernbanen.  

Alternativ 1 
Hovedsykkelrute (Gandsfjordruta) gjennom planområdet skal gå i Sporgata. Sporsluse som hindrer 
gjennomkjøring, med unntak for nyttekjøretøy, gir lav bilandel i planområdet. Det er i alternativ 1 
foreslått en løsning med separert sykkelløsning utført som ensidig toveisregulert sykkelvei med 
fortau. Løsningen er vurdert å gi god fremkommelighet for syklister, og til å være en god trafikksikker 
løsning da kjørende og syklende separeres fra hverandre med 1 meter rabatt, og det er skille mellom 
syklende og gående. Det forventes høy sykkeltrafikk gjennom området, en bredde på 3 meter er 
tilstrekkelig for å passere andre syklende, men begrenser mulighet for samsykling. 

Figur 11. Skisse som viser renovasjon og varelevering i en sykkelprioritert 
gate. 
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Alternativ 1 legger opp til varelevering innenfor areal avsatt til kjøreveg. Dette er valgt for å redusere 
areal for utbygging minst mulig. Alternativt kan renovasjon og sykkelvei med fortau «utposes» i 
byggeområdet mot øst.  

Varelevering innenfor areal som er avsatt til kjøreveg medfører at bilister som kommer bak en 
vareleveranse, må vente til leveringen er ferdig, eller kjøre forbi på utsiden. Dette er et avvik fra 
sentrumsplanen som krever egne vareleveringslommer på 3 meter. I tillegg må varene trilles over 
areal avsatt til sykkel og fortau for å komme til utbyggingsområdene på østsiden. Forholdene til 
varelevering vurderes derfor som forringet både sammenlignet med bestemmelser gitt i 
sentrumsplanen og sammenlignet med 0-alternativet.  

Renovasjonsbil er tenkt med stopp i 
kjørebanen, der rabatt mellom 
kjørende og syklende utvides/utposes 
for å få plass til containere. 
Støttelabber settes på rabatt– 0,5 
meter inn fra kant. Utposninger i 
veibanen vil også fungere som 
fartsreduserende tiltak.   

Kantareal vest for renovasjonspunkt 
reguleres som annen veggrunn og 
sikres overkjørbart ved passering av 
renovasjonsbil. Dette arealet bør 
opparbeides med smågatestein eller 
annet lignede dekke slik at dette ikke 
fremstår som en del av kjørebanen, 
men kun benyttes ved behov. Kjøring 
over dette arealet kan avvike fra 9 
meter sikkerhetssone mot jernbanen.  

I søndre del – ved næringsbebyggelsen, 
vil det bli utfordringer med renovasjon 
og varelevering pga. avsatt areal mot 
jernbanen i nordre planområde (2,5 
meter) ikke er mulig å få til i søndre del. 
Renovasjon for næringsbebyggelsen 
kan løses ved at renovasjon «utposes» 
mot øst i utbyggingsarealet, og at 
sykkelvei med fortau svinger rundt. 
Alternativt må renovasjon stå i gata og 
stoppe all biltrafikk mens tømming 
pågår, eller at areal til renovasjon må 
løses i utbyggingsområdene. Dette vil føre til at renovasjon må krysse sykkelvei og fortau, og dette 
bør unngås.  

 

Figur 12. Skisse som viser mulig renovasjon og varelevering i en gate med 
separert sykkelløsning, kun mulig nord for o_GP5. 
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4.2.4 ROS 
0-alternativet  
For å ivareta trafikksikkerhet skal Sporgata opparbeides med separate felt for gående, mens 
syklende/kjørende deler samferdselsareal i en sykkelprioritert gate der syklende har forkjørsrett. Det 
kan oppstå konflikt mellom kjørende og syklende, men kjørende og syklende er tydelig separert fra 
gående. 

0-alternativet løser varelevering med egne lommer og reduserer dermed konflikt med øvrig trafikk.  

Renovasjonsbil stopper i gata. Dette kan føre til konflikt mellom syklende og kjørende. Containere 
plasseres foran fortau for å hindre konflikt som kan oppstå mellom gående og renovasjon ved 
tømming/heising av containere. 

Alternativ 1 
Sporgata opparbeides med separert sykkelløsning med rabatt mellom kjørende og syklende. 
Sammenlignet med 0-alternativet, er dette alternativet en mer trafikksikker løsning for de syklende. 
Videreføring fra eksisterende løsning i sør fører til få systemskift og kryssing av vei. Gående, er som i 
0-alternativet, sikret med eget areal. Løsningen kan imidlertid ha begrenset kapasitet ved høy sykkel 
og gangtrafikk. 

Alternativ 1 løser varelevering i gata. Øvrig trafikk i samme kjøreretning må stoppe opp ved 
vareleveranse. Trafikk i motgående kjøreretning har fri bane. Varene må trilles over areal avsatt til 
sykkel og fortau. Det kan oppstå konflikter ved kryssing, men for trafikksikkerheten vurderes dette 
mer hensiktsmessig enn at bil som benyttes til varelevering må krysse over sykkelvei og fortau. 
Løsningen med varelevering i gata vurderes som forringet sammenlignet med 0-alternativet som 
legger opp til egne vareleveringslommer.   

Renovasjon stopper, i likhet med 0-alternativet, i gata. Utvidelse av rabatt for plassering av 
containere. Motgående kjøreretning har fri bane ved å legge overkjørbart areal innenfor areal 
regulert som annen veggrunn, ved passering av renovasjonsbil i gata. Sykkelvei må krysses for kasting 
av søppel. Konflikter kan oppstår her. Løsningen ses på som forringet sammenlignet med 0-
alternativet som ikke krever «utposing» av kjøreveien ved passering av renovasjonsstasjonene. 

4.2.5 Gjennomførbarhet 
0-alternativet 
Rekkefølgetiltak knyttet til utbygging innenfor planområdet er beskrevet i planbestemmelsene. Dette 
er rekkefølgetiltak som sikrer opparbeidelse av nødvendig infrastruktur som samferdselsarealer og 
offentlige grøntarealer. Planforslaget foreslår enkelte plangrep som avviker fra føringer beskrevet i 
kommunedelplan for sentrum, og som vil ha positiv innvirkning på den økonomiske 
gjennomførbarheten ved å redusere kostnader knyttet til rekkefølgetiltak. Dette gjelder: 

• Sekundær bilatkomst ved Støtteparken er tatt ut 
• Grønn kulvert over jernbanen ved G12 er redusert i størrelse 
• Ingen privatparkering for beboere og ansatte  
• Antall hovedsykkelruter gjennom planområdet er redusert fra to til en 
• Sykkelprioritert gate basert på deling av areal 

Det siste kulepunktet relaterer seg til vedtakspunkt 2 for sykkelløsning.  0-alternativ med 
sykkelprioritert gate reduserer arealbehov for samferdsel. Det vil ha en kostnadsreduserende effekt. I 
tillegg øker utbyggingsarealet ved å redusere areal for samferdsel. 0-alternativet vil derved være mer 
arealeffektivt enn alternativ 1, og derved påvirke planens økonomiske gjennomførbarhet positivt.  
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Alternativ 1 
Det reguleres inn separat sykkelløsning langs Sporgata. Arealbehovet til samferdsel økes på 
bekostning av utbyggingsareal. Det vil gi noe mindre utbyggingsareal å fordele rekkefølgekostnader 
på. Dette grepet vil derved ha en kostnadsøkende effekt sammenlignet med 0-alternativet, og på den 
måte være noe mindre gunstig med tanke på planens økonomiske gjennomførbarhet. 

4.2.6 Vurdering av samlet måloppnåelse 
0-alternativet 
Løsning med sykkelprioritert gate hvor syklister deler areal med kjørende er en fullverdig løsning som 
er brukt i flere gater i Stavanger hvor bilandelen er lav. Løsningen fordrer deling av areal, hvilket er 
arealeffektivt og gir mer areal til utbygging og grønt. Løsningen svarer ut innhold i mål for 
Paradisplanen knyttet til prioritering av gange, sykkel og kollektiv-reiser fremfor bil samt mål om 
sambruk og større bruk av deling for å sikre at planen gir effektiv arealbruk og for å redusere 
arealbehov. Ved deling av areal mellom syklende og gående, kan det oppstå konflikter, men 
erfaringer fra andre sykkelprioriterte gater i Stavanger viser at løsningen fungerer bra. 
Måloppnåelsen knyttet til løsning med sykkelprioritert gate vurderes dermed å være god. 

Alternativ 1 
Løsning med separert sykkelløsning skiller syklende fra kjørende fysisk, og senker derved risiko for 
sammentreff mellom kjøretøy og syklist. Løsningen gir også en mer helhetlig og sammenhengende 
sykkelløsning enn 0-alternativet fordi den kun krever ett systemskift sammenlignet med 0-
alternativet som gir to systemskift. Samtidig er løsningen mer arealkrevende enn 0-alternativet. 
Dette går på bekostning av utbyggingsareal og grøntområder. Løsningen vurderes å svare ut innhold i 
mål knyttet til prioritering av gange, sykkel og kollektiv-reiser på en noe bedre måte enn 0-
alternativet. For mål om løsninger for sambruk, deling og arealeffektivitet, vurderes det at 
alternativet har noe dårligere måloppnåelse enn 0-alternativet. Måloppnåelsen knyttet til løsning 
med separert sykkelløsning vurderes å være god.  

Samlet sett vurderes det at alternativ 1 har liten innvirkning på planens samlede måloppnåelse.  
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5. OPPSUMMERING 
 

I tabellen under følger en kort oppsummering av hovedmomenter fra konsekvensutredning og 
vurdering av virkninger knyttet til områdereguleringens rammer og mål. 

 

TEMA VEDTAKSPUNKT 1:  
PARKERINGS-LØSNING 

VEDTAKSPUNKT 2:  
SYKKELLØSNING 

 0-alt 
Delingsbil 

Alt. 1 Parkering i 
tråd med 
sentrumsplanen 

0-alt 
Sykkelprioritert 
gate 

Alt. 1  
Separert 
sykkelløsning 

Klimamål God måloppnåelse 
på grunn av lav 
bilandel. Det kan 
forventes at 
klimanøytralitet 
oppnås i løpet av 
en 60-årsperiode.  
 
Økte andeler 
kollektivreiser, 
gående og 
syklende.    

Dårligere 
måloppnåelse på 
grunn av høyere 
bilandel. Lite 
sannsynlig at 
klimanøytralitet 
kan oppnås i løpet 
av en 60 års 
periode.  
 
Reduserte andeler 
kollektivreiser, 
gående og 
syklende.    

Ingen relevans Ingen relevans 

Arealbruk  Effektiv arealbruk 
ettersom parkering 
i hovedsak 
plasseres på 
offentlig areal 
langs Sporgata i 
nord og under 
(grønne) kulverter. 

Reduksjon i 
utbyggingsareal til 
bolig/næring. Det 
er beregnet at 
13 800 m2 må 
avsettes til 
parkering innenfor 
utbyggingsarealer.  

Lav ÅDT gir 
mulighet for 
sambruk av areal. 
Effektiv arealbruk 
med sambruk 
mellom kjøretøy 
og sykler. 

Mer 
arealkrevende 
enn 0-alt. Areal til 
utbyggingsformål 
reduseres med ca. 
1000 m2 og 
grøntareal 
reduseres med ca. 
100 m2. Totalt 
erstattes 1138 m2 
til utbygging og 
grøntformål med 
samferdselsareal.  

Bygge-
kostnader og 
m2-pris 

Ingen private p-
plasser for 
beboere og næring 
gir en vesentlig 
reduksjon i 
byggekostnader. 
Kan gi billigere 
boliger og 
næringsareal. 

Utløser 460 p-
plasser i flere 
anlegg. Antatt 
kostnad er mellom 
184-230 mill. kr. 
Dette resulterer i 
vesentlig høyrere 
pris pr. m2 for 
utbygging enn i 0-
alternativet 

Sambruk av 
samferdselsareal 
gir lavere 
byggekostnader 
for offentlig 
infrastruktur 

Reduksjon i 
formål avsatt til 
utbygging gir økt 
pris pr. m2 knyttet 
til rekkefølgekrav. 

Trafikk-
sikkerhet og 

Få biler til og fra og 
internt i området 

Økning på 38 % 
flere biler enn i 0-

Sambruk mellom 
kjørende og 

God 
trafikksikkerhet 
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sammenheng 
i systemer 

øker 
trafikksikkerheten 
for syklende og 
gående. 

alternativ. 
Reduserer 
trafikksikkerheten 
for syklende og 
gående. 
Økt ÅDT vil føre til 
økt kødannelse og 
økt trafikkmengde 
på 
fylkesvegnettet. 

syklende kan gi 
noe redusert 
trafikksikkerhet 
for syklister 
sammenlignet 
med alt.1.  Krever 
to systemskift. 
Løsningen 
oppfordrer til 
samsykling. 

med separering av 
alle trafikk-
grupper. Krever 
ett systemskifte. 
Videreføring av 
løsning i sør, 
etablert øst for 
veien, gir en mer 
helhetlig og 
sammenhengende 
sykkelløsning enn 
0-alternativet. 
Begrenser 
mulighet for 
samsykling. 

Bokvalitet og 
bomiljø 

Mer areal til 
utbygging og grønt 
enn i alt. 1. 
Mulighet for 
rimeligere boliger 
som kan fungere 
sosialt utjevnende. 
Det forutsettes 
ikke kjøp av 
parkeringsplass 
sammen med 
boligkjøp. 

Omfang av 
privatparkering 
med ca. 460 
parkeringsplasser 
og et arealbehov 
på ca. 13 800 m2 
vil gi kunne gi 
negative utslag på 
kvaliteter og 
uteområder 
innenfor 
byggeområdene. 
For eksempel ved 
økt interntrafikk, 
trafikksikkerhet, 
press om økte 
volumer og 
reduserte 
utbyggingsareal. 

Ingen relevans Ingen relevans 

Levekår, 
helse og barn 
og unges 
oppveksts-
vilkår 

Tydelig prioritering 
av gange, sykkel og 
kollektivreiser kan 
gi gode 
helseeffekter. Lav 
bilandel reduserer 
klimagassutslipp 
og øker 
trafikksikkerheten i 
området. 
Delingsbil- 
ordningen vil gi 
alle mulighet for å 
disponere bil ved 
behov, uavhengig 
av om de eier bil 
eller ei. 

Økt bilbruk 
medfører mer 
klimagassutslipp 
og dårligere 
luftkvalitet, 
redusert 
trafikksikkerhet og 
en nedgang i 
gange og sykkel 
sammenlignet 
med 0-
alternativet. Krav 
om parkering gir 
økt prisnivå: Det 
blir ikke mulig å 
kjøpe 
bolig/næringsareal 

Ingen relevans Ingen relevans 
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uten krav om å 
samtidig kjøpe 
parkeringsplass. 

Vare-
leveranse og 
renovasjon 

Ingen relevans Ingen relevans Egne avsatte 
arealer mellom 
Sporgata og 
fortau. Triller 
varer over fortau. 
Gir en smidig 
avvikling og god 
sikkerhet for de 
som leverer varer 
og syklister. 

Lastebiler står i 
kjørefelt med 
stopp i 
nordgående 
trafikk. Triller 
varer over fortau 
og sykkelfelt. 
Mindre sikkerhet 
for de som leverer 
varer og syklister 
enn 0-alt. 

Tabell: Oppsummering av notat 

 

 

 

Byutvikling, 16. nov. 2022 
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