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1. Bakgrunn
1.1.

Hensikt og formål med planen

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. Planen
sikrer kvalitative rammer for et godt by- og bomiljø med tydelig og stedegen identitet.
Planen skal følge opp Stavanger kommunes forpliktelser om en klimanøytral by i 2030, og som et
ledd i EUs Mission on «100 Climate Neutral Cities by and for Citizens», som krever en omlegging av
tankesettet vårt og hvordan vi jobber med en helhetlig tilgang til byutvikling. Planen skal sikre at
Paradis blir en klimanøytral bydel.
Planen skal sikre sentrumsnære boliger og arbeidsplasser, gode møteplasser til glede for beboere,
arbeidstakere og byens befolkning, høy arkitektonisk kvalitet og ivaretakelse av eksisterende stedsog områdekvaliteter. Planen baseres på kortreiste hverdagsliv, og det er sikret gode forbindelser som
styrker de overordnede sammenhengende strukturer og nettverk hvor gående og syklende er
prioritert. Planen skal danne rammer for en klimavennlig og grønn utvikling av området.
Utviklingen av Paradis skal ses i en helhet og i sammenheng med tilstøtende områder og planer, og
skal utvikles i tråd med sentrumsplanen og overordnede føringer. Plankartet og bestemmelsene er
juridisk bindende og gir overordnede rammer for det som skal bygges og utvikles innenfor
planområdet.

1.2.

Utbyggingsavtaler

Det er foreløpig ikke varslet oppstart av utbyggingsavtaler. Det pågår forhandlinger mellom
grunneiere og Stavanger kommune om en mulig utbyggingsavtale for etablering av hovedatkomst til
utbyggingsområder øst for jernbanen, Karusellen, regulert i plan 2499P, vedtatt i 2016. Dersom man i
en senere fase ser behov for utbyggingsavtale må arbeid med utarbeidelse av utbyggingsavtale
varsles. Mulig samarbeid omhandler bl.a. etablering av infrastruktur som samferdselsareal og
offentlige grøntarealer. Utbyggingsavtaler er også et sentralt virkemiddel for å få til en variert
beboermiks.

1.3.

Krav om konsekvensutredning

Planen faller inn under krav til konsekvensutredning ettersom samlet utbygging av næringsbygg,
bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål har et samlet bruksareal
på mer enn 15 000 m2. Planprogram for områderegulering for Paradis ble vedtatt 13. september
2021. Planprogrammet beskriver hvilke utredninger som er nødvendige for å belyse konsekvenser av
planforslaget på ulike tema. Disse utredningene er gjennomført både som del av parallelloppdrag og
som enkeltutredninger. Konsekvensutredningen følger vedlagt.

1.4.

Hvordan lese og forstå planen

Paradisplanen består av følgende hoveddokumenter:
•

Planbeskrivelsen, som er dette dokumentet. inneholder mål for utviklingen, beskrivelse av
plangrepene og løsningene som er valgt, og vurdering av disse.
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Plankartet. Juridisk bindende dokument som blant annet viser ulike formål, hensynssoner og
andre geografisk fastsatte plangrep
Juridiske bestemmelser og rekkefølgekrav. Disse sier hva som gjelder av føringer for
arealbruksformålene og hensynssonene i plankartet; dermed hvilke muligheter og
begrensninger som gjelder for utvikling av planområdet
Konsekvensutredning (KU). Hvilke konsekvenser kommunen vurderer at planforslaget har
for viktige hensyn som skal fremmes og ivaretas i planleggingen.

I tillegg til hoveddokumentene består Paradisplanen av flere underliggende dokumenter. Komplett
vedleggsliste fremgår av kap. 4.17

2. Planprosess: Hvordan planen er blitt til
Planarbeidet startet høsten 2020. Det er satt av i underkant av 3 år til planarbeidet, og planen
forventes endelig vedtatt sommeren 2023. Som del av prosessen, er det blitt benyttet
konsulenttjenester til utarbeidelse av utredninger, analyser og plandokumenter. Dette har foregått i
tett samarbeid med Byutvikling/prosjektgruppen. 3RW og Dronninga Landskap har utarbeidet 3D
mulighetsstudie og illustrasjoner. For utarbeidelse av plandokumenter har MaPlan fungert som
hovedkontakt mellom oppdragsgiver (Stavanger kommune) og underleverandører. MaPlan har i
tillegg utarbeidet plankart, bestemmelser og del av planbeskrivelse i tett samarbeid med
Byutvikling/prosjektgruppen.

2.1.

Planprogram og varsel om planoppstart

Utkast til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring 11. mars 2021, og det ble samtidig
varslet oppstart av plan. Varsel om oppstart ble sendt til offentlige aktører og berørte 19.03.2021 og
annonsert i Stavanger Aftenblad 15.03.2021. Frist for merknader ble satt til 14. mai 2021. Et justert
planprogram ble fastsatt 30. september 2021. Merknadene er oppsummert og kommentert i eget
vedlegg.
Før utlegging av utkast til planprogram, ble det utarbeidet en fysisk stedsanalyse for Paradis med et
anbefalingskart. Innen fastsetting av planprogrammet, ble det også utarbeidet en sosiokulturell
stedsanalyse for Paradis med anbefalinger. Funn herfra bidro med viktige innspill til den videre
planprosessen, relevante problemstillinger og planløsninger. Begge stedsanalysene følger som
vedlegg.
I tillegg ble det gjennomført et arbeid med å kvalitetssjekke «Karusellen» som hovedatkomst til
Paradis. Se vedlagt rapport. Det pågår nå forhandlinger mellom kommunen og grunneiere om en
mulig utbyggingsavtale.

2.2.

Medvirkningsprosess

Planarbeidet er basert på tidlig og utvidet medvirkning for å oppnå en bredere forankring hos ulike
aktører. Det handler om å få frem forventninger og behov, og å kartlegge sammenfallende og
motstridende interesser i en tidlig fase av prosjektet, innen et planforslag legges frem. Planen er
gjennomført i samarbeid med grunneierne i området. I tillegg er det gjennomført møter med andre
aktører, særlige interessegrupper, ulike interessenter, næringsliv, myndigheter, politikere, befolkning
og berørte. Det er gjennomført fagseminarer og arbeidsverksted, samt åpne arrangementer for alle
interesserte. Det er gjennomført spørreundersøkelser rettet mot befolkningen supplert med
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informasjon i sosiale medier. Prosjektkontoret i Paradis er viktig for å synliggjøre og tilgjengeliggjøre
planprosessen og oss planleggere, og godt egnet for gjennomføring av møter og andre
arrangementer. Oppsummering av medvirkning i faser 0, 1 og 2 ligger som vedlegg til planen.
Oppdatert informasjon om planen ligger her www.stavanger.kommune.no/paradis

2.3.

Parallelloppdrag – fremtidsbilder for Paradis

Etter fastsetting av planprogram ble det gjennomført et parallelloppdrag hvor tre tverrfaglige team
deltok i utformingen av fremtidens Paradis innenfor rammene av planprogrammet. Disse
fremtidsvisjonene ble fremstilt gjennom ulike bilder og visualiseringer. Hvert team var tildelt sitt
særegne dybdetema som de skulle undersøke grundigere, og som resulterte i tre ulike besvarelser.
Dybdetemaene er utvalgte problemstillinger for planarbeidet, men er likeså relevante for byutvikling
generelt og kan ha stor overføringsverdi til andre byutviklingsprosesser, både i kommunen og i andre
byer. De tre teamene og deres dybdetema er som følger:
•
•
•

Team 3RW, Dronninga landskap og A/Stab med dybdetema «Nabolag i by»
Asplan Viak, NIBIO og NMBU med dybdetema «Bynatur og rekreasjon»
MAD, Tredje natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad med dybdetema «Klimanøytral
byform»

Et parallelloppdrag er en prosess, og for å sikre forankring underveis i parallelloppdraget fra oppstart
til avlevering, ble det nedsatt en ressursgruppe bestående av grunneiere, fagfolk i kommunen,
representanter fra fylkeskommunen og statsforvalteren samt representanter fra sentrumsforeningen
og kirkelig fellesråd (forvalter av Lagård gravlund). Dette har bidratt til relevante drøftinger av både
overordnede problemstillinger og konkrete løsninger som igjen har gitt planarbeidet viktige
tilbakemeldinger i tidlig fase. I etterkant av parallelloppdraget ble det gjennomført en
medvirkningssprint rettet mot befolkningen og ulike interessegrupper, og det ble gjennomført møter
med grunneierne. Tilbakemeldingene herfra har gitt nyttige innspill til planen, og gitt oss mulighet for
å sjekke hvordan de ulike løsningsforslagene treffer/ikke treffer forventninger hos befolkningen og
ulike aktører.

Figur 1. Illustrasjoner fra de tre løsningsforslagene i parallelloppdraget

2.4.

Kunst i Byutvikling – innovativ byutviklingsprosess

Prosjektet «Kunst i byutvikling» har blitt gjennomført parallelt med planen. Kunstprosjektet er et
samarbeid mellom avdeling for byutvikling, Smartbyen og kulturavdelingen, og er finansiert av KORO,
innovasjonsmidler fra Stavanger kommune og kunstmidler fra Rogaland fylkeskommune.
Universitetet i Stavanger og Rogaland kunstsenter er også med på laget. Prosjektet omfatter både
områdereguleringer for Paradis og for Hillevåg siden disse planene pågår samtidig og fordi de er
geografisk nære, og fellesnevneren er Sjøkanten. Hensikten med kunstprosjektet er å undersøke
hvordan kunst og kunstnere kan bidra med å la oss se områdene med nye øyne, og å engasjere de
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som normalt ikke engasjerer seg i tradisjonelle byutviklingsprosesser. Dette har resultert i fysiske
installasjoner, lydopplevelser, gjennomføring av fotokurs for bl.a. barn og unge, og mange har blitt
vervet som Paradise Rangers og lovet troskap om å hegne om naturens egenverdi. Prosjektet hatt
trukket mange ulike mennesker til området, blant annet gjennom en felles åpning i juni hvor 1500
mennesker fant veien til Paradis og sjøkanten. Se mer her: Kunst i byutvikling | Stavanger kommune

Figur 2. Fra kunst i byutvikling, sjøkanten

2.5.

Innspill fra medvirkningsprosesser

Innspill i medvirkningen har blitt sett opp mot mål og føringer beskrevet i planprogrammet, og har
hatt innvirkning på utforming av planen fra tidlig fase.
Særlig viktige og konkrete har innspillene vært i forbindelse med parallelloppdraget. Her fremstilles
tre løsningsforslag for fremtidens Paradis både med illustrasjoner og tekst, utarbeidet av tre
tverrfaglige team. Hovedtendensen i innspillene herfra er ønsket om at Paradis skal utvikles på
stedets og områdets premisser og få en tydelig stedsidentitet tett knyttet til særpreg for Stavanger
og nærområdet. Den andre tendensen er ønsket om at området skal fortsette å være et rekreativ og
grønt sted, til glede både for beboerne i nærområdet og for byens befolkning.
Innspill som kommer inn i forbindelse med politisk 1.gangsbehandling og offentlig høring av
planforslaget, vil gi oss mulighet for å avstemme planforslaget med forventninger og krav, og gi oss
mulighet for å korrigere planforslaget frem mot 2.gangsbehandling. Dersom det er behov for større
endringer, kan det bli behov for en ny høring.

3. Planstatus og overordnede føringer
Planen er i tråd med overordnede føringer. Det er gjort justeringer og tilpasninger knyttet til føringer
i sentrumsplanen som følge av utredninger, gjennomføring av parallelloppdrag og medvirkning.
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Regionalplan for Jæren og Søre fylke, 2020-2025
I Regionalplan for Jæren
og Søre Ryfylke er
Paradisområdet del av
Stavanger sentrum, og
derved definert som et
senter i senterstrukturen
og et regionalt
næringsområde med høy
urbaniseringsgrad. Dette
innebærer bl.a. at
området bør prioriteres til
fortetting og
transformasjon med
kvalitet i utforming, samt
til lokalisering av
publikumsrettede eller
besøks/arbeidsplassintensive
funksjoner for senterets
nærmeste omland. Det
skal prioriteres for
tilrettelegging av
miljøvennlig transport
gjennom infrastruktur for
kollektivtransport (tog og
buss), gåing og sykling, og
sentrum skal styrkes som
bolig og næringsområde.

Figur 3. Regional areal- og transportstrategi

Regionalplanen vektlegger stedstilpasset byutvikling med vekt på eksisterende kvaliteter, og i
kommunesentrene vektlegges funksjonsblanding, høy utnyttelse, bokvalitet og et varierte boligtyper,
og gode uteområder. Regionalplan for Jæren og søre Ryfylke, regionalplan for folkehelse, NTP og
byvekstavtale/ bymiljøpakken for Nord-Jæren regnes som særlig viktige regionale føringer.

3.2.

Byvekstavtale Nord-Jæren og Bymiljøpakke Nord-Jæren

Byvekstavtale Nord-Jæren (finansieringsavtale) og Bymiljøpakke Nord-Jæren (bompengepakke) er
gjensidig forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommunen og kommunene Stavanger, Sandnes,
Sola og Randaberg. Avtalene innebærer at partene forplikter seg til å ivareta en bedre samordning i
areal- og transportpolitikken og redusere klimagassutslipp.
Et mål i byvekstavtalen er at partene skal følge det til enhver tid gjeldende nullvekstmålet. I juni 2020
vedtok samferdselsdepartementet et oppdatert nullvekstmål som forutsetter at klimagassutslipp, kø,
luftforurensning og støy skal reduseres i byområdene gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i
persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Byvekstavtalen skal også bidra til
høy arealutnyttelse og fortetting, og transformasjon med høy by- og bokvalitet.
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Avtalen forplikter partene til å sikre attraktive alternativer til privatbil, og en arealutvikling som
støtter opp under gående, syklende og kollektivreisende. Avtalene skal bidra til en mer effektiv
arealbruk og mer attraktive bysentre. Det forutsetter en sterk satsing på kollektivtransport, sykkel og
gange, og en arealpolitikk som bygger opp under investeringene i bymiljøpakken.

3.3.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

I likhet med nasjonale og regionale føringer skal kommunens egne overordnede rammer ivaretas i
arbeidet med områderegulering for Paradis. Kommuneplan, sentrumsplan, næringsstrategi for
Stavanger, handlingsplaner for offentlige formål og idrett, Belysningsplan og byromstrategi for
Stavanger sentrum, klima og miljøplan og vedtak fattet i prinsippsak for Paradis vurderes som særlig
relevante i det videre arbeidet med områdeplan for Paradis.
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er felles for hele
kommunen, mens det er en arealdel for hver av de gamle kommunene. Arbeidet med en felles
arealplan for hele kommunen er i gang, men foreløpig er det kommuneplanens arealdel for gamle
Stavanger kommune, vedtatt i 2019, som gjelder for Paradis-området. Kommuneplanens
samfunnsdel fastsetter tre satsingsområder for kommunen:
• Gode hverdagsliv Alle skal ha det bra der de bor. Lokalmiljø skal være driftige med aktive
innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet. Barn og unge skal gis et godt utgangspunkt
for å mestre hverdagen og voksenlivet.
• Regionmotoren Stavanger skal ta ansvar som regionhovedstad, og videreutvikle et mangfoldig og
konkurransedyktig næringsliv og et sterkt bysentrum.
•Grønn spydspiss Stavanger skal være ledende i arbeidet for et klima- og miljøvennlig samfunn, ta
vare på naturen og sikre naturmangfoldet og kulturlandskapet.
For å oppnå dette må kommunen jobbe på nye måter. Kommuneplanens arealdel legger vekt på det
kortreiste hverdagslivet. Daglige gjøremål skal kunne gjøres innenfor gang- og sykkelavstander fra
bolig, eller med korte avstander til kollektivholdeplasser. Byutviklingen skal bygge opp under
Stavangers unike særpreg og bidra til en attraktiv, bærekraftig og mangfoldig by med et langsiktig
utviklingspotensial. Byutviklingen skal være mer kompakt og planen skal forsterke urbane kvaliteter
og sikre vekst innenfor det sentrale Stavanger. Paradis-området ligger i det kommuneplanen omtaler
som «Bysone A – den sentrale byen». Det ligger i parkeringssone 1, som er den sonen der det åpnes
for minst bilparkering. For Paradis-området viser Kommuneplanens arealdel til Sentrumsplanen når
det gjelder mer spesifikke bestemmelser og føringer, som for eksempel utnyttelse.

Rullering av kommuneplanens arealdel
Nytt utkast til ny felles arealdel for Stavanger lå ute til høring frem til 16.september 2022. Denne
innbefatter arealdeler for tidligere Rennesøy, Finnøy og Stavanger kommuner, samt Hjelmelanddelen
av Ombo. Den inneholder utkast til følgende plandokumenter:
•
•
•
•

Arkitekturstrategi
Delprosjekt 1: Bolig- og byutvikling
Delprosjekt 2: Transport- og mobilitetsstrategi
Delprosjekt 3: Grønn plan

Planforslaget til områderegulering for Paradis vil være samkjørt med innholdet i disse
plandokumentene der hvor det er hensiktsmessig.
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Sentrumsplanen (kommunedelplan for sentrum) 2019-2034
Kommunedelplan for Stavanger sentrum 20192034, Sentrumsplanen, vedtatt i 2019, slår fast at
Stavanger sentrum er byens og regionens
viktigste møteplass, markedsplass og
identitetsbærer. Planen har grep og strategier
som skal styrke sentrums tiltrekningskraft,
kapasitet, innhold og tilgjengelighet. Den legger
rammer og gir retning for utviklingen av sentrum
og utbygging av både boliger og næringsbygg.
Dette skal bidra til å utvikle sentrum som
arbeidssted, handelskonsentrasjon, sted for
aktivitet og byliv. Planen bygger på Stavanger
sentrum som et fotgjenger- og sykkelbasert
regionssenter med regionens beste
kollektivtilbud, og redusert behov for bruk av
personbil. Gjennomføring av planen foregår i
samarbeid med Stavanger sentrum AS og
forsknings- og utviklingsprosjektet City Impact
Districts (CID Stavanger).
Figur 4: Ulike områder av Stavanger sentrum

De strategiske plangrepene er:
•
•
•
•
•

Vekst i samspill med vern
Byrom å være i, og ferdes gjennom
En levende, fremtidsrettet havnefront
Grønne reiser, til, fra og i sentrum
Rom for smarte løsninger

Planområdet
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. Planen legger vekt
på at området omtalt som Sentrum Sør skal ha god tilgjengelighet for gående, syklende og
kollektivreisende. Paradis skal utvikles med bygg som har høye arkitektoniske og bærekraftig
kvaliteter. Området skal ha attraktive rammer for byliv og møter mellom mennesker. Paradis skal ha
gang- og sykkelvennlige byrom og gater. Det legges også til rette for attraktive grøntområder, bl.a.
med et 18 m bredt grøntområde langs Hillevågsvatnet.

Formål
Mesteparten av planområdet er vist som kombinert formål. Det åpnes i praksis for alle byggeformål
med noen restriksjoner når det gjelder forretninger. Ut over dette er det satt av arealer til
grønnstruktur, jernbaneformål og grav- og urnelund.

Bestemmelser
Paradis-området forutsettes utbygd med kvartalsstruktur og mellom 5-7 etasjer. Det er krav om 30
m2 uteoppholdsareal pr. bolig. Biladkomsten til nordre del av Paradis er i planen løst med adkomst
fra Lagårdsveien over jernbanen i området ved Støtteparken. Hovedadkomst for bil til Paradis skal
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fortsatt være sør for Strømsbrua. Det tillates en høyere parkeringsdekning enn sentrumskjernen.
Sentrumsplanen har krav om at Paradis-området må reguleres før det kan bygges ut.

Utnyttelse
Retningslinjene tilsier at utnyttelsen skal være lavere jo større andel av bebyggelsen som er boliger,
og angitt utnyttelse i glideskala forutsetter at øvrige kvalitetskrav oppfylles. Retningslinjene tilsier at
langs Lagårdsveien og i Paradis bør ny bebyggelse ha høyeste utnyttelse jamfør glideskala. Det anslås
i planbeskrivelsen til sentrumsplanen at det er rom for å bygge rundt 200 000 m2 BRA i området. Det
kan vurderes høyhus med mer enn 8 etasjer innenfor Paradis stasjon (H2).

Hensynssoner
Det er hensynssone flom på den delen av planområdet som ligger på østsiden av jernbanen. Det er
hensynssone grønnstruktur, landskap, natur- og kulturmiljø langs vestsiden av Hillevågsvatnet og
nordover mot sentrum med følgende retningslinje § 3.3: Ved regulering og nye tiltak innenfor
hensynssonene H540_1-6 bør det gjøres tiltak for å styrke kvaliteten på de grønne sammenhengene i
byen. Det bør legges vekt på å både etablere og bevare vegetasjon/trær og skape gode
oppholdssoner.

3.5.

Gjeldende regulering

Område satt av til utvikling er i hovedsak uregulert i dag. Sentrumsplanen kan derfor regnes som
gjeldende regulering på hoveddelen av området. Øvrige arealer er regulert gjennom følgende planer:
•
•
•
•
•
•
•

Plan 116K – Kommunedelplan for Paradis- Hillevåg, vedtatt 2005. Parkareal innerst i
Hillevågsvatnet.
Plan 1235 – Paradis, vedtatt 1990. Hillevågsvatnet er regulert til småbåthavn og areal innerst i
Hillevågsvatnet er regulert til park.
2129 - Reguleringsplan for Lagård gravlund, vedtatt 2010. Lagård gravlund er regulert til grav- og
urnelund med hensynssone bevaring i plan.
plan 231 - Lyder Sagensgt., vedtatt 1938. Sør for Lagård gravlund er det regulert inn offentlig
trafikkområde som kobling mellom Lagårdsveien og Paradisveien i øst/vest-retning.
plan 741 - Lagårdsveiens østside, vedtatt 1976. Eiendommer innenfor planområdet i
Lagårdsveien er regulert til offentlig bebyggelse og park.
Plan 1544 - kollektivfelt langs rv.44. Amtmannsmauet til Strømsbrua, vedtatt 1985. Areal øst for
dagens avgrensing av Lagårdsveien.
Plan 2655 – Detaljregulering for et område ved Paradis stasjon, vedtatt 2019. Sør i planområdet
er det regulert inn ramper i begge retninger fra området ved Paradis stasjon.
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Figur 6: Tilgrensende planer, utsnitt fra planbasen

Tilgrensende planer

Ut over planer nevnt i gjeldende regulering skal utviklingen ses i sammenheng med gjeldende planer i
nærområdet:
•
•
•

Plan 120K - Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger, vedtatt 2008
Plan 2499P – Paradis sør, felt P13, P14 og deler av P12 i kommunedelplan 116K, vedtatt 2016
Plan 2272 – Lagårdsveien 40, vedtatt 2008

Utviklingen skal ses i sammenheng med kommende detaljregulering av Bussveien på strekningen
Mariero til Stavanger sentrum.

3.7.

Næringsstrategi for Stavanger 2018-2025

Strategisk næringsplan påpeker at Stavangerregionen har en ensidig og sårbar næringsstruktur.
Planens visjon er at Stavangerregionen skal være åpen, energisk og nyskapende. Regionen skal være
kreativ og åpen overfor mennesker av ulike kulturer og nye impulser. Regionen må videreutvikles fra
en olje- til en energiregion og bygge på entreprenørskap. Stavangerregionen skal være
storbyregionen med størst konkurransekraft og verdiskapingsevne i landet. Det må videreutvikles og
skapes flere høyproduktive arbeidsplasser og utvikles en bærekraftig, bredere og mer diversifisert
næringsstruktur. Kommende handlingsplan kan legge flere føringer.
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Klima- og miljøplan 2018-2030

Klima- og miljøplan beskriver de største miljøutfordringene i Stavanger og mål for hvordan disse skal
møtes. Klimagassutslipp, forurensing av sjøbunn, dårlig luftkvalitet og press på arter og
naturområder skal reduseres/fjernes. Noen av virkemidlene som beskrives er å gjøre det lettere å gå,
sykle, ta buss og tog. Kommunen skal arbeide for oppvarmingsløsninger uten klimagassutslipp, særlig
i egne bygg, og «sirkulær økonomi». Plan- og bygningsloven skal brukes mer aktivt for å fremme
miljøtiltak, bl.a. i områdereguleringer. Det er vedtatt en handlingsplan som skal konkretisere mål og
strategier i planen, og som er et viktig styringsverktøy for å nå kommunens klima- og miljømål.
Paradisplanens visjon «Klimanøytral bydel» bygger på klima- og miljøplanen og skal være førende for
utviklingen av områder, og er sikret bl.a. gjennom planløsninger og bestemmelser.

3.9.

Forpliktelser knyttet til klima- og miljømål

Klimanøytrale byer
EU har oppnevnt Stavanger som én av 100 byer som skal bli klimanøytral og smart innen 2030. EUs
krav er at byene som deltar må ha som mål å kutte minimum 80 % av egne utslipp. Det samsvarer
med klimamålet som kommunestyret allerede har vedtatt innen 2030. Målet om klimanøytrale byer
vurderes som særlig relevant i planarbeidet. Paradis anses som et velegnet sted med de rette
forutsetningene for å oppfylle denne målsetningen.

New European Bauhaus Stavanger (NEB)
Stavanger er valgt ut som 1 av 5 fyrtårn i ny EU-satsing. I 4 år skal kommunen og 15
samarbeidspartnere jobbe med samfunnsinnovasjon og å bli klimanøytrale raskere; på en
inkluderende, estetisk og bærekraftig måte. NEB skal kombinere tre dimensjoner; det bærekraftige,
det estetiske og det mellommenneskelige. Dette er EUs verktøy for å tilrettelegge for gode
hverdagsliv, som samsvarer med målene i grønn giv strategien (European Green Deal). Pedersgata og
Åsen er utvalgte cases, men all ny byutvikling i stavanger skal strekke seg ette å nå målsetningen.
Paradis anses som et velegnet sted med de rette forutsetningene for å oppfylle denne målsetningen.

3.10. Byromstrategi for Stavanger sentrum
Byromstrategien er en del av sentrumsplanen. Formålet er å gi prioriteringer for kommunenes egne
prosjekter samt retningslinjer og prinsipper for fremtidige planer og utbygginger. Strategien består av
en strategisk del og en byromsoversikt. I Paradis-området er det vist to grøntområder og en grønn
linje langs vestsiden av Hillevågsvatnet som er en del av hovedgangnettet. Paradis-området er
beskrevet som et område med framtidig potensiale, bl.a. som en utendørs kulturarena. Innerst i
Hillevågsvatnet er det vist en områdepark som skal være et tilbud for alle aldersgrupper i
lokalområdet og ha funksjoner som oppfordrer til aktivitet, lek, sosial interaksjon, opphold og
arrangementer, og skal ha god kobling til sentrum. Grønn kulvert mellom Lagårdsveien og
Paradisområdet (G12 i sentrumsplanen) er vist som en grønn inngangsport til Paradis, og skal være
en attraktiv park og kobling for gående og syklende.

3.11. Plan for omsorgsbygg 2019-2034
Planen antyder behov for sykehjem i nye utbyggingsområder. Handlings- og økonomiplanen påpeker
et generelt behov for nye bofellesskaper.
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3.12. Statlige føringer
Nasjonale føringer ligger til grunn for planarbeidet og skal ivaretas. Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging
og de statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging, og klimatilpasning vurderes som
særlig relevante i planarbeidet. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging legger til grunn at
det offentlige har ansvar for å sikre barn og unge tilbud og muligheter som kan gi den enkelte en
meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Retningslinjene gir bl.a.
kommunene ansvar for å følge opp disse målene i den kommunale planbehandlingen.

3.13. Politiske vedtak fattet i kommunestyret ifm. HØP-behandling og i
kommunalutvalget ifm. sak om «Prinsippavklaring
Ved behandling 16. desember 2019 av Handling- og økonomiplanen (HØP) 2020-2023 vedtok
kommunestyret at: Paradis er et av byens mest attraktive utbyggingsområder. Det er behov for å se
utviklingen i området i en helhet, slik at den svarer på byens behov for offentlige funksjoner,
møteplasser og arkitektoniske kvaliteter. Samarbeidspartiene ønsker å se utbyggingen av Paradis i en
helhet, og vil derfor at kommunen utarbeider en områderegulering. Kommunedirektøren bes
prioritere arbeidet i tråd med føringene i sentrumsplanen. Det fremmes egen sak for
kommunalutvalgt hvor prosessen for dette arbeidet redegjøres for og besluttes.
Dette vedtaket ble videre fulgt opp i sak om «Prinsippavklaring av rammene for områderegulering i
Paradis», behandlet i kommunalutvalget 3.mars 2020, der rammer for områdereguleringen ble
vedtatt. Her utdypes det at områdereguleringen skal være i tråd med føringene i sentrumsplanen.
Planen gir mulighet for å detaljere byrom og arealformål nærmere samtidig som man kan få et mer
helhetlig grep for utformingen av adkomsten til området for ulike trafikanter (gange, sykkel og bil). I
planarbeidet skal det også drøftes hvilke offentlige funksjoner som kan plasseres i Paradis.
I saken presiseres det at områderegulering i Paradis skal prioriteres, og det skisseres en ramme for
dette arbeidet på 3 år. Det er presisert at arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med grunneiere i
området og innledes med et bredt medvirkningsopplegg. Videre bes det om at områdereguleringen
skal kunne legges direkte til grunn for utbygging for området omfattet av talt som «Midtre del av
Paradis» som var omfattet av forslag til reguleringsplan 2689.

3.14. Pågående parallelle prosesser
Badeanlegg
Det pågår et utredningsarbeid knyttet til ønsket om etablering av et badeanlegg i Stavanger. Paradis
er i det pågående arbeidet utpekt som en av to aktuelle tomter. Det er stor usikkerhet knyttet til om
og når et eventuelt badeanlegg kan realiseres. Paradisplanen muliggjør etablering av badeland
innenfor planområdet gjennom formål i plankart og gjennom bestemmelser.

Bussvei
Paradisplanen skal ses i sammenheng med pågående planlegging av bussveien på strekningen
mellom Mariero og Stavanger stasjon, fv. 44. Dette er sikret med faste samarbeidsmøter med
fylkeskommunen/bussvei-prosjektet.
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Detaljreguleringer parallelt med områderegulering
Det er åpnet opp for at det kan gjennomføres parallelle planprosesser. Det er pr. dags dato ikke
igangsatt noen detaljplaner innenfor planområdet.

4. Beskrivelse av planområdet
4.1.

Plassering i byområdet
Planområdet utgjør sentrumsutvidelsen
«Sentrum sør» sammen med
Lagårdsveien, og inngår i den prioriterte
byutviklingsaksen mellom Stavanger og
Sandnes. I tillegg til å være i
gangavstand fra sentrum, har området
tilgang til suveren kollektivdekning.
Paradisområdet ligger som første node i
bybåndet etter Stavanger
sentrum/Stavanger stasjon. Paradis
stasjon ligger sør i planområdet, og
bussveien strekker seg langs hele
planområdet i vest. Planområdet ligger
strategisk og sentralt plassert, både i
den sentrale byen, i kommunen og i
regionen med et stort nedslagsfelt for
arbeidstakere.

Figur 7: Bussvei og kollektivtraseer i Stavanger

Området er i høy grad også en del av byen og sentrum med ca. 12 min gangavstand til Våland skole
og Akropolishøyden, til Jokerbutikken på Storhaug og til Midjord. Det er ca. 15 minutt gangavstand til
Domkirkeplassen og Klubbgata i sentrum.

4.2.

Planområdet og tilstøtende områder

Planområdet
Planområdet inngår i hovedsak i kommunedelen Eiganes/Våland, mens parkarealet innerst i
Hillevågsvatnet inngår i Storhaug kommunedel. Planområdet ligger i hovedsak innenfor
planavgrensningen til kommunedelplan for Sentrum. Planområdet avgrenses av Kirkegårdsveien i
nord, Hillevågsvatnet i øst, litt nord for Strømsbrua i sør og Lagårdsveien i vest. Planområdet strekker
seg ut over Sentrumsplanens avgrensning i øst hvor deler av sjøarealene, som ikke er omfattet av
plan for småbåthavn, er tatt med i Paradisplanen. I tillegg er parkareal innerst i Hillevågsvatnet
(regulert til P10 i kommunedelplan for Paradis og Hillevåg, og Park F4 i gjeldende regulering) tatt inn i
planområdet. Planområdet er ca. 170 000 m2. Utbyggingsområdene utgjør ca. 100 000 m2.
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Tilstøtende omgivelser
Planområdet har varierte omgivelser og er omgitt av grøntområder, småhusbebyggelse, større
kontorbygg og infrastruktur som tog og buss i Lagårdsveien. Mot sør er det kobling til Hillevågsvatnet
og fjordlandskapet, og planområdet utgjør et koblingspunkt for turveien langs kysten i retning
Storhaug og sørover til Sandnes via Hillevåg. Området ligger i kort gangavstand til sentrum, men den
fysiske koblingen er ikke tydelig. Lagård gravlund er et grønt og frodig sted som har potensiale både
som park og som kobling for myke trafikanter mellom sentrum og Paradis.
Paradis ligger mellom folkerike boområder som Våland og Storhaug, og med nærings- og boområder i
Hillevåg. Paradisområdet er koblingen mellom Våland og Storhaug, og kan ses på som nærområde til
begge kommunedeler. I disse områdene er det en variasjon av boligtyper som gir en blanding av
både eldre, unge, enslige og sammensatte- og barnefamilier. For Hillevåg er Paradis en kobling til
sentrum og samtidig vil nye tilbud i Paradis være viktige for beboere og brukere av Hillevåg.
Området rundt Paradis stasjon og Strømsbrua, som er en del av Bane Nor sin strategi om
knutepunktfortetting, er detaljregulert og under utvikling og bygging.

4.3.

Eierstruktur
Utbyggingsområdene på flaten mellom
Hillevågsvatnet og jernbanen er eid av Bane Nor
Eiendom. Stavanger Utvikling KF disponerer to
tomter i Lagårdsveien, betegnet som E10 og E12 i
sentrumsplanen. Stavanger kommune eier veien
Consul Sigvald Bergesensvei, Paradisveien og
Kirkegårdsveien, samt parkarealer innerst i
Hillevågsvatnet. Stavanger kirkelige fellesråd
disponerer arealer til Lagård gravlund.

Figur 8: Kart over eiendomsforhold

4.4.

Stedets karakter

Eksisterende bebyggelse og bruk
Planområdet fremstår hovedsakelig som ubebygd. Deler av eldre bygninger nord i planområdet, som
tidligere godsbanebygg (Buehallen), har midlertidig bruk som innendørs skatehall og båtforretning,
og tilstøtende administrasjonsbygg har midlertidig bruk som lokaler til kunstneratelier. Et annet eldre
administrasjonsbygg huser i dag Stavanger City Hub. Her blir varer omlastet fra varebil til el-sykler
som transporterer varene til sentrum og omegn. Det er også enkelte mindre virksomheter i bygget.
Det gule Terje Viken-huset innerst i Hillevågsvatnet huser ulike fritidsaktiviteter i tillegg til roklubb og
båtverksted, og bidrar positivt til det sosiale tilbudet i området. Roklubben har en historisk og stedlig
forankring som går tilbake til 1911. Svithun husflidslag er lokalisert i eksisterende Sveitservilla i
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Lagårdsveien, og har aktiviteter rettet til både barn og unge, voksne og eldre. Disse ulike
fritidstilbudene antas å tiltrekke folk fra hele Stavanger, og ikke kun fra Storhaug og Våland.

Eksisterende uteområder og bruk
Lagård gravlund
Nord i planområdet ligger Lagård gravlund. Gravlunden er ca. 50 daa, grenser i nord mot Stavanger
sentrum, og deles i to av Kirkegårdsveien. Kirkegårdsveien og den sørlige delen av gravlunden er del
av planområdet. Lagård gravlund er en av Norges best bevarte rammegravlunder og utgjør et viktig
kulturmiljø. I tillegg til gravplass er det en viktig ferdselsåre til og Stavanger sentrum og mellom
Våland og Storhaug.
Tidligere jernbaneområde og veiarealer
Uteområdene innenfor det tidligere jernbaneområdet er i hovedsak i bruk til avsetting, lagring og
parkering. Stavanger City Hub er plassert nord i planområdet. På det ubebygde arealet sør i
planområdet settes det opp tivoli et par ganger i året og området fylles med unge og barnefamilier.
Det er registrert måkereir på ubrukte arealer sør i planområdet. I tillegg til regulerte
parkeringsarealer benyttes arealer på begge sider av Consul Sigvald Bergesensvei til parkering av
både biler og båtutstyr.

Figur 9: Til venstre: Deler av Buehallen og administrasjonsbygget. Til høyre: Deler av Terje Viken og parken i enden av
Hillevågsvatnet.
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Parkareal
Parken innerst i Hillevågsvatnet har få
sitteplasser, og brukes primært som
gjennomgangsområde, hundelufting og til
utetrening for fritidsklubbene i Terje
Viken-huset. Utover dette kjennetegnes
området i stor grad av aktiviteter på land
og i sjøen tilknyttet dagens småbåthavn.
Især i sommermånedene yrer det av liv i
havna når båteierne skal ut på tur. Dette
medfører også at gatene langs
Hillevågsvatnet fylles med parkerte biler.

Figur 10: Hillevågsvatnet og båthavnen sett fra Lyder Sagens gate på
Storhaug.

Småbåthavn
Hillevågsvatnet er regulert til småbåthavn, og Stavanger motorbåtforening har etablert en
småbåthavn som i dag dekker store deler av vannet og disponerer 1135 båtplasser. Småbåthavnen er
i hovedsak strukturert med flytebrygger festet til østsiden av Hillevågsvatnet. Det står båter enkeltvis
innerst i bassenget og enkeltvis langs hele vestsiden av Hillevågsvatnet. Til sammen er det 12
enkeltplasser på østsiden og 159 plasser på vestsiden. Grunneier er Stavanger kommune, og
båtforeningen leier arealet av kommunen.

4.5.

Landskap, solforhold og lokalklima
Hillevågsvatnet er en forlengelse av Vågen og
Breiavatnet, og dalsøkket mellom Våland og
Storhaug har alltid vært et karakterskapende
landskapstrekk i dette området – helt siden siste
istid. Størstedelen av planområdet ligger i bunnen av
landskapsrommet med direkte kontakt til sjøen. Det
er store terrengforskjeller mellom dette området og
opp til Lagårdsveien/fv.44 i vest.

Figur 11. Landskapstrekk

Utbyggingen av Paradisskråningen ble startet i 1870årene. På grunn av den karakteriske topografien,
med de grønne åssidene og vannet i bunnen, var
området et vakkert sted. 1900-tallets byvekst,
industrialisering, og vei- og jernbaneutbygging har
ikke endret det grunnleggende landskapsbildet i
dette området, nemlig dalen med vannet i bunnen
og de naturlige landskapsdragene med en høyderygg
på hver side. Hillevågsvatnet i seg selv, samt
jernbanen, Fylkesvei 44 og de større offentlige og
private kontorbygningene langs denne, er fysiske
barrierer i landskapet, men visuelt er det fremdeles
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god kontakt mellom Våland og Storhaug både på tvers og på langs av dalen. Dette landskapsrommet
er den dag i dag et sterkt landskapstrekk som virker orienterende, strukturerende og
identitetsskapende i vår stedsopplevelse.
De beste solforholdene er i den nordlige delen av planområdet. Sør i området er det mer skyggefullt,
særlig på ettermiddagen. Dette skyldes at området er smalt, det er store terrengforskjeller mellom
flaten og til fv.44, og på grunn av eksisterende bebyggelse i Lagårdsveien. Vinden blåser inn langs
Hillevågvatnet fra sørøst om sommeren, og fra nordvest om vinteren.

4.6.

Barrierer og tilgjengelighet

Planområdet ligger sentralt med kort avstand i luftlinje til nærområdene og til tog- og busstopp i
Lagårdsveien. Men planområdet er 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 Consul Sigvald Bergesens 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. Ingen av disse rutene oppleves som et naturlig valg og strekningen mellom
sentrum og Paradis kan derfor oppleves mentalt lengre enn andre ruter som er like lange, men hvor
det skjer interessante ting på veien.

4.7.

Historisk utvikling, kulturminner og kulturmiljø

Stedsnavnet Paradis ble nevnt for
første gang i skriftlige kilder i 1686 av
sokneprest Jens Godtzen i
forbindelse med en eiendomstvist. I
1825 ble Paradis forpaktet til
Bispeladegård som blant annet
omfattet store deler Våland og
Hillevåg. Hovedbruket til
Bispeladegård ble kjøpt opp av
Stavanger kommune i 1868 til
utvidelsen av Lagård gravlund, og
utlagt til tomter i 1872 som en del av
byutvidelsen. Området ble etter
Figur 12: Postkort fra Paradis og Paradisveien, ca. 1908. Byarkivets postkortsamling.

hvert utbygd med villaer og til dels landsteder for velhavende byborgere. Paradisveien ble anlagt i
1880-årene, og ble, etter hvert som bebyggelsen økte, en yndet promenadevei. Etter hvert ble
åssidene mot Storhaug og Vålandshaugen bygget ut i kvartaler.
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På vestsiden av Hillevågsvatnet, omtrent der hvor Strømsbrua lander i dag, lå Lindahl gård. Området
var grønt og frodig, og ble brukt som en lystgård til rekreasjon og adspredelse. På nedsiden av
Lagårdsveien lå flere villaer med frodige og vakre hager, omkranset av løvtrær, hvorav det eneste
gjenværende huset er sveitservillaen i Nedre Lagårdsvei 2. Rester av den historiske edelløvskogen
finnes fremdeles innenfor planområdet ved sveitservillaen og Støtteparken.

Figur 13: Til venstre: Lindahl sin lystgård sett fra Lagårdsveien. I bakgrunnen sees Varden, og i forgrunnen. Fotograf Carl
Johan Jacobsen, 1903. Til høyre: skråningen på vestsiden av Hillevågsvatnet sett fra Lagård. Fotograf Tønnes Sandstøl, ca.
1900-1920. Stavanger byarkiv.

Lagårdsveien ble anlagt som en utbedring av byens hovedfartsåre fra sør i 1795. Veien fikk betydning
for lokalisering av og løkkebebyggelsen, og fikk karakter av promenadestrøk, med praktbygg på rekke
og rad. Jernbanen ble påbegynt i 1874 og ble anlagt i traseen til Lagårdsveien. Anleggelsen førte til
bebyggelsen på Lagården, samt en del av gravlunden måtte saneres for å gi plass til
jernbaneskjæringen mellom Hillevågsvatnet og Breiavatnet.
Mot slutten av 1930-årene ble Hillevågsvatnet fylt ut for å utvide godsanlegget fra Paradis til Hillevåg.
Det ble anlagt en bred fylling langs vannets vestbredd, og Hillevågsvatnets størrelse ble med dette
kraftig redusert. Lagårdsveien ble utvidet med to kjørefelt, og i 1960 ble Strømsbrua åpnet, og
området fikk sin form slik vi kjenner det i dag.

Kulturminner
Det er kun to registrerte kulturminner i planområdet, det er sveitservillaen i Nedre Lagårdsvei 2, og
Lagård gravlund. Det finnes likevel bygninger og anlegg som kan vurderes som mulige kulturminner
og -miljøer, for eksempel godsbanehallen/buehallen og tilhørende jernbanespor, Støtteparken, med
støtte og edelløvtrær, og roklubben Terje Viken. Planområdet ligger i tillegg mellom den verdifulle og
identitetsskapende trehusbebyggelsen på Våland og på Storhaug.
Godsterminalen eller buehallen ble oppført i 1962, og har et karakteristisk buetak som gir bygningen
et arkitektonisk særpreg.
Støtteparken har navn etter støtten som står der, som er reist av Gabriel Schancke Kielland
(«Stavangers største kjøpmann») i 1795 over minnet til offiser, amtmann og veibygger Frederik Otto
Scheel. Støtten har hatt flere plasseringer i byen over årenes løp. I 1950-årene ble den flyttet til
Støttebakken (gata ble regulert bort i 2002) nær dens opprinnelige plass.
Roklubben Terje Viken har en historisk og stedlig forankring som går tilbake til 1911. Bygget i seg
selv er ikke verneverdig.

Side 24 av 108

Planbeskrivelse - Plan 2760 Områderegulering for Paradis

20.09.2022

Kulturmiljø
Trehusbyen er både et gitt geografisk område, en forvaltningsgrense, en del av Stavangers
byidentitet, og et stikkord for Stavangers byutviklingsambisjon for fremtiden. Stavanger har
anslagsvis 8000 bevarte trehus innenfor et område som omtrentlig tilsvarer bygrensen fra 1923. Det
store antallet trehus i en sammenhengende bebyggelse setter Stavanger i en særstilling i norsk,
nordisk og europeisk sammenheng. Innerst i bykjernen ligger de eldste husene fra ca. 1800 til 1900 i
et tett, selvgrodd gatenett bak den karakteristiske sjøhusrekken. Byen brer seg derifra utover i de
sentrale bydelene Våland, Eiganes, Storhaug og Kampen, med de eldste bygningene innerst og de
nyeste ytterst. Her er bebyggelsen organisert i et regelmessig, regulert gatenett. Landskapsrommet
og den sammenhengende trehusbyen er et viktig særpreg og en sentral del av identiteten til
Stavanger som det er viktig å ta vare på. Dette understøttes av så vel den fysiske, som den
sosiokulturelle stedsanalysen.

Figur 14: Trehusbebyggelsen på Storhaug sett fra Lagårdsveien 80.

4.8.

Naturverdier

Ecofact har gjennomført en registrering og en konsekvensvurdering av naturverdier i planområdet, se
vedlagt rapport om naturmangfold.
Planområdet består i stor grad av sterkt endrede arealer som ikke har noen viktige naturtyper. Noen
arealer har likevel en viss vegetasjon som bidrar til biologisk mangfold og endatil et voksested for
noen rødlistede trær, planter og lav. Det er kartfestet to lokaliteter som kategoriseres som viktige
naturtyper, Lagård gravlund og et lite skogholt i den nordlige delen av Støtteparken.
Lagård gravlund er av naturtype Parklandskap. Kirkegården har et stort innslag av eldre trær og flere
rødlistearter, ulike habitater og artssamfunn. Vegetasjonen er i sin helhet vernet. Verdien av
lokaliteten er kategorisert til å være middels verdi.
Skogholtet ved Støtteparken dekker et areal på 1500 m2, og ligger i en relativt bratt skråning ned
mot jernbanen. Lokaliteten er dominert av alm, som er rødlistet og kategorisert som sårbar. Det
vurderes til at skogen har kvaliteter som gjør at den kvalifiserer til å tas ut som naturtype. Lågurtalmeskog er rødlistet og kategoriseres som sårbar og av stor verdi. Slike skogholt er også svært
viktige for naturmangfoldet i en bybebyggelse både for plantearter, fugler, insekter og andre dyr.
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Videre er det registrert enkeltforekomster av
rødlistede karplanter, så som alm og ask, samt
rødlistede lavarter.
En rekke fuglearter er registrert i og ved
planområdet, men få av dem vurderes å ha
(viktige) økologiske funksjonsområder her.
Rødlisteartene grønnfink, gråspurv og fiskemåke
er arter som er knyttet til området som
hekkefugler. En liten hekkekoloni med sildemåke
ble ellers registrert sør i planområdet i 2022. De
små lommene som finnes av skog og
parklignende områder er svært viktige for
fuglelivet.

Figur 15: Naturtyper og funnsteder for karplanter og lav.
Ecofact.

4.9.

Trafikkforhold

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 sjøpromenade på østsiden av
boligprosjektet Paradis brygge. Consul Sigvald Bergesensvei (C.S.B.-vei) utgjør den nord/sør-gående
veiaksen gjennom området, og den kobler seg på Paradisveien i nord. Veiene er kommunalt eid. De
er preget av mye fremmedparkering i tillegg til parkerte båthengere og andre langtidsparkerte
kjøretøy. Stavanger kommune ved idrett og utemiljø leier areal midt i planområdet, og dette tilfører
området en del lastebiltrafikk.
Det er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter innenfor planområdet i dag. Paradisveien har ensidig
fortau, syklister deler veibanen med kjørende. I den nordre delen av Paradisveien er det tilrettelagt
for kantparkering på veiens østside. Det er også kantparkering på Kirkegårdsbroen.
I C.S.B.-vei er fortauet smalere enn standarden, og gjør at gående går ut i veibanen.
Hovedsykkelruten Gandsfjordruta går her, og syklister deler veibanen med kjørende. Det planlegges
et midlertidig tiltak for å separere myke trafikanter fra kjørende i C.B.S.-vei. Ansvaret for dette
prosjektet er hos Stavanger kommune ved BMU/sykkelgruppa.
Det er bussvei i Lagårdsveien. Det er ingen bussforbindelser i C.B.S.-vei eller Paradisveien. I luftlinje
er det kort vei fra hele planområdet både til Paradis stasjon og bussveien i Lagårdsveien, men på
grunn av manglende koblinger for gående og syklende, er det i realiteten lang vei til
kollektivløsningene.
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4.10. Barn og unges interesser og sosial infrastruktur
Utendørs tilbud
Det er ingen utendørs leketilbud til barn og unge innenfor planområdet i dag. Det er få lekearealer i
skråningene ned mot Paradis. De større lekeområdene er knyttet til skolegårder på nærliggende
skoler samt barnehagers uteområder. I tilknytning til Varden på Storhaug og i Vålandsskogen er det
store friområder som er verdifulle lekeområder for barn. Det er ingen grønne og bilfrie koblinger
mellom disse friområdene og Paradis, slik at koblingene ligger primært i eksisterende gatestruktur.

Skole og barnehage
Planområdet hører til skolekretsen for Våland barneskole. Sentrumsplanen har imidlertid krav om at
det ikke kan etableres boliger i Paradis før skolekrets er endret fra Våland til Storhaug bydel.
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 nærheten på Våland og Storhaug, og den nærmeste
er ved Svithun ungdomsskole. Det bygges i disse dager ny barnehage på Teknikken på Våland og i
Strømsvik på Storhaug.

Aktivitetstilbud
Det er flere innendørs tilbud for barn og unge innenfor planområdet. I Terje Viken-huset innerst i
Hillevågvatnet er det roklubb, bryteklubb og capoeiraklubb. I Buehallen er det midlertidig etablert
skateklubb med det eneste innendørs skatetilbudet i Stavanger. Det skal på sikt bygges en ny
skatehall i Hillevåg, og når denne er etablert skal dagens tilbud i Paradis flyttes dit. Svithun husflidslag
er lokalisert i eksisterende Sveitservilla i Lagårdsveien, og har egne aktiviteter rettet til barn og unge
samt voksne og eldre.

Botilbud for utsatte personer
Det er etablert et boligtilbud for utsatte personer på nedsiden av Lagårdsveien innenfor
planområdet. Dette består i mindre enheter supplert med en administrasjonsenhet. Enhetene ligger
delvis skjult fra Lagårdsveien på grunn av et lavere terreng. Det trekkes frem som positivt for
brukerne/beboerne at boligene ligger avskåret fra andre boligformål, med nærhet til sentrum og god
tilgjengelighet til overordnet kollektivsystem.

Levekår
Planområdet avgrenses av tre levekårssoner: Lagård og Ytre Lagård i Eiganes og Våland kommunedel
og Varden i Storhaug kommunedel. Det er store forskjeller i levekår når det gjelder Lagård på den
ene siden, og Varden på den andre siden. Indikatorer som blant annet inntekt, flyttinger,
barneflyttinger, og barn i lavinntektsfamilier sier noe om levekårene og stabiliteten i nabolaget. For
de fleste indikatorer ligger Varden i øverste sjikt, mens Lagård befinner seg i nederste sjikt.
Det er ikke de store forskjellene når det gjelder barneandelen på Lagård, Ytre Lagård og Varden, som
ligger på henholdsvis 10,4 %, 14,4 % og 12,4 % (2020-tall). Bildet ser imidlertid annerledes ut når det
gjelder barn i lavinntektsfamilier, som ligger på 19,7 % på Lagård, 23,2 % på Ytre Lagård og 6,2 % på
Varden. På Lagård og Ytre Lagård ligger andel flyttinger på henholdsvis 53 % og 36,1 % mot 29,7 % på
Varden. På samme måte er andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre nesten
dobbelt så høy på Lagård-siden enn på Varden. Den gjennomsnittlige inntekten er også en god del
høyere på Varden, enn på Lagård. Den sosiokulturelle stedsanalysen peker dessuten på en
manglende fysisk og mental forbindelse mellom planområdet og Lagårdsveien med dens kvaliteter og
funksjoner.
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4.11. Universell tilgjengelighet
Planområdet ligger i hovedsak på to nivåer. Det er stor terrengforskjell mellom den delen av
planområdet som ligger i vest knyttet til Lagårdsveien, og den delen som ligger på flaten mellom
jernbanen og vestsiden av Hillevågsvatnet. Hovedforbindelsen mellom nivåene er i nord via
Paradisveien og Kirkegårdsbroen, og er universelt utformet. Det er en sekundær forbindelse via
rampe fra Strømsbrua som ikke er universelt utformet.

4.12. Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Det ligger en pumpestasjon (PA209) i Terje Viken-bygget. Stasjonen har overløp til overvannsledning
øst for bygget, som har utløp lenger sør i Hillevågsvatnet.
Eksisterende overløpsledning, på vestre side innerst i Hillevågsvatnet, fungerer som overløp fra
pumpestasjonen i Biskop Reinalds gate i de tilfeller der den ordinære Ø1200mm overløpsledningen
til Jorenholmen settes midlertidig ut av drift. I tillegg fungerer den som overløp for Ø600mm

Figur 16: Kommunale vann- og avløpsledninger. Gemini-portalen, Stavanger kommune

fellesavløpsledning i Paradisvegen. Eksisterende Ø400mm overvannsledning i Paradisvegen er også
knyttet til denne ledningen. I driftssituasjoner uten store nedbørsmengder vil ledningen fungere som
overvannsledning. Ledningen er anlagt i 1935, og er en eggformet ledning med høyde 1100mm og
bredde 700mm.
Eksisterende 610mm betong fellesledning som er tilknyttet fra Paradisvegen er også anlagt i 1935.
Øvrige ledninger i området er 40-80 år gamle og er etter all sannsynlighet modne for utskifting.
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Overvann og flom
Hillevågsvatnet er knyttet til sjøen
via et smalt innløp i søndre del.
Innløpet er trangt, men
tidevannsvariasjonene er så små at
vannstanden i vatnet er lik
vannstanden i Gandsfjorden.
Parkområdet i nordre del av
Hillevågsvatnet og veien på østsiden
er allerede i dag truet ved ekstrem
stormflo. Ved en heving av
middelvannstanden vil vannet også
flomme innover området rundt
Buehallen og i et lavbrekk i nedre
del av Paradisvegen, se Feil! Fant
ikke referansekilden..
Store deler av det naturlige
nedbørsfeltet til Paradis går til
felles-avløpssystem, og ledes bort
fra området i rør og avløpstunneler.
Ved regnhendelser større enn det
eksisterende avløpssystem kan
håndtere vil en få avrenning på
bakkenivå. Det er store nedbørsfelt
med avrenning mot Hillevågsvatnet. Figur 17: Stormflo i 2090 med gjentaksintervall 200 år. Kt. 2,06 (NN2000).
Flomveier for overvann er også vist. Scalgo Live.
De tre største er nedslagsfeltet vest
for jernbanen på ca. 59 ha, nedslagsfeltet nord for Hillevågsvatnet på ca.17 ha og nedslagsfeltet øst
for Hillevågsvatnet på ca.6,5 ha. Ved store nedbørshendelser vil dagens lavpunkt i terrenget bli
oversvømt. Her er området nordvest for Hillevågsvatnet ved sidespor til jernbanen, Paradisvegen og
nordre del av Consul Sigvald Bergesens veg mest utsatt.
De lavest liggende delene av eksisterende vann og avløpssystem vil være utsatt ved en fremtidig
havnivåstigning. Pumpestasjon PA209 i Terje Viken-bygget innerst i Hillevågsvatnet vil bli oversvømt.
Norconsult har utført en flomanalyse datert 27.1.2022. Flomanalysen peker på tiltak som må utføres
for å flomsikre arealene i områdeplanen:
•
•

•
•

Utskifting av eksisterende ledningsanlegg og heving/flytting av pumpestasjon.
Den nye Consul Sigvald Bergesens veg langs jernbanen med tilhørende gang- og sykkelveg
plasseres på flomsikkert nivå høyere enn kote 2,1 og bygges med høgbrekk og lavbrekk som
gir trygge flomveier mellom de nye byggene.
De nye byggene plasseres på kote 3 eller høyere. Parkeringskjellerne støpes vanntett med
adkomst høyere enn kote 2,1.
De laveste delene av Paradisvegen nord for Hillevågsvatnet heves til over kote 2,1 og flyttes
samtid noe vekk fra eksisterende bebyggelse. Det må sikres at det er kulverter under
jernbanen som er store nok til å håndtere fremtidige overvannsmengder fra det store
nedslagsfeltet vest for jernbanen. Overvann fra de store nedslagsfeltene fordrøyes og føres i
åpne bekker/vannrenner gjennom utbyggingsområdet. Det bør minimum være 2 åpne
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bekker gjennom området, og disse bør plasseres i de to store grøntområdene innenfor
planområdet
Området rundt Buehallen i nordre del må heves til flomsikkert nivå, foreslått 3.0 m NN2000.
Dette tiltaket bør gjennomføres før videre utvikling av området med nye bygg.
Parkområdet i nordre del med Terje Vigen-bygget kan forbli urørt inntil ca. 2050, da nye tiltak
må vurderes. Dette forutsetter at det treffes tiltak for å sikre eller flytte pumpestasjonen i
Terje Vigen-bygget som en separat aktivitet (se første kulepunkt over).
Trerekka langs Consul Sigval Bergesens vei skal bevares, og trærne vil ikke være truet før
2050. Etter 2050 vil nordligste trærne gradvis bli mer utsatt for flom fra sjøen.
I henhold til forurensningsforskriften må det i forkant av terrenginngrep gjøres supplerende
miljøtekniske grunnundersøkelser innenfor tiltaksområdet, spesielt i nordlig del, for å
kartlegge omfang og utstrekning av forurensning.
Tidligere påvist deponi i nord må avgrenses, og eventuell spredning nedstrøms deponiet må
kartlegges.
Det må utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn, som skal behandles av aktuell
forurensningsmyndighet før anleggsarbeidene starter

Trafo
Det er etablert en trafo ved jernbanen, like ved administrasjonsbygget.

Energiforsyning
Det er etablert fjernvarme i planområdet. Planområdet ligger inn under konsesjonsområde for
fjernvarme.

4.13. Grunnforhold
Masser

Figur 18: Borplan med tolkning av grunnforhold utarbeidet av siv.ing.
Albert Ølnes, 2009.

Hoveddelen av planområdet
ligger på en utfylling i
Hillevågsvatnet, som ble
gjennomført på 1940-tallet.
Løsmassekart fra NGU viser
også at det på tiltaksområdet
forventes fyllmasser. Et
historisk kart over området
viser at det aktuelle området
ligger utenfor den
opprinnelige strandlinjen.
Lagtykkelser for ulike fyllinger
i området vil kunne variere.
Det er tidligere dokumentert
utlegging av sand og slam i
området samt utrasing under
grunnarbeider, noe som kan
indikere underliggende
naturlige bløte masser. Basert
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på begrensede data fra en tidligere undersøkelse utført i 2009, synes utlegging av 1 meter med
masser i utgangspunktet å ha lite påvirkning på stabilitetsforhold. Det er imidlertid nødvendig med
grunnundersøkelser som grunnlag for setnings- og stabilitetsberegninger. Dette særlig med tanke på
historikken på tomta og mulig dårlige stabilitetsforhold.

Forurensing på land
Det er tidligere gjort flere miljøtekniske grunnundersøkelser langs deler av Hillevågsvatnet, og det er
påvist spredt forurensning langs hele vestbredden området. I grunnforurensningsdatabasen er
undersøkelser fra senere tid registrert inn, og et utklipp fra grunnforurensningsdatabasen vises i
Figur 19 (Miljødirektoratet, 2022).

Figur 19: Utklipp fra grunnforurensningsdatabasen (Miljødirektoratet, 2022). Tiltaksområdet for oppfylling ifm. etablering
av flomvern er inntegnet som stiplet sort linje.

Som det framgår av figuren er det tatt prøver langs hele vestsiden av Hillevågsvatnet i senere tid, i
forbindelse med etablering av fjernvarmegrøft. Analyseresultatene varierer mellom tilstandsklasse 14. Forurenset masse i tilstandsklasse 4 (i nordlig del av Hillevågsvatnet) ble masseutskiftet som del av
anleggsarbeidene, mens øvrige masser ble gjenbrukt på stedet. I tillegg er et større areal innenfor
nordlig del av planområdet registrert med mistanke om forurensning av tungmetaller og PAHforbindelser (lilla areal).
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Utover de punktene som er registrert i grunnforurensningsdatabasen, er det også gjort andre
miljøtekniske grunnundersøkelser innenfor planområdet, i flere runder. I sørlig del av planområdet er
det i hovedsak påvist forurensning i tilstandsklasse 1 og 2, men stedvis er det påvist høyere
forurensning (opp til tilstandsklasse 5).
Figur 20: Analyseresultater fra
prøvetaking, gjort i søndre del av
planområdet (Norconsult, 2021).
Planområdet (ca.) er skissert inn med
stiplet rød linje.

Forurensing i sjø
Hillevågsvatnet er registrert i Vann-Nett med vannforekomst ID 0242010703-C (NVE, 2022).
Økologisk og kjemisk tilstand på vannforekomsten er henholdsvis svært dårlig og dårlig. Dette skyldes
blant annet svært dårlig artsdiversitet og høye konsentrasjoner av bl.a. PAH-forbindelser,
tungmetaller og TBT i bunnsedimentene.
Det er iverksatt arbeid med utarbeidelse av kommunal tiltaksplan kalt Prosjekt Forurenset Sjøbunn,
men ifølge Vann-Nett er det foreløpig kun gjennomført kartlegging av forurensningssituasjonen, og
tiltaksplanen er ikke ferdigstilt.
Det er pr. dags dato planlagt tiltak for opprenskning i 2027.

4.14. Støyforhold – dagens situasjon
Det er to støykilder innenfor planområdet, jernbane og vei, og planområdet havner innenfor både
lilla, rød, oransje og gul sone hvor det er krav om støyreduserende tiltak.
Vestsiden av planområdet er utsatt for veistøy fra Lagårdsveien. Enkeltbygg mellom Lagårdsveien og
jernbanen, som Statens hus og Skatt vest, bidrar til støyskjerming østover. Consul Sigvald Bergesens
vei gir vegstøy i den østlige delen av planområdet.
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Figur 21. Utsnitt fra Stavanger kommunes kartlag. Kart til venstre: støy veg. Kart til høyre: støy jernbane

Jernbanen tilfører planområdet støy i begge retninger.
Brekke og Strand har gjennomført en støyanalyse av planforslaget, se vedlagt støykartlegging. Støy
fra vei og bane vil være under grenseverdi i store deler av planområdet. Ved plassering av bygninger
og utarbeidelse av planløsninger bør man sikre at alle boenheter får stille side uten bruk av dempet
fasade. Ved detaljregulering av en eventuell barnehage må det være fokus på støy, slik at det blir
tilstrekkelig uteareal med støynivå under grenseverdi.
I tillegg til støy fra vei og jernbane peker rapporten på støykilder fra aktiviteter i tilknytning til
jernbanedriften. Dette gjelder støy fra hensetting, og støy fra vasking av tog. Beregningen viser at
hensetting kan forårsake støysjenanse. Nivåene overstiger kravene på nattestid, og vil kunne forringe
bruksverdien av uteoppholdsarealer. Beregningene viser også støy fra vaskeanlegg som er over
anbefalt målsetting på dag og vesentlig over anbefalt målsetting på kveld og natt. Nøyaktig lydnivå,
samt driftsforhold må kartlegges nærmere i forbindelse med detaljregulering.

4.15. Risiko- og sårbarhet – dagens situasjon
Head Energy har utarbeidet ROS-analyse datert 25.08.2022. ROS-analysen peker på åtte mulige
uønskede hendelser som krever oppfølging i planen:

-

Setningsskader som følge av ustabil byggegrunn
Fare for flom fra landsiden
Fare for flom fra sjøen
Drukningsulykke som følge av usikker is på deler av Hillevågsvatnet
Forurensing i grunn og vann
Trafikkulykke
Ulykke på tilliggende jernbane
Helseskade som følge av støy fra jernbane og vegnett
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Disse temaene er beskrevet videre i ROS-analysen, og behov for tiltak er innarbeidet i planmaterialet
og beskrevet i senere kapitler i planbeskrivelsen. ROS-analysen følger vedlagt.

4.16. Næring
Det er en båtforretning i den søndre delen av Buehallen, og Stavanger City Hub har sin
vareomfordelingssentral i et eldre administrasjonsbygg nord i planområdet. Ut over dette, er
byggene benyttet til foreningsliv og arbeidslokaler for kunstnere. I tilstøtende områder langs
Lagårdsveien er det større næringsbygg for kontor, forretning, bevertning, hotell med mer.

4.17. Analyser og utredninger
Det er i forbindelse med planarbeidet utført følgende analyser og utredninger som er vedlagt
planforslaget:
Underlagsrapporter og utredninger knyttet til utarbeidelse av planutkast, planbeskrivelse og
konsekvensutredning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Illustrasjonsplan Paradis. Dronninga Landskap, datert 25.08.2022
ROS-analyse, Head Energy, datert 25.08.2022
Støyrapport, Brekke Strand, datert 17.08.2022 Støysituasjon ift. Vei- og jernbanestøy.
VA-områdeplan for Paradis, Head Energy, datert 11.08.2022. Håndtering av vann, avløp
og overvann.
Mobilitetsplan, Head Energy, datert 19.09.2022. Turproduksjon og reisemiddelfordeling.
Vindanalyse, Nabla Flow, datert 14.09.2022. Vurdering av vindforhold og evt. tiltak.
Flomvernrapport, Norconsult, datert 27.01.2022. Tiltak mot framtidig flom ved
Paradis/Hillevågsvatnet.
Kalkyle for områdeplan Paradis. Head Energy, 24.08.2022. Kostnadsoverslag for
rekkefølgekrav
Konsekvenser for naturmangfold ved områdeplan for Paradis. Ecofact, rapport 882
12.09.2022. Planforslagets konsekvenser for naturmangfold.
Konsekvenser for forurensing ved områdeplan for Paradis, Ecofact, rapport 884
24.06.2022. Planforslagets konsekvenser for forurensing.
Klimaregnskap, Veni, datert 25.08.2022. Tallfesting av tiltak for å sikre klimanøytralitet
på områdenivå
Paradis som nabolag og nærområde. Stavanger kommune, september 2022.
Føringer for kvalitetsprogram. Stavanger kommune, 15.09.2022
Medvirkningsrapport fase 2. Stavanger kommune, datert 15.09.2022
Merknadsgjennomgang. Stavanger kommune, datert 09.09.2022. Merknader knyttet til
oppstart av plan.
Merknader samlet, datert 09.09.2022. Merknader knyttet til oppstart av plan.
Fastsatt planprogram for områderegulering for Paradis, fastsatt i UBS 30.septmber
2021.
Fysisk stedsanalyse for Paradis. Stavanger kommune, datert september 2021. Historisk
utvikling og fysisk kartlegging av området.
Sosiokulturell stedsanalyse for Paradis, NORCE, datert juni 2021. Sosio-økonomiske og
kulturelle forhold i og rundt Paradis, samt stedsbruk, stedsinteresser, og steds- og
fremtidsbilder.
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Oppsummering av seminar, fremtidens bolig- og arbeidsmarked. Stavanger kommune,
oktober 2021
Oppsummering seminar, sirkulær økonomi. Stavanger kommune, oktober 2021

Utredninger og illustrasjoner knyttet til gjennomføring av mulighetsstudie:
•
•
•

Prinsippsnitt for overgang mellom land og sjø, Dronninga landskap og 3RW, datert 24.
og 29.08.2022
Illustrasjonshefte, mulighetsstudie for arealer vest for jernbanen, 3RW arkitekter og
Dronninga landskap, datert 24.08.2022
Illustrasjonshefte, mulighetsstudie for tomter i Lagårdsveien, KAP arkitekter, datert
17.06.2022

Utredninger knyttet til overordnede transportvurderinger og mobilitetsløsninger:
•
•
•
•
•

Notat adkomst Paradis BSP, datert By- og samfunnsplanlegging 18.09.2022
Ny og delt mobilitet som alternativ til privatbil i Paradis. Kolumbus og Beta Mobility,
2022
Rapport Karusellen, kontroll av regulert adkomst mellom Hillevågsveien og Paradis.
Norconsult, 07.03.2022
Beregning av trafikkfordeling for bilreiser fra Paradis. Asplan Viak, datert 05.08.2022
Transportvurdering i tidlig fase, biladkomst til Paradis. Stavanger kommune, november
2021

4.18. Anbefaling fra fysisk stedsanalyse
Landskapsrommet og den sammenhengende trehusbyen er et viktig særpreg og en sentral del av
identiteten til Stavanger og planområdet. Det er derfor avgjørende å bevare og styrke
landskapsrommet, og å bevare den visuelle kontakten mellom trehusbyen på begge sider av dalen. Å
hente frem stedets historikk som husmannsplass til villabebyggelse, og til industri og
jernbanevirksomhet blir viktig for å styrke stedets identitet. Viktig blir det også å gjenskape det
grønne preget som en gang karakteriserte området og å styrke den blågrønne aksen fra Vågen i nord
til Gandsfjorden i sør. Sjøen bør kobles tettere på området gjennom fysisk tilrettelegging av
vannkanten og sjørelaterte aktiviteter, samt å benytte håndtering av overvann til å styrke kobling til
vann anbefales.
Det anbefales å styrke koblinger for gående og syklende blant annet gjennom Lagård gravlund, og å
tilrettelegge de nye koblingene over jernbanen som grønne og attraktive. Dette skal også øke
naturmangfoldet området. Det anbefales en ny forbindelse over Hillevågsvatnet for å koble sammen
vest og østsiden av Hillevågsvatnet på en mer attraktiv og lett tilgjengelig måte enn i dag, og derved
knytte planområdet sammen med bo- og grøntområder på Storhaug. De nye koblingene skal bryte
ned fysiske barrierer som terrengforskjeller, bidra med grønne uterom, og skal binde planområdet
bedre sammen med tilstøtende områder. Det anbefales at forbindelsene pares med bylivsfunksjoner
både i uterom og i byggenes førsteetasjer, og at disse bør inngå i et nett av nye byrom og
møteplasser hvor det er et godt samspill mellom natur, sjø, rekreasjon og urbanitet.
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Figur 22. Anbefalingskart hentet
fra fysisk stedsanalyse for
Paradis

4.19. Oppsummering fra sosiokulturell stedsanalyse
Punktene under er Stavanger kommunes oppsummering av innhold og funn i den sosiokulturelle
stedsanalysen, og som har gitt viktige innspill i utforming av planen:
•

•

•

Paradis, både som sted og sak, er generelt sett meget godt opplyst. Enkelte tema er
imidlertid mangelfullt belyst og blir svært sjelden tatt opp av informanter. Dette gjelder
Lagårdsveien og dens kvaliteter og funksjoner, og sosiale arenaer som skoler, foreninger eller
fellesområder som er viktig for samfunnsbygging og utvikling av fellesskapet.
Det er generelt få eller korte opphold i planområdet utenom båthavna, men mange av
dagens brukere er svært positive til og stolte over de lokale kvalitetene og tilbudene i
dagens Paradis, herunder uteområder, grøntområder tilgang til sjø og sosiale og kulturelle
arenaer for idrett, kunst og håndverk.
De som kommer til å bo, jobbe og oppholde seg her i fremtiden er ikke blitt hørt. Selve
utviklingsområdet er ubebodd og lite brukt. Med dette som bakgrunn er det behov for at det
i fremtiden er noen som taler deres sak. Dette legger et større ansvar på politikere og
planmyndighetene til å ivareta og fremme deres ønsker.
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Det er optimisme og store forventninger om at Paradis skal utvikles på tvers av ulike
aktørgrupper, men fremtidsbildene er ikke alltid sammenfallende. For å håndtere dette
anbefales en mer stedsdifferensiert tilnærming til hvilken utforming og hvilke funksjoner
som skal kunne finnes hvor (istedenfor å behandle stedet som en homogen enhet).
Analyse av debattema og uttalelser i media over tid viser at Paradis er blitt en arena og en
case for diskusjon av prinsipielle politiske og byutviklings-spørsmål, for eksempel «hvem
som skal sette i gang og styre byutviklingsprosjekter og hvem som ‘eier’ et sted og stedsnavn.
De som har ytret seg i tidligere runder, står fremdeles på sitt og har ikke endret mening
nevneverdig, hvilket tyder på lav grad av meningsveksling over tid.
Ulike aktørgrupper, særlig lokalbefolkningen, ser på Paradis som et felles gode som de
ønsker å ha innflytelse over. For å ivareta dette ønsket og engasjementet er det viktig å
fortsatt tilrettelegge for gode medvirknings- og medbestemmelsesprosesser som del av den
pågående og fremtidige planprosessen. På denne måten vil en oppnå større grad av eierskap
og stolthet.
Det blir viktig å fortsatt belyse muligheter og begrensninger for medvirkning; det vil si å
være tydelig om hvem som kan påvirke hva og når.

Figur 23. Ordsky "Beskriv Paradis i ett
ord!" basert på telefon- og
kartintervjuer utført av NORCE

5. Beskrivelse av planforslaget
5.1.

Visjon og mål for planen

Visjon
Gjennom planarbeidet og med utgangspunkt i delmålene definert i planprogrammet for
områderegulering for Paradis, er det jobbet frem en visjon for utviklingen. Visjonen bygger på mange
ulike gruppers innspill om forventinger og ønsker for fremtidens Paradis, om å bygge opp et godt og
trivelig byområde og nabolag for arbeidstakere, besøkende og beboere, tett på sentrum og
trehusbyen. Videre følger visjonen opp på kommunens vedtatte klimamål om 80 % reduksjon i
klimagassutslipp innen 2030 og vedtak om at Stavanger skal være klimanøytral innen 2030 som en av
112 europeiske byer.
Det er ønskelig at denne visjonen skal være en ledestjerne og et felles utgangspunkt for all fremtidig
utvikling av Paradis. Forslag til Visjon:
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Klimanøytralt Paradis - Tett på hverdagslivet, tett på fjorden, tett på historien
Klimanøytralt Paradis handler om å tilrettelegge for at planområdet gir store bidrag til Stavangers
mål om å bli en klimanøytral kommune. Gjennom områdeutviklingen i Paradis, kan Stavanger gå
foran i arbeidet for et klima- og miljøvennlig samfunn i tråd med vedtatte klimamål, og området kan
bli et utstillingsvindu for klimavennlige løsninger.
Tett på hverdagslivet handler om gode nabolag, sosial bærekraft, delingsøkonomi (her deler man på
bilen, festlokalet, drillen og kajakken), steder der folk trives, gode møteplasser, foregangseksempel
på hvordan vi bor og lever i framtiden. I tillegg handler det om kort vei til det nødvendige i
hverdagen.
Tett på fjorden handler om natur og rekreasjon i parker, uterom og på vannet, og nærhet til sjøen
langs Hillevågsvatnet, med kort vei til turveien langs Godalen og større grøntområder, og sørover
langs Gandsfjorden.
Tett på historien: handler om identitet gjennom å ta vare på og styrke det stedegne i planområdet,
hvordan trehusbyen ivaretas og styrkes ved utvikling av området, hvordan stedets historie som f.eks.
jernbanehistorien løftes frem og hvordan landskapsrommet består.
Visjonen skal sikres i tre ulike nivåer; områdenivå, detaljreguleringsnivå og byggesaksnivå. For å
oppnå visjonen, er det avgjørende at det blir tatt ambisiøse klimagrep på alle tre nivåer.
En klimanøytral utvikling av Paradis på områdenivå sikres gjennom plangrep og bestemmelser i dette
forslaget til områdeplan for Paradis. Eksempler på slike plangrep og bestemmelser er forslag om
ingen parkering for privatbiler, energiproduksjon på tak, utslippsfrie byggeplasser, m.m. For å
tallfeste dette, er det utviklet et eget klimaregnskap for områdeplanen. I klimaregnskapet tas det
høyde for både direkte og indirekte utslipp. Se metodikk og hvilke kriterier som er lagt inn i vedlagt
klimagassbudsjett og i kapittel 5.11.
For å sikre en klimanøytral utvikling av Paradis på de to andre nivåene, stilles det i
områdereguleringen krav til at alle kommende detaljreguleringer og byggetiltak skal være
klimanøytrale. Dette er sikret i bestemmelsene, med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12.7 punkt
3. Det settes i tillegg krav til at alle detaljreguleringer skal avlevere et bærekraftsprogram med krav til
utredning av ulike tema for å sikre kvaliteter og klimatiltak i kommende planer.
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Figur 24. Visjonen illustrert

Mål for planen
Områdeplanen for Paradis følger opp mål og føringer i overordnede statlige, regionale og
kommunale planer. I tillegg følger den opp kommunens målsetninger, som blant annet er gitt i
kommuneplanen, sentrumsplanen og Klima- og miljøplanen. Målene i foreslått arkitekturstrategi,
samt de åtte prinsippene for arkitektur og byforming, er også vektlagt i planforslaget.
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Figur 25. Overordnede mål, visjoner og
prinsipper som ligger til grunn for
utarbeidelse av planforslaget

I områdereguleringen har prosjektgruppen gått i dybden og undersøkt hvordan Paradis kan utvikles i
tråd med disse målene. I planprogrammet for områdeplanen er det definert seks delmål for å gi
retning og rammer for planarbeidet spesifikt for Paradis, og som skal svares ut gjennom konkrete
plangrep i plankart og bestemmelser. Delmålene i planprogrammet beskriver hvilke temaer som er
viktige for planen og hvilke ambisjoner planen skal ha.
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Figur 26 - Delmål vedtatt i planprogrammet

Delmålene er grundig beskrevet i planprogrammets del 1, og er oppsummert her med følgende
formuleringer:

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, vi skal ta vare på særpreget på stedet og foredle stedskvalitetene.

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
Vi skal ta vare på det grønne som finnes og legge nytt til, og så skal vi styrke kontakten til
Hillevågsvatnet og gjøre sjøkanten mer tilgjengelig for alle.

Delmål 5 Den gå og sykkelvennlige bydelen
Vi skal prioritere gange, sykkel og kollektivreiser foran bil, og gjøre det enklere for gående og
syklende å ferdes internt og til nærområdene.

Delmål 6 Det klimavennlige og sirkulære Paradis
Ta i bruk blågrønne kvaliteter og redusere utslipp og forbruk gjennom planløsningene, og gjennom
bestemmelser for bygg, energi, naturmangfold og transport.

Hvordan oppnå målene i planen
Områdeplanen har juridisk forpliktende plangrep som bidrar til å oppnå visjonen om et klimanøytralt
Paradis, og å oppnå god måloppnåelse for de seks delmålene fra planprogrammet. Plangrepene er
konkretisert i denne områdeplanen gjennom plankartet og bestemmelsene. De juridiske plangrepene
konkretiseres og suppleres gjennom denne planbeskrivelsen og fagrapporter som mobilitetsplan,
overordnet VA-plan, klimagassbudsjett, bærekraftsprogram, mm.
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Ambisjoner og pilotarbeid ut over hva som kan sikres gjennom plan- og bygningslovens plangrep er
det opp til grunneier/utvikler å ivareta i selve utviklingen av området, men kommunen kan også være
en aktiv part f.eks. gjennom ulike typer tilrettelegging, utbyggingsavtaler mv.

5.2.

Planlagt arealbruk

Planforslaget skal vise en utvidelse av Stavanger sentrum og tilføre sentrumsnære boliger,
arbeidsplasser og offentlige grøntområder. I planforslaget settes det i hovedsak av areal til formålene
kombinert bebyggelse til bebyggelse og anleggsformål, offentlig og privat tjenesteyting og offentlig
grøntareal. Areal til bane og grav- og urnelund er i hovedsak regulert inn slik de ligger i gjeldende
regulering/sentrumsplanen.

Reguleringsformål som inngår i planen
I tabellen under ses reguleringsformål som inngår i planområdet med areal og fordeling av areal.

Tabell 1 - Reguleringsformål med arealangivelse

Figur 27 Plankart vist over ortofoto
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Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål og løsninger

Under følger en oversikt over reguleringsformål i plankart og i bestemmelsene, og en beskrivelse av
løsninger knyttet til disse. Det understrekes at planforslaget er en områderegulering, og at endelig
utforming av feltet må ses på ifm. senere detaljregulering. Byggegrenser, høydeangivelser og antall
bygninger er ikke konkretisert på dette plannivået, og skal konkretiseres i forbindelse med den
enkelte detaljregulering.

Kombinert bebyggelse og anlegg – felt KB1
Feltet utgjør den nordre delen av utbyggingsområdet som ligger på flaten mellom jernbanen og
Hillevågsvatnet. Det er i denne delen av planområdet at det er best solforhold, og hvor det er
tilstøtende eksisterende boligbebyggelse mot nord og øst. Feltet er planlagt for inntil 500 boenheter,
men det åpnes for at en mindre del (10 %) skal etableres som næringsfunksjoner for å sikre
bylivstilbud i form av møteplasser, butikker og servicetilbud. Se kapittel 5.4. Det er tett tilknytning
mellom boligområdet og de nye større parkområdene o_GP1 (Paradisparken) og o_GP5
(Lagårdsparken), samt o_GP2 (Promenaden).

Figur 28 - Utsnitt fra plankartet som viser KB1 i gul skravur

Figur 29 - Utsnitt fra illustrasjonsplanen som viser en av
flere mulige utforminger av KB1

Byggegrenser, høydeangivelser og antall bygninger er ikke festet siden det vil konkretiseres i
detaljreguleringen, men planen sikrer likevel en oppbrutt struktur i KB1, som skal skape varierte tun i
ulike størrelser og utforming. Tunene skal danne grønne uterom som tilrettelegger for fellesskap for
beboere og opphold for besøkende. Hvert tun skal kobles sammen i et stisystem som går gjennom
bebyggelsen i retning nord-sør og øst-vest. Slik skal boligområdet koples sammen med viktige
forbindelser slik som sambruksveien med tilhørende fortau og hovedsykkelrute, planlagt promenade
langs Hillevågsvatnet, gangveisystem nordover mot sentrum, samt øvrig nettverk for gange, sykkel
eller kollektivtrafikk i Lagårdsveien.
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Innenfor KB1 skal det avsettes areal til gatetun. Gatetunene skal ha direkte koplinger til
sambruksveien, og skal tilrettelegge for HC-parkering, sykkelparkering og mikromobilitet, samt
snumulighet for kjøretøy og brannoppstillingsplass. Brannoppstillingsplass skal kunne benyttes som
uteareal til lek eller annet, men skal ikke ha fast møblering som hindrer oppstilling av brannbil.
Det skal ifm. detaljregulering utredes om det er behov for en barnehage innenfor planområdet.
Dersom det skal etableres ny barnehage, kan denne plasseres innenfor KB1. Barnehagen skal da
plasseres inntil o_GP5 (Lagårdsparken) med direkte tilgang til omkringliggende grøntareal. En evt.
barnehage skal ikke inngå i beregning av boligandel, men samlet BRA for feltet skal reduseres med
3000 m2.

Kombinert bebyggelse og anlegg – felt KB2 og KB3
Feltene utgjør søndre del av utbyggingsområdet, og ligger på flaten mellom jernbanen og
Hillevågsvatnet. Denne delen av planområdet er smalt og delvis undersolt, særlig på ettermiddag og
kveldstid grunnet skygge fra terreng og bebyggelse i vest. Ettersom det er svært krevende å oppnå
tilfredsstillende kvalitetskrav for boliger, åpnes det derfor kun for næringsfunksjoner i KB2 og KB3.
Næringsfunksjoner kan være kontor, hotell, bevertning, tjenesteyting og forretning. Se for øvrig
kapittel 5.4. Innenfor feltene kan det plasseres et eventuelt badeland, jf. kapittel 5.10.

Figur 30 - Utsnitt fra plankartet som viser plassering til
KB2-3

Figur 31 - Utsnitt fra illustrasjonsplanen som viser en av
flere mulige utforminger av KB2-3

Det skal ifm. detaljregulering utredes om det er behov for en barnehage innenfor planområdet.
Dersom det skal etableres ny barnehage, kan denne plasseres innenfor KB2. Dersom det etableres
barnehage innenfor feltet skal samlet BRA for KB2 reduseres med 3000 m2. Barnehagen skal da
plasseres inntil o_GP5 (Lagårdsparken) med direkte tilgang til omkringliggende grøntareal. I vedlagt
illustrasjonshefte er deler av utearealet til barnehagen vist på tak over tilstøtende nabobebyggelse
sør i feltet.
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Figur 32 - Mulig utforming av evt. barnehage i
KB2 ved o_GP5, med tilhørende uteareal vist i gul
farge. Hentet fra illustrasjonsheftet.

Kombinert bebyggelse og anlegg – felt KB4
Feltet utgjør to eiendommer i Lagårdsveien, omtalt som E10 og E12 i sentrumsplanen. Det
tilrettelegges for kontor, tjenesteyting, forretning, hotell og bevertning innenfor KB4. Se kapittel 5.4.
Føring fra sentrumsplanen som ikke tillater boligformål, er videreført i planforslaget. Utviklingen skal
ses i sammenheng med ny bro over jernbanen (vest i o_GP5).

Figur 33 - Utsnitt fra plankart som viser KB4 vest for
jernbanen

Figur 34 - Illustrasjon av en av flere mulige utforminger av
bebyggelse i KB4. Kilde: KAP Arkitekter

Iht. vedlagt naturmangfoldrapport finnes det i dag bevaringsverdig vegetasjon innenfor KB4. Dette er
hensyntatt i planen ved at det er vist hensynssoner H540_1-3 over området, med tilhørende
bestemmelse om at verdifull vegetasjon skal hensyntas, og eksisterende allé skal ivaretas. Dersom
trær innenfor hensynssonen ikke kan ivaretas grunnet utbyggingen kan disse evt. flyttes til et annet
sted i nærområdet. I plankartet vises flere symbol for eksisterende trær som skal bevares innenfor
feltet.
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Figur 35 Illustrasjonsplan som viser en mulig
arrondering av bebyggelsen

Annen offentlig eller privat tjenesteyting - felt AT1
Felt AT1 utgjør den nordre delen av eksisterende buehall, og ligger nordvest for Paradisparken
(o_GP1). Hovedkonstruksjon og tak på eksisterende deler av buehallen innenfor feltet skal
videreføres og være synlig, men buehallen tillates ellers å transformeres for bedre tilpasning til
omkringliggende arealer og funksjoner. Innenfor feltet skal det etableres publikumsrettet virksomhet
tilknyttet tilstøtende park. Dette kan eksempelvis være servering, mindre forretningsvirksomhet,
eller kulturproduksjon og -formidling slik som galleri, scene, atelier mv.

Figur 37 - Utsnitt fra plankart som viser AT1

Figur 36 - Illustrasjon av mulig utforming av buehallen i
tilknytning parkområdet i Paradisparken
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Annen offentlig eller privat tjenesteyting - felt AT2
Felt AT2 settes av til ny plassering av eksisterende Sveitservilla sør for felt KB4. Nøyaktig plassering av
bygget innenfor AT2 skal avklares i detaljregulering. Det tillates en mindre utvidelse av bygget og at
deler av bygget brukes til bevertning.

Figur 38 - Utsnitt fra plankartet som viser ny plassering av
Sveitservilla vest i planområdet

Vann og avløpsanlegg – felt VF1-3
Innenfor avgrensningen av feltene
skal det etableres nye
pumpestasjoner som skal betjene
planområdet. Vedlagt VA-rammeplan
foreslår to nye pumpestasjoner i
tillegg til den etablerte
pumpestasjonen i nord. I plankartet
er det tatt inn formål for
pumpestasjon tre steder. Endelig
antall, plassering og utforming må
avklares ifm. detaljregulering. Det er
bestemmelsesfestet at
pumpestasjonene skal bygges
sammen med andre bygninger eller
funksjoner slik som toalettbygg, kiosk
eller lignende. Tilgjengelighet til
pumpestasjonene med servicebil må
sikres i detaljreguleringen.
Figur 39 - Utsnitt fra plankart som viser plassering av VF1 i Paradisparken. VF2 er plassert innenfor KB2 og VF3 innenfor KB3

Grav og urnelund – felt GU1
Feltet er en videreføring av gjeldende regulering av Lagård gravlund nord i planområdet.
Avgrensningen av feltet er i planforslaget trukket et par meter sørover ift. gjeldende regulering for å
tilrettelegge for fortauet langs Kirkegårdsveien. Gravlunden har stor lokal og nasjonal verneverdi, og
skal derfor i sin helhet bevares som rammekirkegård i form og uttrykk. Det er i dag gangforbindelser
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å binde sammen sørlige og
nordlige ender av feltet. Det er
i plankartet åpnet for mulighet
til at gående kan benytte disse
gangforbindelsene til å komme
seg fra sambruksveien og
videre til sentrum i nord, men
for å redusere trafikken
gjennom gravlunden kan det
være aktuelt å heller lede
gående langs fortau i
Paradisveien. Spørsmålet må
avklares ifm. detaljregulering.

Figur 40 - Utsnitt fra plankartet som viser plassering av gravlunden nord i planområdet

Vei – felt o_V1-3 (sambruksvei)
For å koble planområdet til områdene sør for Strømsbrua og hovedatkomst i Hillevåg (via karusellen)
er det regulert en sambruksvei langs østlig side av jernbanen. Sambruksveien skal fungere som
adkomst til planområdet for syklister og motoriserte kjøretøy. Veien skal også brukes til varelevering,
renovasjon og servicebiler. Disse vil kjøre inn fra sør og fortsette opp Paradisveien mot nord. Se
kapittel 5.6.

Figur 41 - Utsnitt fra plankartet som viser
sambruksveien med uthevet grå farge

Figur 42 - Utsnitt fra illustrasjonsplanen som viser deler av
sambruksveien vest for bebyggelse i KB1

Ettersom planforslaget tar sikte på framtidsrettede mobilitetsløsninger som legger opp til sterkt
redusert bilbruk, er det planlagt for at både syklister og biler skal benytte seg av sambruksveien
(o_V1-3). Gående og andre myke trafikanter med lav fart skal benytte eget fortau (o_F1-3) som går
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parallelt med vegarealet. Vest for sambruksveien i nord er det dessuten planlagt areal til
mobilitetsløsninger og for langsgående parkering for delingsbil. Se kapittel 5.3 underoverskrift
Friluftsområde i sjø og vassdrag – felt o_VFS3.

Figur 43 - Prinsippsnitt for en utvalgt del av strekningen langs sambruksveien. Kilde: Head Energy

Nord i sambruksveien er det vist tegn for fysisk kjøresperre som angir gjennomkjøringsforbud for
personbil. Dette er gjort for å redusere trafikkmengden som ville oppstått ved å åpne for
gjennomføring for nabobebyggelse sør for Strømsbrua. Renovasjonsbil, utrykningskjøretøy,
varelevering og større servicekjøretøy skal likevel ha adgang til å kjøre videre ut til Paradisveien for
slik å unngå behov for å etablere en større vendehammer innad i utbyggingsformålet.
Sørlig ende av sambruksveien starter i forlengelsen av regulert g/s-vei og kjørevei i plan 2655. Det
understrekes i den forbindelse at fortauet i o_F3 møter regulert gang- og sykkelvei i plan 2655.
Løsning for overgang fra felles til separat gang- og sykkelareal må derfor avklares i detaljregulering.

Figur 44 - Illustrasjon av hvordan overgangen mellom de
to planene bør foregå. Rød = bil, blå = sykkel, grønn =

Figur 45 - Regulert fortau i sørlig ende av
sambruksveien (nord for blå linje) sett sammen med
regulert g/s-vei i plan 2655 (sør for blå linje).
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Vei – felt o_V4 ogo_V5 (Paradisveien)
Feltet utgjør den delen av
eksisterende del av Paradisveien
som ligger innenfor
planavgrensningen. Veien skal
fortsette å betjene beboere øst for
planområdet slik som i dag, men
skal også kunne benyttes av
syklister til/fra ny bebyggelse
innenfor planen. Kombinasjonen av
lite trafikk og lav fartsgrense
innebærer altså at det legges opp til
flerbruk for syklister og kjørende i
veien. Servicekjøretøy fra feltene
KB1-3 tillates å kjøre ut fra
planområdet via Paradisveien.

Figur 46 Utsnitt av plankartet vist over
ortofoto. Paradisveien strekker seg fra
nordvest-sørøst på kartet.

I sørøst, ved Paradisparken (o_GP1), er det gjort en mindre justering av traseen ift. gjeldende
regulering. Dette for å gi plass til sørøstlig ende av Paradisparken. Ny trase følger stort sett
opparbeidet situasjon. Veien er regulert i sin helhet med bredde 5 meter.

Figur 47 - Utsnitt fra plankartet som viser plassering av o_PA1
(i grått) til høyre for SB1

Figur 48 - Utsnitt fra plankartet som viser o_V7 ift. gjeldende
regulering i plan 1235.
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Parkering – felt o_PA1
Felt o_PA1 er tilrettelagt kantparkering langs nordlig ende av sambruksveien (o_V1). Arealet grenser
til sidespor til jernbanen, men er plassert utenfor 9 m fra midtlinje for nærmeste aktive spor. Feltet
tillates benyttet til gateparkering for delingsbil, korttidsparkering og andre mobilitetsløsninger slik
som parkering for el-sparkesykkel og sykkel.

Avkjørsel (felt o_V7)
Feltet utgjør vestlig ende av gata Frue terrasse, som er regulert i plan 1235. Grunnet mindre endring
av traseen til Paradisveien i sør ved o_GP1, er avkjørselen regulert inn med en mindre justering fra
gjeldende plan for bedre å tilpasse nye trase.

Vei – felt o_V6
(Kirkegårdsveien)
Feltet er plassert helt nord i
planområdet, og utgjør den
delen av eksisterende vei i
Kirkegårdsveien som
befinner seg innenfor
planavgrensningen. Veien er
regulert iht. gjeldende
regulering.
Figur 49 - Utsnitt fra
plankartet over ortofoto som
viser o_V6 i nord

Kjørevei – felt o_KV1
Feltet utgjør den delen av eksisterende vei
Lagårdsveien som ligger innenfor
planavgrensningen. Feltet må ses i sammenheng
med detaljreguleringen av bussveien som skal gå i
samme trase.

Figur 50 - Utsnitt av plankartet som viser o_KV1 i vest
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Fortau – felt 1-3 (fortau langs sambruksvei)
Feltet er plassert langs østlig side av traseen til sambruksveien, og skal fungere som en
gjennomgående forbindelse for gående gjennom planområdet. Plasseringen av fortauet i nærhet til
jernbanen bidrar til at området er støyutsatt, og det er derfor tenkt at fortauet hovedsakelig skal
benyttes som en effektiv forbindelse heller enn en turløype. I motsetning til promenaden langs
Hillevågsvatnet er fortauet regulert med bredde 5,0 m, og skal utformes i tråd med kommunalteknisk
veinorm. Bestemmelsene åpner opp for at det innenfor arealet også kan avsettes areal til
varelevering, renovasjon, vegetasjon og adkomst videre inn til bebyggelsesområdet.

Figur 51 - Utsnitt fra plankartet.
Fortauet langs sambruksveien er
uthevet i rosa

Figur 52 - Utsnitt fra 3D-modell som viser en del av strekningen langs
sambruksveien

Fortau og sykkelvei-/felt – felt o_F4-6 og
o_F11 og o_S1 (langs Paradisveien)
Fortau langs Paradisveien er regulert med
minimum 2 m bredde. Eksisterende
gateparkeringsplasser langs østlig side av
Paradisveien forutsettes fjernes grunnet
innsnevring av kjøreveien til fordel for nytt
fortau og sykkelvei/-felt i henholdsvis felt
o_F4 og o_S1.

Figur 53 - Utsnitt fra plankartet som viser plassering av o_S1
fremhevet i rosa farge

Det skal etableres sykkelvei/-felt nord i
Paradisveien, ved avkjørselen til
sambruksveien og mot Kirkegårdsveien.
Feltet har til formål å tilby en trafikksikker
forbindelse for syklister fra sambruksveien og
videre nordover mot sentrum, da terrenget
på denne strekningen stiger mot nord og
dermed kan tenkes å redusere hastigheten
for syklister. Syklister i sørgående retning av
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Paradisveien forventes å ha omtrent tilsvarende fart som bilister, og det er derfor kun regulert et
eget sykkelareal langs østsiden av veien.

Fortau og parkering – felt o_F7-8 o_PA2 (langs Kirkegårdsveien)
Fortau på begge sider av Kirkegårdsveien er regulert i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og
kobler nordlig ende av planområdet på tilgrensede gangarealer i vest og øst. Minimum bredde på
fortauene er 2 meter. Felt o_PA2 utgjør deler av eksisterende kantparkering langs sørlig side av
Kirkegårdsveien, og er regulert iht. gjeldende regulering.

Figur 54 - Utsnitt fra plankartet som viser regulert fortau og parkering i nord langs Kirkegårdsveien

Fortau – felt o_F9-10 (fortau sør for gravlund og fortau sør og øst for lommeparken)
Felt o_F9 har til formal å skape en
gangforbindelse fra fortauet langs
sambruksveien (o_F1) og videre
nordover til eksisterende
gangforbindelser i gravlunden.
Minimum bredde for fortauet er 3 m.
Feltet må ses i sammenheng med
o_F10.
Felt o_F10 grenser til fortauet i felt
o_F9, og skaper gangforbindelse rundt
resterende avgrensning av
lommeparken o_GP7. Formålet med
feltet er å styrke de myke forbindelsene
i planområdet, blant annet forbindelsen

Figur 55 Utsnitt fra plankartet som viser plassering av o_F9-10 mellom
gravlunden og KB1
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til fortauet i o_F4 sørover i Paradisveien. Fortauet er regulert med minimum bredde 2 m.

Bane – felt SB1-2
Feltene utgjør eksisterende jernbane
med tilhørende areal. Avgrensningen
av feltene følger i stor grad
avgrensningen i gjeldende regulering,
men med noen mindre justeringer for å
tilrettelegge for blant annet
sambruksveien og lommeparken
(o_GP7). Innenfor baneformålet er det
kun tillatt med bruk og tiltak som kan
knyttes til Bane Nor sin
jernbanevirksomhet, og det er krav om
sikringsgjerde og minsteavstand til
nærliggende tiltak. Minsteavstand er
vist med byggegrense 15 m langs
nærmeste midtlinje spor, og
næringsbebyggelse i KB2-3 er plassert
utenfor dette avstandskravet.

Offentlig park – felt o_GP1
(Paradisparken)
Felt o_GP1 (Paradisparken) er plassert i
Figur 56: formål bane uthevet i plankartet
enden av Hillevågsvatnet, og er i
Byromstrategien beskrevet som en
bydelspark som skal ha tilbud både for nærområdet og for byen, og skal invitere til flerbruk og sosialt
samvær for alle aldersgrupper. Parken skal være en møteplass for alle.

Figur 57 - Utsnitt fra plankartet som viser o_GP1

Figur 58 - Utsnitt fra illustrasjonsplanen som viser o_GP1

Arealet skal fremstå som et grønt rekreasjonsområde, og skal binde sammen grøntaksen fra sentrum
og Lagård gravlund med grøntområder langs sjøen sørover mot Hillevåg og østover mot Storhaug.
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Det skal tilrettelegges for naturmangfold blant annet gjennom etablering av blomsterenger og trær.
Området skal skape god fysisk og visuell kontakt til sjøen og fjordlandskapet. Innerste del av
Hillevågsvatnet er relativt grunt, og derfor er det mulig å tilrettelegge for naturlig overgang mellom
sjø og land med ulike typer beplantning.

Figur 59: Prinsippsnitt som skal legges til grunn for utforming av vannkanten innerst i Hillevågsvatnet

På vestsiden av Hillevågsvatnet er det sikret tilrettelegging for flytebrygger som festes til
eksisterende betongkant. Det er dypere vannstand her, og tilrettelegging for naturlig overgang
mellom land og vann vil kreve en utfylling i sjø, noe som ikke er ønskelig.
Planområdet vil kunne fungere som en utvidet del av sentrum, og Paradisparken er planlagt slik at
den kan binde sammen dagens sentrum med bebyggelsen i områdeplanen. Paradisparken skal ikke
inneholde kvartalslek, men opparbeides som en park med aktivitetsplasser, møteplasser og
bylivsfunksjoner. «Bueplassen» øst for Buehallen skal supplere Paradisparken og fremstå som en mer
urban plass, med hard belegning og med muligheter for ulike arrangementer og aktiviteter.
Buehallen og enkelte 1.etasjer i tilstøtende bebyggelse er planlagt for å kunne inneholde
publikumsrettede aktiviteter.

Figur 60 Felt o_GP1 er flomutsatt både fra sjø og land i form av overvann, og området skal legges til rette for å håndtere
dette i dagen gjennom naturbaserte løsninger. Overvannshåndtering skal fungere både med og uten vann, og skal inngå i
designet og bruken av parken.
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Det sikres i planen at det kan tilrettelegges for paviljonger med funksjoner som kan støtte opp
omkring parkens funksjon for rekreasjon og møteplasser, med for eksempel is-kiosk, toaletter,
utleieboder mv. Paviljongene skal være en transformasjon av Buehallens demonterte
takkonstruksjoner, og skal være identitetsskapende elementer gjennom planområdet.
Terje Viken-huset ligger under kote +3 og er utsatt for konsekvenser av havnivåstigning og stormflo.
Huset forutsettes derfor revet på sikt.

Offentlig park – felt o_GP2 og o_GP3 (Promenade)
Feltene o_GP2-3 (Promenaden) tilfører vestsiden av Hillevågsvatnet en sammenhengende sjønær
offentlig turvei, og kan ses på som en forlengelse av den blå promenaden fra sentrum og sørover mot
Hillevåg. Promenaden skal sikre kobling for gående fra Hillevågsvatnet og vestover opp til
Lagårdsveien, og skal også inngå som en del av en sammenhengende rundløype rundt
Hillevågsvatnet. Se kapittel 0. Promenaden skal tilrettelegges for gående, hvor eventuelle syklister
må underlegge seg de gående.
Det tillates at promenaden utvides og snevres inn langs strekningen, og at denne buktningen blir et
samspill med ny tilstøtende bebyggelse og vannkanten. I bestemmelsene sikres det at bredden på
arealet innenfor o_GP2 er 18 m i gjennomsnitt og minimum 13 m på kortere strekk. I o_GP3 skal
bredden være 18 m. Promenaden skal ha bredde på minimum 4 m. Det stilles ikke krav om at
promenaden skal utformes iht. kommunalteknisk veinorm.
Promenaden skal fremstå variert og både som en turvei, et urbant byrom og som grøntareal, og ha
arealer både for opphold, lek, rekreasjon og naturmangfold. Det skal etableres gode overgangssoner
mellom tilstøtende bebyggelse og promenade som skal hindre at promenaden privatiseres, samtidig
som boligene beholder sitt privatliv. 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 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.

Figur 61: Promenaden langs Hillevågsvatnet kan ha gjenbrukte takelementer fra Buehallen
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For å sikre god kontakt til sjøen, vil promenaden i den nordre delen ligge under kote +3 slik som
veien gjør i dag. Det tillates derfor at turveien oversvømmes. Alternativt tilbud for gående er på
fortau langs ny offentlig vei øst for jernbanen.
Det er i bestemmelsene åpnet for avvik fra solkrav på promenaden. Innfrielse av solkravene vil trolig
redusere utbyggingspotensialet for KB1, KB2 og KB3 i for stor grad. Ved avvik skal det likevel sikres
gode solforhold langs promenaden generelt, og spesielt på møteplasser og i oppholdssoner. Det skal
sikres særlige kvaliteter i overgangen mellom bebyggelse og sjø langs hele promenaden.

Figur 62: Prinsippsnitt for utforming av promenaden

Figur 63: Prinsippsnitt for utforming av promenaden
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Offentlig park – felt o_GP4 (Allmenningen)
Felt o_GP4 (Allmenningen) er den primære koblingen for gående fra flaten i planområdet og opp til
kollektivknutepunktet i Lagårdsveien. Ved Paradis stasjon finnes tog- og busstilbud som kobler
planområdet på resten av byen og regionen, og området er i sentrumsplanen regulert til et
mobilitetspunkt.
Allmenningen skal ha rik vegetasjon, og er en kulvert utformet som en skrå flate fra Hillevågsvatnet
og opp mot jernbanen, hvor en bro over jernbanen kobler Allmenningen på Paradis stasjon. Denne
broen er regulert inn i gjeldende reguleringsplan «2655». Under flaten tillates det etablert
bebyggelse med formål som tjenesteyting/forretning samt parkering for delingsbil og HC-parkering
og andre delte mobilitetsløsninger.

Figur 64 - Utsnitt fra plankart som viser o_GP4

Figur 65 - Utsnitt fra illustrasjonsplan som viser mulig utforming av
o_GP4

Det er ca. 12 meters høydeforskjell fra flaten ved Hillvågsvatnet opp til Lagårdsveien. For å unngå at
Allmenningen kun dekkes av en universelt utformet gangsti som bukter seg oppover, tillates det at
turveien på den skrå flaten ikke er universelt utformet. Det sikres en offentlig heis-kobling, gjerne en
skrå heis 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.
I plan 2655 er broen over jernbanen regulert med midlertidig kjøreatkomst og løsninger for sykkel og
gange. Det er også regulert inn to ramper i nord og sydgående retning, en for kjøretøy og en for
gange og sykkel. I planforslaget reguleres rampene bort til fordel for utbyggingsareal. Atkomst for
kjøretøy fjernes, men atkomst for gange og sykkel opprettholdes i o_GP4. Atkomst for kjøretøy
etableres i stedet sør for Strømsbroa (Karusellen), jf. kapittel 0.

Side 58 av 108

Planbeskrivelse - Plan 2760 Områderegulering for Paradis

Figur 66 - Planforslaget vist i sammenheng med regulert
rampe i plan 2655

20.09.2022

Figur 67. Utsnitt fra 3D-modell som illustrerer overgangen i
gjeldende plan med o_GP4, sett fra sørvest

Offentlig park – felt o_GP5 (Lagårdsparken og bro)
Lagårdsparken (o_GP5) utgjør en viktig gangforbindelse fra utbyggingsområdet langs Hillevågsvatnet
og opp til Lagårdsveien. Her kobles planområdet på eksisterende og ny bebyggelse, kollektivtilbud og
andre tilbud i vest. Koblingen skal være universelt utformet.
Lagårdsparken skal fremstå som en grønn portal, og skal også koble sammen vegetasjon i
Støtteparken (o_G1) og Hillevågsvatnet. Bro fra Lagårdsparken over jernbanen til Lagårdsveien
plasseres i nord for å hensynta eksisterende naturverdier i o_G1. Den skal fungere som gangvei med
opphold og ha en rikholdig vegetasjon, med en minimumsbredde på 9 meter.

Figur 68 - Utsnitt fra plankart som viser o_GP5

Figur 69 - Mulig utforming av o_GP5. Hentet fra
illustrasjonsheftet

Lagårdsparken skal etableres som et lokk utformet som en skrå flate fra Hillevågsvatnet og opp mot
jernbanen, der en bro over jernbanen (o_GP5) kobler den sammen med o_GP6 og Lagårdsveien.
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Under lokket tillates det etablert bebyggelse som f.eks. formål som tjenesteyting/forretning samt
ulike delte mobilitetsløsninger, parkering for delingsbil og HC-parkering. Det åpnes for at
eksisterende vareomlastningssentral fra lastebil til el-transportsykkel (Stavanger City Hub) kan
reetableres her.
Det kan etableres del av nabolagspark (tidligere kvartalslek) med flerbruk og sosialt samvær for alle
aldersgrupper innenfor feltet. Det skal utredes om det er mulig å etablere et større vannspeil
innenfor feltet som kan fungere som plaskebasseng når det er frostfritt og som skøyteis om vinteren,
og som kan bli en attraksjon og en særegen møteplass i området.

Offentlig park – felt o_GP6 (Areal mellom bro og Lagårdsveien)

Figur 70: Utsnitt fra plankartet som viser
o_GP6

Figur 71: Utsnitt fra plankartet som viser plassering av o_G1
vest for jernbanen

Felt o_GP6 kobler sammen o_G1 (Støtteparken), AT2 (Sveitservillaen), ny bebyggelse i KB4, samt
o_GP5 (Lagårdsparken) med en ny gangbro. Arealet skal være universelt utformet, og kan
tilrettelegges for opphold og kobles til tilliggende bygninger med innganger. Arealet skal også
benyttes til varelevering og henstillingsplass knyttet til aktivitet i Sveitservilla.

Offentlig naturområde – felt o_G1 (Støtteparken)
Felt o_G1 (Støtteparken) er en eksisterende park med
rikholdig vegetasjon og større rødlistede trær. Det står en
steinstøtte her som har gitt navn til parken. Planforslaget
sikrer at vegetasjonen skal bevares ved å legge en
hensynssone H_560 over området. Naturmangfold skal
prioriteres fremfor tilrettelegging for opphold, og kun
inngrep for å bekjempe fremmadarter tillates. Den
eksisterende Sveitservillaen flyttes til felt AT2 i den nordre
delen av dagens «Støtteparken».

Figur 72: Utsnitt fra plankartet som viser o_VFS1
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Offentlig park – felt o_GP7 (lommeparken)
Felt 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.

Offentlig park – felt o_GP8
Feltet utgjør en smal strekning nord for KB4 og
vest for jernbanen. Området er regulert
tilsvarende som tilstøtende areal i gjeldende
Figur 73: mulig utforming av området nord i
regulering.

Friluftsområde i sjø og vassdrag – felt
o_VFS1

Hillevågsvatnet, med naturlig overgang mellom land/sjø.
Hentet fra illustrasjonsheftet

Felt o_VFS1 utgjør nordre del av Hillevågsvatnet, og grenser til Paradisparken i o_GP1. Det skal iht.
bestemmelsene etableres en naturlig overgang mellom land og sjø, med egnet vegetasjon på deler av
strekket.

Friluftsområde i sjø og vassdrag – felt o_VFS2 og o_VFS4
Feltene utgjør de delene av Hillevågsvatnet som befinner seg øst for promenaden og innenfor
planavgrensningen. Feltene må ses i sammenheng med promenaden, jf. kapittel 0. Langs strekningen
kan det etableres gjestebrygge for småbåt, kajakk, pir og lignende til offentlig bruk. Det kan også
etableres paviljonger som rommer offentlige /kommersielle funksjoner som f.eks. utlån/utleie, cafe,
toaletter, is-kiosk, mv. Eksisterende båtplasser i vannet forutsettes fjernet for å styrke koplingen
mellom sjøen og promenaden, samt offentlighetens kontakt til vannet.

Figur 74 - Utsnitt fra plankartet som viser
o_VFS2-4

Figur 75 - Illustrasjon av mulig utforming av området langs
Hillevågsvatnet. Fra illustrasjonsheftet
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Innenfor felt o_VFS4 åpner bestemmelsene opp for brygge til «bussbåt» og for utsalg fra båt.

Friluftsområde i sjø og vassdrag – felt o_VFS3
Feltet skal være en del av promenaden langs Hillevågsvatnet, jf. figuren over, men må også ses i
sammenheng med Lagårdsparken (o_GP5). Det er ønskelig at feltet skal fungere som en forlengelse
av parken og at det innenfor feltet gjerne kan etableres pir eller paviljong ut i vannet.

Gang- og sykkelvei – felt o_GS1
Felt o_GS1 er en videreføring av gjeldende regulering sør i gang- og sykkelveien som leder til Niels
Abels gate og nærliggende skole. Feltet er inkludert i planen for å illustrere forbindelsen.

Annen veggrunn – felt o_VG1 og o_VG2
Felt o_VG1 er plassert helt sør i planen, mellom veiarealet og fortauet i sambruksveien. Feltet er en
fortsettelse av tilsvarende og tilstøtende formål i naboplanen for Paradis sør (plan 2499P), og må
derfor ses i sammenheng med denne.
Felt o_VG2 ligger plassert sør for avkjørselen i o_V7 ved Paradisveien. Arealet tilhører kommunen og
er restareal som følge av endret utforming til avkjørsel o_V7.

Bebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – felt BF1
Feltet ligger plassert sør for avkjørselen til gaten Frue Terrasse (o_V7), vest i planområdet. Feltet
ligger innenfor eiendomsgrensen til gnr./bnr. 55/1002, som er i privat eie. Området er omregulert fra
fortau i gjeldende plan til boligformål, og skal ses i sammenheng med tilstøtende boligområde øst for
feltet. Ettersom feltet ligger i direkte tilknytning til regulert avkjørsel, så tillates området av
sikthensyn ikke bebygd.

Byggegrenser

Figur 76 - Byggegrenser vist med blå stiplet linje i KB4 og sør i
KB1

Figur 77 - Byggegrense vist med blå stiplet linje øst for
jernbanen i sør
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Byggegrenser angir grenser for hvor bebyggelse kan plasseres. Ettersom planforslaget er en
områdeplan som kun gir et grovt bilde på hvordan Paradis kan utvikles i framtiden, er det ikke vist
byggegrenser som angir nærmere plassering av bebyggelsen. Plankartet viser likevel noen viktige
byggegrenser i områder der det er viktige hensyn som skal ivaretas:
Byggegrense mot jernbane
Overordnede avstandskrav på 20 m til boligformål og 15 m til næringsformål fra midten av aktivt
jernbanespor er ivaretatt i planforslaget. Konkret er det i plankartet vist byggegrense på 15 m, til
næringsbebyggelse, øst i KB4 og vest i KB2 og KB3. Det er også vist byggegrense 20 m til bolig sørvest
i KB1. Det er av hensyn til jernbanen ikke planlagt parkering nærmere enn 9 m fra aktivt spor.
Byggegrense nord i KB1
Nord i KB1 er det vist byggegrenser som danner et
areal på omtrent 350 m2. Nord for byggegrensene
markerer et område av KB1 som ikke skal
inneholde bebyggelse, men som i stedet kan
benyttes til gatetun eller lignende funksjoner
tilknyttet boligene i feltet. Byggegrensene har til
formål å skape litt avstand til bebyggelsen, ivareta
siktforhold der sambruksveien påkoples
Paradisveien, samt å skape en grønn kopling
mellom boligområdet og lommeparken (o_GP7) og
Lagård gravlund.

Andre sikringssoner – felt H_190

Figur 78: Byggegrenser vist som stiplet linje i nord innenfor
KB1 (i gul skravur)

Det er vist sikringssone H_190 over deler av
baneformålet for å ivareta eksisterende nedgravd VA-ledning. Sikringssonen strekker seg i en buffer
på 4 m i hver retning fra ledningen. Innenfor sikringssonen tillates kun tiltak tilknyttet nedgravd VA.

Rekkefølgekrav infrastruktur – felt H_430

Figur 79 - Utsnitt fra plankartet som viser hensynssonene H_190 og H_430,
samt koplingen som H_430 gir til Christian Jacobsens gate

Dersom eksisterende sidespor til
jernbanen i framtiden fjernes, kan
det innenfor hensynssonen
etableres en gangbro som
forbinder nedre deler av
planområdet med Christian
Jacobsens gate nord for
Lagårdsveien. Broen innenfor
H_430 er blant annet tenkt å
kunne sikre bedre forbindelse til
Våland. For å sikre fleksibilitet i
endelig plassering og utforming av
broen har hensynssonen en
bredde på 15 m. Endelig
avgrensing av broen skal skje i
detaljregulering.
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Faresone flomfare – felt H_320
Faresone flom er vist over de delene av
planområdet som ligger under kote +3, og som
dermed er flomutsatt fra sjø og overvann fra
land. Dette gjelder for størsteparten av
området nede ved Hillevågsvannet, inklusiv
hele KB1-3. Faresonen er i hovedsak en
videreføring fra sentrumsplanen, men med
mindre utvidelse langs Paradisveien og øst i
o_GP1. Det må ifm. detaljregulering se på
flomtiltak for å sikre området for flomfare.

Figur 80 - Utsnitt fra plankartet som viser faresone
flomfare

Hensynssone grønnstruktur – felt
H_540 1-3
Innenfor hensynssonene finnes det i
dag verdifull vegetasjon og større
trær som skal hensyntas i den videre
planleggingen, jf. vedlagt
naturmangfoldsrapport. I
hensynsone H_540_1 finnes det to
større trær som i tillegg er regulert til
bevaring. I hensynssone H540_2
finnes det en rekke med gatetrær og i
H540_3 finnes det en allé med
lindetrær.

Figur 81 – Plassering av hensynssoner
H540_1-3 innenfor KB4

Hensynssone bevaring naturmiljø – felt H_560
Hensynssonen ligger innenfor felt o_G1, og omfatter et sammenhengende område med edelløvtrær
som er nærmere beskrevet i naturmangfoldsrapporten (se vedlegg). Innenfor hensynssonen skal
vegetasjonen bevares. Det vises for øvrig til kapittel 5.3 underoverskrift Offentlig park – felt o_GP5
(Lagårdsparken og bro).
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Hensynssone bevaring kulturmiljø – felt H_570
Hensynssonen er plassert over Lagård gravlund, i tråd med merknaden fra fylkeskommunen ved
varsel om planoppstart. Gravlunden har særlig høy verneverdi, og er regulert til bevaring i
kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. Bestemmelsene til hensynssonen sier at
bestemmelsene i gjeldende plan skal gjelde innenfor området.

5.4.

Bebyggelsens plassering og utforming

Planen stiller krav om at all ny bebyggelse skal ha variasjon i høyder, fasadeliv og fasadeuttrykk for å
bryte linjer i bebyggelsen, og oppnå god skalatilpasning til eksisterende bebyggelse og
landskapselementer. Byggegrenser, høydeangivelser og antall bygninger er ikke konkretisert på dette
plannivået, og skal konkretiseres i forbindelse med den enkelte detaljregulering. Ny bebyggelse i
nord skal hensynta eksisterende småhusbebyggelse i nord og øst, og det skal sikres gode overganger
mellom ny bebyggelse i sør og planlagt bebyggelse i plan 2499P. Plassering skal hensynta solkrav på
uteoppholdsarealer.
Felt KB1
Ny bebyggelse innenfor KB1 skal ha en oppbrutt struktur som skaper varierte uterom mellom
bygningene og skal være i tråd med vedlagt landskapsplan. En oppbrutt struktur innebærer at
bygningene ikke har en klart definert framside og bakside, noe som skal bidra til å øke den opplevde
tilgjengeligheten til utearealene mellom byggene. Balkonger skal i tillegg være inntrukne for slik å
unngå at felles og offentlige uterom føles privatiserte. For å tilpasse bebyggelsen i felt KB1 til
eksisterende trehusbebyggelse i øst, er det bestemt at takform skal være saltak. Dette gir også rom
for energiproduksjon med f.eks. solceller på takene.

Figur 82 - Mulig utforming av bebyggelse nord i planområdet. Fra illustrasjonsheftet

Felt KB2 og KB3
Det tillates bebyggelse på inntil 8 etasjer innenfor KB2 og 3, men at bebyggelsen skal trappes ned
mot promenaden mot Hillevågsvannet. Solkrav i forhold til promenaden ved Hillevågsvannet kan
avvikes i detaljreguleringen, og bebyggelsen tillates slik å være høyere enn det den kunne vært
dersom solkravene skulle innfris. KB2 skal deles opp slik at det blir minst en øst-vest passasje på
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minimum 12 m bredde internt i feltet. Det er i planen stilt krav om at tak skal benyttes til
energiproduksjon, uteopphold eller overvannshåndtering.

Figur 83: Felt KB2 og KB3 hentet fra mulighetsstudiet

Felt KB4
I KB4 skal bebyggelsen deles opp i
minimum to ulike bygningskropper, og
området mellom byggene skal utformes
som et offentlig tilgjengelig torgareal
med siktlinje øst-vest fra Lagårdsveien
til Paradisområdet. I sør skal
bebyggelsen trappes ned mot øst og
mot Sveitservillaen, mens bebyggelsen i
nord skal følge fasaden til tilstøtende
bygning nord for feltet. Bebyggelsen må
plasseres minimum 15 m fra jernbanen.
Tak skal benyttes til energiproduksjon
og/eller overvannshåndtering.
Figur 84 Visualisering av en av flere mulige
utbygginger av bebyggelse i KB4. Illustrasjon:
KAP arkitekter

Bebyggelsens høyde
Ved fastsetting av byggehøyde i planen er det tatt særlig hensyn til landskapsrommet som
planområdet befinner seg i, tilpasning til naboområder og skyggevirkninger fra bebyggelsen på
felles/offentlige uterom. Det forutsettes at fastsetting av kotehøyde for bebyggelsen håndteres i
detaljregulering.
Førsteetasjer med publikumsfunksjoner skal ha minimum brutto etasjehøyde 5 m. For bolig skal
etasjehøyde i førsteetasjer være minimum 3,5 m, mens øvrige boligetasjer skal være minimum 3 m.
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For næringsetasjer er det lagt til grunn en brutto etasjehøyde på 4 meter. Etasjer med skråtak/saltak
skal medregnes i etasjeantallet.
Tabell 2. Byggehøyder for KB1-3 etter antall etasjer

Høyder
Etasje
Gulv

Topp 1.etasje
Topp 2.etasje
Topp 3.etasje
Topp 4.etasje
Topp 5.etasje
Topp 6.etasje
Topp 7.etasje
Topp 8.etasje

Bolig med publ.rett. 1.etasje
Høyde fra terreng
Kotehøyde
0
3
5
8
8
11
11
14
14
17
17
20
20
23
23
26
26
29

Næring
Høyde fra terreng
Kotehøyde
0
3
5
8
9
12
13
16
17
20
21
24
25
28
29
32
33
36

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 mot nord, og trappes ned mot øst og Sveitservillaen. Endelig
høyde settes i detaljregulering.

Grad av utnytting
Planen åpner for en samlet utnyttelse på ca. 120 000 m2 BRA, fordelt på 45 000 m2 BRA bolig og 75
000 m2 BRA næring.
Tabell 3. Fordeling BRA

Fordeling BRA
Felt
KB1 og AT1 (område nord)
KB2 og KB3 (område sør)
KB4 (område v. Lagårdsveien)
Lagårdsparken og Almenningen
Sum

Bolig
45 000
0
0
45 000
0
45 000

Næring*
5 700
47 500
19 000
72 200
3 050
75 250

Maks BRA
50 700
47 500
19 000
117 200
3 050
120 250

* I begrepet næri ng i nngå r tjenes teyti ng, bevertni ng, kontor, hotel l og forretni ng

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 4 - Areal og BRA fordelt på formålsfelt

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.
Grunnlag for utregning av utnyttelsesgrad
Utnyttelsen per felt baserer seg på en mulighetsstudie gjennomført som del av planarbeidet i
perioden januar - juni 2022. Selv om maks. BRA utnyttelse baserer seg på funnene i
mulighetsstudien, så er det gjort mindre justeringer og avrundinger i selve planforslaget.
I tillegg avviker utnyttelsen fra mulighetsstudien fra 3RW ved at denne viser m2 BRA innenfor
yttervegg. I planforslaget er utnyttelsen derimot regnet som fotavtrykket til bygget ganget med antall
etasjer.

Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsarealer
Totalt tilrettelegger planen for 75 250 m2 BRA næring i form av detaljhandel, bevertning,
tjenesteyting, kontor, hotell og forretning. Iht. vedlagt mobilitetsplan estimeres felt med blandede
næringsformål med en fordeling på 80% kontorvirksomhet og 20% tjenesteyting/bevertning. Videre
estimeres det 1,4 ansatte per 100 m2 kontorvirksomhet og 1 ansatt per 60 m2
tjenesteyting/bevertning/hotell/forretning/detaljhandel. Totalt gir dette et samlet estimat på 2762
ansatte totalt innenfor planområdet. Hovedvekten av disse er tilknyttet næringsbebyggelsen i feltene
KB2-4.
Tabell 5 - Oversikt over BRA og antall ansatte tilknyttet de ulike delområdene for næring.

Antall boliger, leilighetsfordeling
Planforslaget åpner opp for omkring 500 boenheter, alle innenfor felt KB1. Som grunnlag for
utregningen er det tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse per boenhet på 90 m2.
Leilighetsfordelingen følger sentrumsplanens retningslinjer.
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Parkering

Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall
Med grunnlag i områdeplanens visjon om et klimanøytralt Paradis med påfølgende målsetninger, er
det i planforslaget lagt strenge føringer for parkering internt i planområdet. For å kunne nå
klimamålsetningen er det dermed ikke tilrettelagt for tradisjonell privatbilparkering i planen. 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.
Bil
I planforslaget forutsettes parkeringsnormen i sentrumsplanen løst med parkering for delingsbil. Iht.
sentrumsplanen skal det etableres 0,5 p-plasser pr. boenhet og 0,3 p-plasser pr. 100 m2 næring. I tråd
med Kolumbus sine anbefalinger, baserer planen seg på at 1 delingsbil tilsvarer 10 personbiler. Dette
gir en p-norm på 0,05 for bolig (0,5 /10) og 0,03 per 100 m2 næring (0,3/10). I tillegg er det parkering
for HC, tjenestebil, o.l., jf. tabellen under.
Tabell 6 – P-norm for bil i områdeplanen

Parkeringsnorm
Privatbilparkering
Delingsbil
HC og HC-delingsbil
Tjenestebil, hjemmehjelp, gjesteparkering mm.

Bolig (per boenh.) Næring (per 100 m²)
0,05
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01

Basert på en utvikling med 500 boliger og 75 250 m2 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, jf. tabellen under.
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. Normen for parkering satt som maksnorm.
Tabell 7 - Grunnlag for beregning av bilparkering og ÅDT

Sykkel
Parkeringsnormen for sykkel er 4 sykler pr. boenhet og 3 sykler pr. 100 m2 næring. Dette gir antall
sykkelparkeringsplasser som angitt i tabellen under.
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Tabell 8 - Grunnlag for beregning av sykkelparkering

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
Det er regulert nytt areal til parkering i felt o_PA1 i form av kantparkering langs vei. I tillegg sier
bestemmelsene at det kan etableres parkering under grønne kulverter i o_GP5 (Lagårdsparken) og
o_GP4 (Allmenningen), med inn-/utgang mot sambruksveien.
Det er nevnt i bestemmelsene til planen at areal regulert til parkering også skal løse behovet for
oppstilling av andre delte mobilitetsløsninger som el-sparkesykler, el-sykler og ulike
leveranseløsninger dersom kapasiteten satt av til biler ikke benyttes. Parkering for el-sparkesykkel og
el-sykkel kan også plasseres innenfor utbyggingsområdene, men dette må i så tilfelle veies opp mot
andre kvaliteter slik som størrelse på uteoppholdsareal.

5.6.

Trafikkløsning

Kjøreatkomst og tilgjengelighet for bil
All adkomst for motorisert transport til
planområdet skjer fra sør via Consul Sigval
Bergesens vei. Det finnes en vedtatt
reguleringsplan for Paradis sør (2499P) som
viser ny kjøreadkomst fra fv. 44 (Karusellen).
Områderegulering for Paradis har et
rekkefølgekrav som sikrer at igangsetting av
feltene KB1-3 ikke kan skje før karusellen i sør
er ferdigstilt. Med bestemmelse om fysisk
skille/sporsluse nord i sambruksveien hindres
privatbiler fra å kjøre videre nordover for å
redusere gjennomkjøring i området.
Privatbiler må derfor benytte samme
adkomstvei både til/fra planområdet.

Figur 85 - Illustrasjon av adkomst til/fra planområdet
med bil. Rød strek er adkomst videre fra Fv44 ned mot
planområdet (i blå avgrensning)
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Utforming av gater
Veger og fortau langs sambruksveien er regulert med bredde henholdsvis 5,5 m og 5 m.
Sambruksveien («Sporgaten») skal utformes i henhold til kommunalteknisk vegnorm. Øvrige veger og
fortau er regulert med minimumbredde henholdsvis 5 m og 2 m.

Renovasjon og varelevering
Renovasjon er planlagt som nedgravde søppelcontainere innenfor det regulerte fortauet langs
sambruksveien. På grunn av lav trafikkmengde i sambruksveien, så er det planlagt for at
renovasjonsbil skal kunne stoppe i veien ved henting av søppel, og annen trafikk må enten vente,
eller foreta trygg forbipassering. Vegsperringen nord i sambruksveien skal utformes som en sporsluse
eller lignende slik at renovasjonskjøretøy, varebil, utrykning og servicekjøretøy kan kjøre ut via
Paradisveien i nord. Det gjør at store kjøretøy slipper å måtte snu og kjøre tilbake mot sør. Evt.
hentestasjon for søppelsug tillates plassert under torg/gatetun.
Trase for varelevering er tiltenkt samme
trase som renovasjon. I motsetning til
renovasjonsbil som skal parkere på
sambruksveien, 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
kjøre- og sykkelveien. 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. Endelig plassering
og utforming av renovasjon og
varelevering skal avklares ifb.
detaljregulering.
Figur 86 - Trase for renovasjon og varelevering gjennom planområdet vist med rød linje

Tilgjengelighet for gående
Tilgjengelighet for myke trafikanter er gitt prioritet i planen ved at det er sikret sterke forbindelser
innad planen og til omkringliggende områder. Det er regulert separate gangarealer for gående, i
tillegg til at det skal etableres myke forbindelser mellom bebyggelsen og i grøntarealene.
Promenaden langs Hillevågsvatnet skal ses i sammenheng med områdene på andre siden av vannet
slik at man kan oppnå en sammenhengende rundtur langs Hillevågsvanet. Rekkefølgebestemmelsene
sikrer at det skal etableres en ny gangbro over sundet ved Strømsbrua i sør, slik at man oppnår
mulighet for en rundtur, men også at man sikrer god tilgjengelighet for gående til og fra områdene
ved Godalen og Storhaug.
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Figur 87 - Rundtur rundt Hillevågsvatnet med tilhørende
koplinger videre til sentrale områder mot sentrum,
Storhaug, Godalen og Lagårdsveien

Figur 88 - Prinsippsnitt
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Tilgjengelighet for syklende
Sykkelnett er i hovedsak videreført som vist i
hovednett for sykkel i kommuneplanen, jf.
figuren under. Grunnet lav parkeringsdekning,
lave fartsgrenser og en forholdsvis lav
forventet andel biltrafikk, er det lagt opp til
sambruk av veiarealer for syklister og biler, og
at syklende bruker sambruksveien (o_V1-3)
gjennom planområdet. Denne forbindelsen
munner ut i Paradisveien, og det er her
regulert eget sykkelfelt for syklister som sykler,
i motbakke, opp Paradisveien. Videre vil
syklistene sykle over broen i Kirkegårdsveien
og videre mot sentrum. Syklister som sykler i
motsatt retning vil dele trasé med bilene ned
Paradisveien, og inn på sambruksveien.
Figur 89 - Hovednett for sykkel i nærområdet iht. kommuneplanen

Traseen på vestsiden av Hillevågsvatnet (vist i kommuneplanen) er ikke videreført for syklister siden
man ønsker dette som et parkmessig område tilrettelagt som turvei, hvor man ikke trenger å se opp
for syklende.

5.7.

Småbåthavn

Områdeplanen forutsetter at eksisterende parkeringsplasser for private båter innenfor planområdet
fjernes. Det vil si at 12 plasser tas bort langs nordøstsiden av Hillevågvatnet, samt 159 båtplasser
langs vestsiden. Samlet utgjør dette 171 båtplasser. Av en samlet parkeringskapasitet i
Hillevågsvatnet på 1135 båtplasser, utgjør dette 15 %. Disse båtene kan relokaliseres til innregulert
(men ikke opparbeidet) småbåthavn sør for Strømsbrua når dette anlegget er realisert. Ny
småbåthavn vil øke kapasiteten i området.
Båter som skal legge til i
Hillevågsvatnet vil benytte
tilsvarende adkomstvei som i
dag.

Figur 90 - Utsnitt fra illustrasjonsheftet
til plan 2605P som viser regulert
småbåthavn sør for Strømsbrua, sett
fra sør
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Uteoppholdsareal

Offentlig uteareal
Planområdet skal fremstå som en grønn lunge og et sted for rekreasjon og parkliv, både for seg selv,
for sentrum og for byen. De største og viktigste offentlige utearealene er plassert i nordøst (o_GP1,
Paradisparken) og i midten av planområdet (o_GP5 Lagårdsparken med bro, o_GP6 og o_G1
Støtteparken). Det vises til kapittel 5.3 for omtale av disse. De offentlige parkene vil forsterke
stedsattraktiviteten til området, sikre naturmangfold, og sikrer samtidig viktige siktlinjer og koblinger
mellom Hillevågsvatnet som landskapselement og områdene i Lagårdsveien. Videre er promenaden
(o_GP2-3) og Allmenningen (o_GP4) sentrale grøntarealer som ivaretar de myke forbindelsene innad
og til/fra planområdet, jf. kapittel 5.3. Lommeparken (o_GP7) og o_GP8 er også regulert til offentlig
grønt. Samlet utgjør de offentlige grøntarealene ca. 25 300 m2.
Tabell 9 – Avsatt areal til offentlig grønt i planforslaget fordelt på de enkelte feltene

Figur 91 - Illustrasjon som viser fordeling og mulig plassering av de ulike formene for uteoppholdsareal i planen. Hentet fra
illustrasjonsheftet
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Offentlig grønt innenfor byggeområder
Kravet til nabolagspark skal dekkes innenfor o_GP5 og boligområdet i KB1. Bestemmelsene åpner for
at nabolagspark kan regnes inn i areal til felles/offentlig uteoppholdsareal.

Felles uteareal
For å kunne oppnå en tilstrekkelig utnyttelse som gjenspeiler målsetningene til områdereguleringen,
legges det i planforslaget opp til en annen uteoppholdsnorm enn i kommuneplanen. I planforslaget
stilles det krav om 25 m2 felles uteopphold per boenhet innenfor KB1, mens resterende 5 m2 i forhold
til en uteoppholdsnorm på 30 m2 kan dekkes innenfor o_GP5. Utredninger i mulighetsstudiet viser at
man kan oppnå gode og varierte uteoppholdsarealer innenfor KB1 med en slik norm. Med grunnlag i
tillatt utnyttelse for hvert delfelt gir dette krav om minimum 17 000 m2 uteopphold totalt i
planområdet, hvorav 12 500 m2 av disse skal løses i form av sandlek og felles uteopphold.
Tabell 10 - Uteoppholdsareal og lek i områdeplan for Paradis iht. uteoppholdsnormen i bestemmelsene
Uteoppholdsareal i områdeplan Paradis
Type
Sandlek (innenfor KB1)
Felles uteoppholdsareal som ikke er sandlek (i KB1)

Areal (m²)
3000
9500

Felles uteopphold (inkl.sandlek)

12500

Nabolagspark (innenfor o_GP5 og KB1)

4500
17000

Totalt

5.9.

Bomiljø og bokvalitet

Tilgjengelighet
Planen legger opp til et kortreist hverdagsliv med detaljhandel, bevertning, tjenesteyting og kontor
innenfor gangavstand fra nye boliger, og med gå- og sykkelavstand til hverdagsaktiviteter som jobb,
skole, barnehage og rekreasjon. For lengre reiser sikrer nye koblinger over jernbanen at boligene har
god tilgang til et svært godt kollektivtilbud med bussvei og tog. Samlet forutsetter man nye
reisemåter og at beboere ikke eier egen bil. I stedet er det godt tilrettelagt for delte
mobilitetsløsninger som delingsbil, el-sparkesykler og bysykler, til fordel for trafikksikkerhet,
luftkvalitet og støyforhold.

Boligtyper og delingsløsninger
Nye boliger skal være varierte både i type og størrelse for å fordre en heterogen sammensetting av
beboere i området. Man bør i framtidig saksbehandling være åpen for mindre avvik fra
bestemmelsene dersom disse er til hinder for nye løsninger og pilotprosjekter som tilrettelegger for
alternative boformer o.l.
Det er i planen sikret minimum 7 m2 per boenhet til innendørs fellesareal slik som verksted,
festlokale, utlånsfasiliteter, gjesterom, drivhus, mm. Med inntil 500 boenheter vil dette totalt utgjøre
ca. 3500 m2, fordelt på ulike lokasjoner. Med slike delingstilbud kan det være enklere å etablere seg i
en mindre leilighet. I tillegg er slike løsninger svært viktige for samhold mellom beboerne.

Utemiljø
Det sikres gode uteområder internt i bebyggelsen som skal tilby opphold, lek og forbindelser for
gange og sykkel. Forbindelsene kobler boområdet på et sammenhengende turveisystem i
planområdet og nærliggende områder slik at man enkelt skal kunne bevege seg til sentrum, innkjøp,
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grøntområder, skole, mv. Boligområdet har kort vei til større offentlige uterom som felt o_GP1
(Paradisparken) og o_GP5 (Lagårdsparken), samt o_GP2-3 (Promenaden) med en variasjon av
kvaliteter som opphold, lek og natur.

Figur 92. Visualisering av promenaden. Illustrasjon: 3RW

Det tilrettelegges for noe næring, tjenesteyting og bevertning innenfor felt KB1. Det er tenkt at dette
skal bidra som et supplement og et positivt bidrag inn i boligområdet, som kan gi nye møteplasser og
tilbud i hverdagen både for beboerne, nærmiljøet og befolkningen generelt.

Solforhold
Boligområdet i felt KB1 skal ha gode solforhold, og det sikres tilstrekkelig sol på offentlig, felles og
private uteoppholdsarealer iht. solkrav i kommuneplanen. Alle boenheter skal ha vinduer og dagslys
mot minst to himmelretninger for å oppnå tilfredsstillende lysforhold for alle boliger.

Figur 93 - Solstudie for planområdet med foreslått bebyggelse slik det er vist i illustrasjonsmaterialet
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Vind
Vedlagt vindanalyse viser at foreslått bebyggelse vil gi en betydelig forbedring av vindkomforten i
området. Grunnen til dette er at nybyggene fungerer som hindringer for vinden slik at den ikke
kanaliseres like mye i terrenget. Høye og store bygninger sør innenfor området bidrar til at den indre
delen av området (mot Paradis stasjon) er godt beskyttet. Tett bebyggelse av den nordlige delen av
planområdet bidrar til å blokkere for kanalisering av vind mellom Hillevågsvatnet og Lagårdsveien. På
en årlig basis vurderes dermed de fleste områdene rundt aktuelle nybygg å være komfortabelt for å
stå og sitte.

Figur 94 - Vindkomfortkart for sommerhalvåret, 2 m over
bakken. Hentet fra vindrapporten.

Figur 95 - Vindkomfortkart for vinterhalvåret, 2 m over
bakken. Hentet fra vindrapporten.
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Støy
Vedlagt støyrapport viser at støynivå på utendørs
uteoppholdsareal på bakkenivå mellom boliger i KB1 vil
ligge under grenseverdier for gul støysone. Dette gjelder
også for de fleste fasader. Målsetningen om at boliger skal
få utendørs oppholdsplass med akseptable støyverdier og
minst én stille side er derfor fullt oppnåelig for dette
området. For næringsbebyggelsen i feltene KB2-3 er det gul
støysone, men det vil iht. støyrapporten likevel være mulig
å oppnå tilfredsstillende støyforhold på uteplasser og deler
av fasaden også i disse områdene. Felt KB4 mellom
jernbanen og Lagårdsveien er mest støyutsatt, og ligger
delvis i rød støysone.
Utenom grøntdraget mellom Lagårdsveien og jernbanen
(o_GP8) ligger parkene i planen i all hovedsak utenfor
støysoner for vei og bane. Kun en smal sone langs
jernbanen ligger så vidt i gul sone fra bane. Overskridelsene
er små og bør iht. vurderingene i støyrapporten kunne
aksepteres. Eventuelle skjermingstiltak må tilpasses evt.
ønsker om åpne byrom og siktlinjer i området.
Bestemmelsene sikrer ivaretakelse av hensyn til støynivå
iht. aktuelle retningslinjer ved videre detaljregulering i
området.

Figur 96- Støysituasjon etter foreslått
utbygging. Hentet fra støyrapporten.

5.10. Alternativ med badeanlegg
Paradis er foreslått som en av flere alternative plasseringer for et nytt større badeanlegg i
kommunen. Planen legger derfor til rette for en eventuell etablering av et slikt badeanlegg innenfor
felt KB2-3. Plassering, utforming og innhold må avklares i detaljregulering. Bestemmelsene
spesifiserer hvordan utnyttelse for feltene blir ved en evt. plassering av badeanlegget i Paradis.
Dersom det blir badeanlegg i KB2-3 tillates næringsdelen i KB1 å økes.

Figur 97. Snitt av mulig badeanlegg. Hentet fra illustrasjonsheftet
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I tillegg til badeanlegg åpnes det opp for muligheten til å etablere ny barnehage innenfor
planområdet. Offentlige parkområder, infrastruktur og sjøarealer i Hillevågsvannet er regulert
offentlig. Det vises til kapittel 5.3 for ytterligere omtale av disse.

Figur 98 - Illustrasjon av mulig badeanlegg. Fra illustrasjonsheftet

5.11. Miljøoppfølging
For å følge opp kommunens klimamål og forpliktelser, har planen ambisjoner om å konkretisere
dette ved å tilrettelegge for at planområdet kan bli klimanøytralt på sikt. Dette er sikret i
bestemmelsenes §1 Hensikt med planen, hvor det er beskrevet at områdereguleringen skal bidra til
at Paradis skal være «et klimanøytralt område». Dette skal skje på 3 ulike nivåer; på områdenivå, i
detaljregulering og på byggesaksnivå.
For å oppnå dette, tar planen i bruk ulike plangrep for å redusere klimagassutslipp på områdenivå.
Det har blitt utarbeidet et klimagassregnskap for områdeplanen som viser at med plangrepene blir
klimagassavtrykket redusert med 75% sammenlignet med «normal praksis». Klimagassregnskapet
viser også at dette ikke er nok i seg selv til å oppnå klimanøytralitet, og at planen i seg selv derfor ikke
er klimanøytral. Men i takt med at området utvikles over tid, så vil blant annet fremtidig innovasjon,
lovendringer og nye klimariktige plangrep, sikre at området på sikt kan oppnå klimanøytralitet. Det vil
si at de første planene kanskje ikke oppnår klimanøytralitet, men at de siste prosjektene om f.eks. 15
år overkompenserer, og at området som total da anses som klimanøytralt.
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Figur 99. Klimagassbudsjett (livssyklus) for planforslaget. Kilde: Vedlagt klimagassregnskap fra Veni AS

Planen tar i bruk følgende klimavennlige plangrep:
•
•
•
•
•
•

•

Tre som hovedmateriale (for å sikre miljøvennlige materialer)
Energiproduksjon på tak (for å produsere egen strøm)
Opprettholde massebalanse (for å redusere masseforflytning)
Ulike delingsløsninger (for å redusere arealbehovet)
Krav til lav energiytelse (for å redusere energibehov)
Sikre rammer for mobilitetsløsninger som innebærer at beboere og arbeidstakere
benytter gange, sykkel, kollektiv, og delingsløsninger som delingsbil, el-sparkesykkel,
bysykler mm.
Ingen privatparkering for beboere og ansatte innenfor planområdet, erstattes med
delingsbil (for å redusere klimagassutslipp og redusere arealbehov)

Krav til detaljregulering og byggesak
For å innfri «§1 hensikt med planen», skal det utarbeides et bærekraftsprogram for hver
detaljregulering. Bærekraftsprogrammet består av to deler; kvalitetsprogram som sikrer kvalitet i
bebyggelse og uterom, og en miljøoppfølgingsplan som sikrer grep som reduserer klimapåvirkninger.
Det er laget et forslag til et kriteriesett for kvalitetsprogrammet som legges ut på høring sammen
med planforslaget. Det er foreløpig ikke laget en mal for miljøoppfølgingsprogrammet, men det er
igangsatt arbeid for å lage en mal og en metodikk for dette som skal være forståelig og håndterbar,
både for bransjen, og for kommunen som skal forvalte den. Dersom det kommer inn en
detaljregulering før dette arbeidet er ferdig, vil det bli henvist til norsk standard NS 3466:2009
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen eller
FutureBuilts kvalitetskriterier.
Som del av miljøoppfølgingsprogram, skal det følge et klimagassregnskap (med hver detaljregulering
og byggesak). Dersom man ikke oppnår klimanøytralitet, eller så tett opp til dette som mulig, vil
kommunen ha mulighet for å avvise planen/prosjektet. Dette er en måte å sikre at planer og
prosjekter gjør nødvendige klimagrep. Det kan være nødvendig med ulike grep på ulike tomter, og et
slikt krav tåler endringer i lovverk og nyvinninger. Utgangspunktet vil være i tomtens premisser, ny
teknologi, nye materialer og prosesser mv.
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5.12. Universell utforming
Universell utforming skal hovedsakelig innpasses som en del av landskapsutformingen, og ikke løses
som separate spesialløsninger. Unntaket er for gangbro i H_430 og turveien opp mot Paradis stasjon i
Allmenningen (o_GP4). For sistnevnte tillates det i stedet en offentlig tilgjengelig og døgnåpen heis
som skal kunne romme blant annet sykkel og elektrisk rullestol. Ettersom det er relativ stor stigning i
o_GP4 opp mot stasjonen, ville et krav om universell utforming medført at feltet ble dominert av
ramper. Det er i stedet ønskelig at området kan utformes i et mer naturlig preg, som tillater
beplantning o.l., og at området i stedet får heis som ivaretar kravet til universell utforming. Heisen
kan etableres i tilknytning tilgrensende bygg i KB2 eller KB3, eller som en skråheis som følger
terrenget.

5.13. Kollektivtilbud
Plasseringen av planområdet nært sentrum, langs trase for bussveien og ved Paradis stasjon
innebærer at det ikke reguleres nye tiltak for kollektivtrafikk. Planen forutsetter likevel at flere av
reisene til/fra området tas med kollektivtransport, og det legges blant annet opp til nye forbindelser
mellom utbyggingsområdet og Lagårdsveien og Paradis stasjon for å underbygge dette.

5.14. Kulturminner
Utformingen av området skal vektlegge stedets egenart med et bevisst forhold til blant annet den
historiske bebyggelsen (Buehallen, Sveitservillaen, trehusbyen). Bestemmelsene oppfordrer til
gjenbruk av elementer med kulturhistorisk verdi, slik som eldre jernbanespor som ikke er i bruk.
Hovedkonstruksjon og takelementer til den delen av Buehallen som skal demonteres, skal gjenbrukes
innenfor området.
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 til AT2 i
planområdet.

5.15. Sosial infrastruktur
Det skal før detaljregulering av KB1 eller KB2 utredes om det er behov for barnehage innenfor
planområdet, jf. kapittel 5.3. Eventuell barnehage skal ligge i tilknytning til o_GP5. Utforming og
endelig plassering avgjøres i detaljreguleringen.
I vedlagt VA-rammeplan foreslås det blant annet å etablere ringforbindelse for vannforsyning rundt
KB1-2. For å håndtere avløp fra ny bebyggelse er det i plankart og bestemmelser tilrettelagt for to
nye pumpestasjoner samt at eksisterende pumpestasjon kan flyttes, jf. kapittel 5.3. VA-rammeplan
beskriver at behovet for flere pumpestasjoner kommer av lite fall internt i området, og at det er
relativt langstrakt område som skal dekkes. Dimensjonering av pumpestasjonene må gjøres når
byggene er plassert og tilrenningsmengder nærmere kartlagt. Pumpestasjonene må planlegges med
atkomst og oppstillingsplass for servicebil.
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5.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Nye tiltak i planområdet vil ivareta full separering av spillvann og overvann. Overvann fra
planområdet i vest vil få direkte avrenning til sjø og det stilles derfor ikke krav til fordrøyning. Det vil
likevel legges opp til naturbaserte løsninger, ved at overvann håndteres og ledes åpent til resipient.
Overvannet kan da benyttes som et landskapselement og en ressurs i forbindelse med blågrønne
løsninger i utbyggingen. Eksisterende flomveier må sikres videreført til sjø ved videre
detaljregulering. Det vises til vedlagt VA-rammeplan for ytterligere detaljer vedrørende VA.

5.17. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. vedlagt ROSanalyse. Delkapitlene under beskriver avbøtende tiltak for de temaene som er avdekket i ROSanalysen:
1. Ustabil byggegrunn
Følges opp i videre planlegging og detaljprosjektering.
2. Fare for flom fra landsiden
Det er vist faresone flomfare over de delene av planområdet som ligger på kote +3 og under. I
bestemmelsene er det videre sikret at utredning og evt. avbøtende tiltak for havnivåstigning og
stormflo skal gjennomføres ifm. detaljregulering for aktuelle formål iht. rapporten «Flomvern
Paradis».
3. Fare for flom fra sjøen
Det er vist faresone flomfare over de delene av planområdet som ligger på kote +3 og under. I
bestemmelsene er det videre sikret at utredning og evt. avbøtende tiltak for havnivåstigning og
stormflo skal gjennomføres ifm. detaljregulering for aktuelle formål iht. rapporten «Flomvern
Paradis».
4. Drukningsulykke som følge av usikker is på deler av Hillevågsvatnet
Risikoreduserende tiltak går ut på individuell varsomhet (f.eks. bruk av redningsvest) som ikke kan
sikres i plan.
5. Forurensning i grunn og vann
Det er inkludert en bestemmelse om at før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen
eller utfylling i sjø, etablering av pir/brygger eller andre tiltak i sjø, skal det utføres miljøtekniske
undersøkelser av henholdsvis grunnen eller forurenset havbunn. Tiltak tillates ikke før det foreligger
tiltaksplan godkjent av kommunen.
6. Trafikkulykke som involverer myke trafikanter
For å ivareta trafikksikkerhet skal sambruksveien opparbeides med separate felt for gående og
syklende/kjørende. Paradisveien er regulert med bredere kjøreveg og tilhørende dobbeltsidig fortau,
samt med sykkelfelt i nordgående retning der stigningen er brattere.
7. Ulykke på tilliggende jernbane
Bestemmelsene sikrer at enhver tids gjeldende avstands- og høydekrav i lovverk, veiledere o.l. skal
overholdes. Det er på plankartet vist byggegrense 15 m til nærings- og 20 m til boligbebyggelse fra
nærmeste aktive spors midtlinje i områder der avstandskravet ikke ivaretas innenfor
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jernbaneformålet. Gateparkering i o_PA1 er plassert i en minimumsavstand på 9 m fra nærmeste
aktive spors midtlinje. Videre er det også inkludert rekkefølgekrav om sikringsgjerde mot jernbanen.
8. Helseskade som følge av støy fra jernbane og vegnett
Avbøtende tiltak iht. vedlagt støyrapport er sikret i bestemmelsene.

5.18. Krav om detaljregulering
Det er bare to grunneiere innenfor planområdet. Bane Nor Eiendom som den største, er grunneier
for hele området nede ved Hillevågsvatnet, mens Stavanger Utvikling KF disponerer to eiendommer i
Lagårdsveien. Dette forenkler arbeidet videre med en fremtidsrettet og ambisiøs utvikling av
området. Det er derfor vurdert at det ikke er behov for en etappeplan for utviklingen. Områdeplanen
krever at det blir utarbeidet detaljregulering for hvert av de større utbyggingsfeltene. KB2 og KB3 ses
i denne sammenheng som ett felt. Ved detaljregulering skal følgende delfelt ses i sammenheng:
•
•
•
•

KB1, AT1, o_F1, o_V4, o_V7, o_F4-5, o_GP1, o_GP2, o_GP7, VF1, o_VFS1-2, o_F9-11, o_GS1
KB2-3, o_F2-3, o_GP3, o_GP4, o_VFS4
KB4, AT2, o_G1
o_KV1 kan reguleres separat, men også i sammenheng med KB4
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Figur 100 - Områder som skal ses i sammenheng

Først ut av detaljreguleringer for felt KB1-3 skal ta med:
•

o_V1-3 og o_V5-7, o_F6-7, o_S1, o_PA1-2, o_GP5 og o_VFS3

Følgende område skal reguleres i forbindelse med første reguleringsplan for KB1 eller KB4:

•

o_GP6

5.19. Rekkefølgekrav
Rekkefølgekrav skal sikre at utbyggingen innenfor planområdet skal skje på en koordinert og
hensiktsmessig måte. Det er vanskelig per i dag å forutse i hvilken rekkefølge utbyggingsfeltene i
planområdet vil bygges ut. Det gjør det nødvendig at flere av rekkefølgetiltakene er knyttet opp til
flere utbyggingsfelt for å sikre at nødvendige tekniske anlegg og offentlige arealer er på plass når det
er behov for det. Andre rekkefølgekrav sikrer økonomisk bidrag fra de som vil dra nytte av
infrastruktur og grøntområdene.
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Følgende infrastruktur vurderes som allerede ferdig opparbeidet
Følgende infrastrukturtiltak i planen vurderes som ferdig opparbeidet, og er derfor ikke angitt som
rekkefølgetiltak:
•
•

o_V6 og o_F8: Vei og fortau nord i Kirkegårdsveien.
o_GP8: Grøntområde mellom jernbanen og Statens hus/Skatt-vest.

Rekkefølgekrav om dokumentasjon før igangsettingstillatelse eller brukstillatelse
Sammen med første detaljregulering skal det utarbeides en overordnet illustrasjonsplan i målestokk
1:500. Illustrasjonsplanen skal omfatte bebyggelse, alle offentlige grøntstrukturer og uterom og
samferdselsarealer, og skal blant annet vise plassering og beskrivelse av funksjon for alle grønne
områder, byrom, lekeområder, overgang mellom land og sjø, brygger, paviljonger, offentlige gang- og
sykkelforbindelser og turveier samt lokale for bydelsfunksjon. I illustrasjonsplanen skal det vises
sammenhengende gangvei rundt Hillevågsvatnet, med ny gangbro over sundet ved Strømsbrua.
Ved detaljregulering skal det kartlegges rødlistede arter, jf. naturmangfoldrapporten. Før
igangsettingstillatelse innenfor parkene i o_GP2-5 skal det også gjennomføres utvidet kartlegging av
rødlistede arter på eksisterende trær langs Consul Sigvald Bergesens vei.
Før igangsettingstillatelse innenfor de enkelte byggeområdene skal det utarbeides og godkjennes en
skjøtselsplan for vegetasjon i tilhørende park- og grøntområder.
Før igangsettingstillatelse skal det være utarbeidet og godkjent tiltaksplan mot fremmedarter
(svartlistede planter). Tiltaksplanen skal sikre at svartelistede planter blir håndtert på en måte som
hindrer spredning.
Skolekrets for området skal være endret fra Våland skolekrets til Storhaug skolekrets.
Spesielt for KB1 gjelder: Dagens brukere av Buehallen skal være gitt tilbud om alternative lokaler før
utbygging.
Spesielt for KB4 gjelder: Sveitservilla skal være flyttet fra dagens plassering til felt AT2.
Spesielt for KB1-3 gjelder: Sikringsgjerde (i kombinasjon med støyskjerm) skal være etablert mot
jernbanen. Sikringsgjerde må være etablert i henhold til føringer fra Bane Nor.

Rekkefølgekrav om opparbeidelse før igangsettingstillatelse
Rekkefølgekravene om opparbeidelse skal sikre at forutsetninger for gjennomføring og bruk av de
enkelte feltene er til stede. Enkelte rekkefølgekrav vil likevel ha positive effekter utover de feltene
som tiltaket i hovedsak er rettet mot. I disse tilfellene stilles det krav om at felter som får nytte av et
rekkefølgetiltak skal være med å bidra økonomisk til gjennomføringen av tiltaket, omtalt som «sikret
opparbeidet» i planbestemmelsene.
Følgende rekkefølgekrav skal være opparbeidet før igangsettingstillatelse kan gis for tiltak innenfor
planområdet:
•
•
•

Kjøre- og sykkeladkomst til KB1-3 fra fv.44 Hillevågsveien (inklusiv karusellen)
Relokalisering av trafo
Sikringsgjerde og port mot jernbanen
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Rekkefølgekrav om opparbeidelse før brukstillatelse
Følgende rekkefølgekrav skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet gjennom økonomiske bidrag
før brukstillatelse kan gis for tiltak:
For planområdet generelt:
Før det kan gis brukstillatelse innenfor det enkelte delfelt skal det være etablert parkering for
delingsbil og HC-parkering i henhold til p-normen i bestemmelsene.
For enkelte delfelt spesifisert i bestemmelsene:
Infrastruktur skal etableres før områder som er avhengig av infrastrukturen for atkomst, varelevering
eller renovasjon får brukstillatelse. Dette er angitt i bestemmelsene med en tabell som viser hvilke
infrastrukturtiltak som knyttes til hvilke felter.
Byggeområder

Felt som skal opparbeides

Felt som skal sikres opparbeidet med
økonomiske bidrag

KB1

o_V1-5, o_F1, o_F4-7, o_F9-10, o_S1,
o_PA2, o_GP1-2, o_GP5-7, o_VFS1-3

o_F2-3, o_GP3-4, o_VFS4, gangbro over
Hillevågsvatnet

KB2

o_V1-3, o_F2-3, o_F6-7, o_F9-10, o_S1,
o_V4, o_F1 og o_F4-5, o_GP1-2,
o_PA2, o_GP3-6, o_VFS3-4, gangbro over
o_VFS1-2, gangbro over Hillevågsvatnet
Hillevågsvatnet

KB3

o_V1-3, o_F2-3, o_F6-7 og o_F9-10,
o_S1, o_PA2, o_GP3-4, o_VFS4

o_F1, o_V4, o_F4-5, o_GP1-2 og
o_GP5-6, o_VFS1-3, gangbro over
Hillevågsvatnet

KB4

o_GP6

o_GP2-3 og o_GP5, o_VFS2-4

Tabell 11 - Rekkefølgekrav om opparbeidelse for de enkelte delfelt

Det vurderes at rekkefølgetiltaket om gangbro over Hillevågsvatnet vil være positivt både for tiltak
innenfor planområdet spesielt, men også for Stavanger sentrum, nærområdet og kommunen
generelt. Det bør dermed ses på hvordan kommunen også kan bidra økonomisk til rekkefølgekravet,
sammen med private utbyggere innenfor planen.

5.20. Kostnadsberegning av rekkefølgekrav
Det er gjennomført et kostnadsoverslag for rekkefølgekravene i planforslaget. Head Energy har utført
beregningen med en intern kvalitetssikring av tallene ved Plan og anlegg, (BMU), jf. vedlagt
kostnadsoverslag. Priser viser opparbeidelse av tiltak, men viser også hva som ikke tas med i
beregningene. Kvalitative elementer i f.eks. opparbeidelse av parkområder og som vil bli spesifisert i
detaljregulering, er ikke en del av kostnadsbildet. Priser er oppgitt uten mva. Iht. tabellen under er
samlet kalkyle på totalt ca. hundre millioner kroner. Rekkefølgekrav utenfor planområdet, samt
rekkefølgekrav om flytting av trafo og Sveitservilla, er ikke medregnet i kalkyle.
Fordelt på 117.200 m2 BRA innenfor KB1-4 gir dette en kostnad på gjennomsnittlig 850 kr per m2
BRA.
Det er ikke høyde for usikkerhet og fremtidig prisstigning i kalkylen. Markedet er for tiden turbulent,
og det er ikke sikkert en regulering etter indekser fanger opp alle økte kostnader frem til utførelse.
Plan og anlegg (BMU) vurderer derfor at det bør legges til en usikkerhetsfaktor på minimum 20 % i
forhold til summene i tabellen under.
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Tabell 12 - Sammenstilling av kalkyle. Kilde: Head Energy
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6. Konsekvensutredning
Ved utarbeidelse av konsekvensutredningen er det foretatt noen endringer i utredningstema sett i
sammenheng med 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.
Videre er det i planprogrammet definert at 0-alternativet representerer 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.
Under ses samlet vurdering av de ulike temaene fra konsekvensutredningen. Fullstendig
konsekvensutredning følger vedlagt.

6.1.

Samlet vurdering av konsekvensutredning

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 under viser samlet konsekvensgrad for de ulike temaene, samt en samlet
vurdering av tiltaket. 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 13 - Tabellen viser samlet konsekvens for samtlige utredningstema. Mørkegrønt betyr stor positiv, lysegrønt nøytral
til positiv, oransje negativ og rød stor negativ

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

7.

Virkninger/konsekvenser av planforslaget

7.1.

Klimanøytrale Paradis og klimagrep

Kommunen skal jobbe for en mer klimavennlig utvikling med reduksjon av klimagassutslipp. EU har
satt mål om netto null utslipp innen 2050. Det er vedtatt lokale nullvekstmål gjennom byvekst- og
belønningsavtaler i Nasjonal transportplan (2022-2030). Bystyret har vedtatt at klimagassutslippene i
Stavanger skal ned med 80 prosent fram mot 2030, og være en fossilfri kommune innen 2040. EUkommisjonen oppnevnte også nylig Stavanger som én av 112 europeiske byer som skal bli
klimanøytrale innen 2030. EUs krav er at byene som deltar må ha som mål å kutte minimum 80 % av
egne utslipp, som samsvarer med kommunens eget klimamål fram mot 2030. Utviklingen av Paradis
kan bli et pilotarbeid som viser vei i arbeidet med å tilrettelegge for en klimanøytral by gjennom bruk
av reguleringsplaner som verktøy. Denne områdeplanen har derfor som hensikt å sette rammer for
en klima- og miljøvennlig utvikling av Paradis, og legge til rette for at planområdet kan bli Stavangers
første klimanøytrale område på sikt.
Paradis regnes som en av byens mest attraktive utbyggingsområder, med sin sentrale beliggenhet og
korte avstand til sentrum og viktige kollektivknutepunkter som Stavanger stasjon og Paradis stasjon.
Dette gir gode muligheter for et kortreist hverdagsliv hvor det er enkelt å gå, sykle og reise med buss
og tog. Planforslaget baserer seg derfor på å løse transportbehov gjennom gange, sykkel og
kollektivtilbud i tillegg til delte mobilitetsløsninger, samtidig som det tilrettelegges for en annen
tilnærming til bilhold og parkeringsnorm enn det som er fastsatt i sentrumsplanen.
Siden Paradis som område framstår som mer eller mindre ubebygd, gir det også et helt annet
utgangspunkt for å introdusere nye systemer og løsninger. Istedenfor å sette krav til å endre
eksisterende ordninger og normer, har man her en unik mulighet til å etablere Paradis som et
utstillingsvindu for klimavennlige løsninger, og bidra til å skape en kultur for reduserte utslipp og
sirkulær økonomi fra start. Dette innebærer å sette konkrete krav til å redusere utslipp og forbruk
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gjennom planløsninger, og gjennom bestemmelsene innenfor en rekke områder som energi,
mobilitet, bygg og anlegg. Som en viktig ramme for å bidra til at Paradis kan bli et klimanøytralt
område på sikt, er det krav til hver detaljregulering om å utarbeide et bærekraftsprogram som også
inkluderer et klimagassregnskap. Bærekraftsprogrammet skal sammen med klimagassregnskapet
dokumentere hvordan detaljreguleringen skal oppnå klimanøytralitet, og vil derfor gi sterke føringer
for hvilke plangrep som velges. I tillegg setter planen krav til energiproduksjon på tak, slik at det
legges til rette for å produsere egen strøm. Dermed sikrer planen i sine bestemmelser ikke bare et
sterkt virkemiddel for å oppnå klimanøytralitet, men også tilgangen til lokalt produsert, fornybar og
utslippsfri energi.
Gjennom å dokumentere hvordan å oppnå klimanøytralitet vil detaljreguleringen derfor måtte
tilrettelegge for løsninger som bidrar til redusert energibehov og reduserte klimagassutslipp. Dette
vil blant annet kreve lav energiytelse i bygg, lav bilandel, fleksible løsninger og mer miljøvennlig
materialbruk. Utover kravet om bærekraftsprogram angir planforslaget en rekke krav til klima- og
miljøvennlige løsninger innenfor bygg, anlegg og mobilitet. Når det gjelder materialbruk setter
planen krav om at bygninger og uterom skal etableres i bærekraftige materialer og med miljø- og
ressursvennlige løsninger. I tillegg skal nye materialer i både konstruksjon og fasadekledning
fortrinnsvis være i tre. Dette vil ha en positiv innvirkning på klimagassregnskapet sammenlignet med
dagens bransjestandard hvor betong ofte er det foretrukne bygningsmateriale.
Planforslaget er også opptatt av å kunne gjenbruke eller ombruke bygningsstrukturer innenfor
planområdet. Det stilles blant annet krav om at hovedkonstruksjon og tak på eksisterende del av
Buehallen skal videreføres og være synlig. Planforslaget legger også til rette for at nye bygg og
byggematerialer enkelt skal kunne gjenbrukes og endres til ny bruk i framtiden, istedenfor at de rives
og kastes. Dette vil samlet sett også bidra til klimanøytralitet, og ikke minst sikre en mer sirkulær
tilnærming til utvikling av området. Skal man ha en realistisk beregning av klimagassutslipp, er det
helt nødvendig å se utbygging over en lengre tidsperiode som også inkluderer sirkulære grep.
Sammenlignet med dagens situasjon vil likevel utviklingen av Paradis føre til økte klimagassutslipp på
kort sikt. Dette handler om produksjon og transport av nye materialer, transport og avfallshåndtering
av sanerte materialer, og ikke minst utslipp knyttet til eventuell transport av masser. En framtidig
utbygging kan medføre økte klimagassutslipp sammenlignet med dagens situasjon hvor massene
ligger urørt. Planforslaget setter derfor krav til hvordan massene skal håndteres, og angir også
bestemmelser som bidrar til å redusere masseforflytning. Et hovedkrav er at massebalansen innenfor
området opprettholdes. Dette setter begrensninger for store utgravninger, som for eksempel til
kjellere, i og med at massene må håndteres lokalt innenfor planområdet, noe som fører til reduserte
utslipp. Det kan likevel gjøres unntak fra dette kravet hvis forurensede masser må fraktes ut av
området, eller ved transport av masser inn i området i forbindelse med flomsikring og heving av
nordre del av planområde til kote 3. Planen har i tillegg krav til at det skal utarbeides en
massehåndteringsplan for hver detaljregulering som skal inngå som en del av et samlet
klimagassregnskap.
For å kunne 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 til parkering og delte
mobilitetsløsninger, blant annet ved at det ikke tillates privatparkering for beboere og ansatte
innenfor planområdet. Ved å tilrettelegge for delte mobilitetsløsninger som delingsbil framfor
privatbil, reduseres både arealbehovet og bilavhengigheten. Dette vil igjen gi reduserte
klimagassutslipp. Konsekvensvurderingen viser at en utvikling i henhold til planforslaget vil gi en stor
forbedring sammenlignet med dagens situasjon, siden krav til lav bilandel sikres i bestemmelsene.
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Klimagassbudsjettet for planforslaget viser at de samlede tiltakene medfører 75 % reduksjon i
klimagassutslipp i et livssyklusperspektiv sammenlignet med referansescenarioet (dagens
bransjestandard). Gapet mellom det som vi kan få til gjennom reguleringsplanen, og det som skal til
for å oppnå klimanøytralitet i området på sikt, vil hentes inn over tid blant annet gjennom innovasjon
innen teknologi, materialer og prosesser, nye klimavennlige plangrep og lovendringer. Sett opp mot
overordnede klimamål, setter planforslaget likevel rammer for en klima- og miljøvennlig utvikling
som langt på vei setter rammene for å oppnå et klimanøytralt område på sikt. Planforslaget er
dermed i tråd med klima- og miljøplan for Stavanger kommune og mål om en klimanøytral by innen
2030. Samlet sett vurderes dette å være en forbedring sammenlignet med rammene som er gitt i
kommunedelplan for Stavanger sentrum.

7.2.

Forholdet til overordnede planer

Planforslaget er i tråd med føringer i overordnede planer om fortetting langs den prioriterte
utviklingsaksen og langs arealstrukturerende hovedkollektivakser. Mål i kommunedelplan for
sentrum (sentrumsplanen) om å tilrettelegge for kontorarbeidsplasser i tilknytning til
kollektivknutepunkt anses å være oppfylt, og planforslaget opprettholder hovedatkomst sør for
Strømsbrua i tråd med sentrumsplanen. Planforslaget er i tråd med klima- og miljøplan for Stavanger
kommune og mål om en klimanøytral by innen 2030.
Planarbeidet forholder seg i hovedsak til krav og retningslinjer i gjeldende kommuneplan og
kommunedelplan for sentrum. Som følge av vurderinger, undersøkelser og analyser gjennomført i
planarbeidet, eksempelvis fysisk stedsanalyse, parallelloppdrag og klimautredninger, er noen av
føringene fra sentrumsplanen justert og tilpasset.

Parkeringsnorm
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 for at frikjøpsordningen kan benyttes.
Planforslaget avviker fra denne p-normen ved å foreslå ingen privatparkering for beboere og ansatte
innenfor planområdet. Parkering til HC, gjester, tjenestebil og varelevering mv. er sikret i
planforslaget. 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.
Dette grepet er et resultat av mål om å oppnå klimanøytralitet i Paradis. Reduksjon av bilhold har
svært positiv innvirkning på klimagassregnskapet. Det ble vurdert å introdusere en 0-utslippssone (å
kun tillate elbiler inn i området), men dette ble ikke videreført siden dette ikke kan sikres i
reguleringsplanen.
Reduksjon i areal satt av til parkering kan gi lavere byggekostnader som igjen kan påvirke
boligprisene, mer areal kan settes av til utbygging og grønt og få biler fører til et mer trafikksikkert
område og en bedre luftkvalitet.
Det vurderes at grepene har positiv virkning på delmål «Paradis som nabolag og nærområde»
beskrevet i kap. 5.1 samt målet om «gode boområder» hentet fra kommuneplanen, og bedre enn
sentrumsplanen.
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Uteoppholdsnorm
Kommuneplanens § 1.15.1 Bestemmelser om uteareal/lekeareal pkt. 3 setter krav om 30 m2
felles/offentlig uteoppholdsareal pr. boenhet på egen grunn.
Planforslaget foreslår å videreføre normen med 30 m2 pr. boenhet, men med en annen fordeling enn
i overordnet plan. Det foreslås at 25 m2 pr. boenhet skal legges på egen grunn, og at de resterende 5
m2 kan inngå i offentlig grønnstruktur i o_GP5. Mulighetsstudien, som er utarbeidet som en del av
planarbeidet, viser at det oppnås gode områdekvaliteter og gode boområder selv om
uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor utbyggingsområdet er redusert med 5 m2 pr. boenhet.
Rullering av ny kommuneplan ligger ute på høring nå, og viser til et alternativ med omfordeling av
uteoppholdsnormen fra 30 m2 på egen grunn til 20 m2 felles/offentlig uteoppholdsareal pr. boenhet
på egen grunn + 10 m2 i offentlig grøntareal. Hensikten med alternativet er å oppnå en høyere
tetthet i Bybåndet.
Det vurderes at planforslaget gir like god virkning for delmål «Paradis som boområde og nabolag»
beskrevet i kap. 5.1 som føring i sentrumsplanen.

Bestemmelser i sentrumsplanen knyttet til ny bebyggelse øst for jernbanen
Sentrumsplanens bestemmelse § 2.2.2 Bestemmelsesområder setter krav om kvartalsstruktur og
høyder mellom 5-7 etasjer knyttet til ny bebyggelse øst for jernbanen.
Planforslaget foreslår en oppbrutt struktur med bebyggelse i tun med god tilgjengelighet for gående
gjennom området. Dette er vist i mulighetsstudiet. Siden planområdet ikke er omringet av et
eksisterende gatenettverk, vurderes kvartalsstruktur ikke å være egnet innenfor planområdet, da det
kan skape uhensiktsmessige «baksider» i bebyggelsen og skyggefulle mellomrom mellom kvartalene.
Det er vurdert at planforslagets oppbrutte struktur bidrar til en bedre stedstilpasning enn
kvartalsstrukturen.
Planforslaget setter krav til varierte bygningshøyder innenfor planområdet. Planforslaget
tilrettelegger for mellom 3-6 etasjer innenfor boligområdet, med innslag av bygg opptil 7-8 etasjer.
For næringsområdet i sør tillates det bebyggelse opptil 8 etasjer. Høydekravene baserer seg på
undersøkelser gjort i mulighetsstudiet hvor ulike bygningshøyder er testet ut, og kvaliteter som sol i
uterom, tilpasning til omkringliggende bebyggelse, menneskelige skala mv. har vært viktige kriterier.
Det vurderes at det oppnås en større variasjon og et større spenn i bebyggelseshøyder som kan gi en
bedre stedstilpasning og samtidig oppnå mål om høy utnyttelse, enn krav satt i sentrumsplanen.
Det vurderes at virkningene av planforslaget vil gi en veldig positiv effekt for delmål «Stedstilpasset
byutvikling» beskrevet i kap. 5.1, og bedre enn føringer i sentrumsplanen.

Sekundær bilatkomst ved Støtteparken
Sentrumsplanens § 3.5 Hensynssone felles planlegging og omforming sikrer at det skal konkretiseres
en løsning for adkomst fra Fv. 44 til Paradis.
Vurderinger i planarbeidet har vist at det ikke er behov for denne atkomsten, og den er derfor tatt ut
i planforslaget. Dette er begrunnet med at ÅDT for planområdet er svært lav, og at det derfor er
tilstrekkelig med én hovedatkomst til/fra området. Tilrettelegging for en sekundær bilatkomst vil ta
utbyggingsareal fra KB4 og KB1, og vil kunne være konfliktfullt sett opp imot bevaring av verdifull
eksisterende vegetasjon i Støtteparken (o_G1). Det vil være krevende å sikre en god estetisk
utforming av en broløsning for bil over jernbanen, og hvordan den «lander» øst for jernbanen. Det
vurderes i tillegg som uheldig å tilføre personbiltrafikk på fv.44 mellom Strømsbrua og sentrum, hvor
det i dag er en høy ÅDT og hvor bussen skal ha førsteprioritet.
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Det vurderes at virkningene av planforslaget vil gi en veldig positiv effekt for delmålene «Den gå og
sykkelvennlige byen» og «Paradis som nabolag og nærområde» beskrevet i kap. 5.1 samt
kommuneplanens mål om prioritering av gående, syklende og kollektivreiser, og bedre enn føringer i
sentrumsplanen.

Småbåthavn ved grønnstruktur langs Hillevågsvatnet
Sentrumsplanens tilleggsbestemmelse til § 2.12.2 GRØNNSTRUKTUR sier at «Ved detaljplanlegging
av grønnstruktur langs Hillvågsvannet skal det tilrettelegges for videreføring av småbåthavn på
strekningen». I planforslaget er det prioritert å styrke den offentlige grøntstrukturen langs
Hillevågsvatnet, og sikre god kontakt og tilgjengelighet til sjøen for alle. Dette innebærer at
privatbåter som i dag er parkert her, flyttes til innregulert (men ikke opparbeidet) småbåthavn sør for
Strømsbrua når denne er etablert. Ved realisering av denne småbåthavnen vil den totale kapasiteten
i området øke.
Det vurderes at virkningene av planforslaget vil gi en veldig positiv effekt for delmålene «Paradis som
del av sentrum» og «Blågrønn spydspiss» beskrevet i kap. 5.1, og bedre enn føring i sentrumsplanen.

7.3.

Bokvalitet og bomiljø

Sol- og vindforhold
Planområdet er langstrakt og de beste solforholdene finnes i boligfeltet KB1 i nord, hvor det sikres
tilstrekkelig sol på utearealer iht. kommuneplanen. KB2 og KB3 er delvis undersolt, spesielt på
ettermiddagen, på grunn skygge fra terrengforskjeller og bebyggelse mot vest. Her åpnes det derfor
kun for næringsfunksjoner.
Det er i bestemmelsene gitt mulighet for avvik fra solkrav på promenaden, da innfrielse av
solkravene ville redusert utbyggingspotensialet for KB1, KB2 og KB3 for mye. Ved avvik skal det
likevel sikres gode solforhold langs promenaden generelt, og spesielt på møteplasser og i
oppholdssoner.
Vindanalysen viser at det ikke er nødvendig med omfattende tiltak for å bedre vindkomforten i
området. Analysen viser at vindkomforten blir betydelig forbedret rundt store deler av den foreslåtte
bebyggelsen, og områdene har stå- og sittekomfort. Det er foreslått enkelte mindre tiltak for å
optimalisere vindforholdene langs promenaden, og i forbindelse med oppholdssoner i o_GP1
Paradisparken, o_GP5 Lagårdsparken og o_GP4 Allmenningen. Tiltakene dreier seg primært om
plassering av bygg, og skjerming ved hjelp av vegetasjon. Den nye gangbrua mellom Lagårdsparken
og Støtteparken vil være vindutsatt og kan skjermes av et tett og høyt rekkverk. En annen mulighet
er å la vegetasjonen skjerme brua, da dette er regulert som en grønn forbindelse. Disse tiltakene må
følges opp i detaljregulering.

Uteområder og rekreasjon
Plangrepet inneholder tre parker, Paradisparken (o_GP1), Lagårdsparken (o_GP5) og Allmenningen
(o_GP4), og en sammenhengende promenade (o_GP2-3) som binder parken og grøntområdene
sammen. Samlet sett utgjør de offentlige grøntarealene ca. 25 300 m2. Det skal legges til rette for
møteplasser langs promenaden, hvor promenaden stedvis utvides. Videre ligger det inne
bestemmelse om at det skal etableres nabolagspark(er) innenfor planområdet, som skal løses
innenfor KB1 og o_GP5. Disse grøntområdene innfrir hensikten med planen, nemlig at dette skal
være et turområde og en grønn lunge for beboere i Stavanger sentrum og i Paradis.
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Allmenningen, Lagårdsparken og promenaden ivaretar forbindelser for gående og syklende i
området. Brua (o_GP6) mellom Lagårdsparken og Støtteparken skal være en grønn forbindelse som
sikrer at grøntområdene i Paradis kan kobles sammen med de grønne forbindelsene på Våland.
Denne skal være universelt utformet og sikrer koblingen mellom Lagårdsveien og planområdet.
Parkarealet mellom gravlunden og planområdet (o_GP7) forbinder grøntområdene i gravlunden med
grøntområdene i KB1, og fungerer samtidig som en buffer mellom gravlunden og bebyggelsen.
Det tillates etablert toalettbygg, kiosk eller lignende på inntil 150 m2 BRA i Paradisparken. I
Allmenningen og Lagårdsparken skal det etableres turvei i øst-vest retning. Dette skaper gode
rammer for rekreasjon, og tilkobling til det overordnede turveinettet.
Ny gangbru over Hillevågsvatnet vurderes å være et svært positivt bidrag for å knytte sammen
grønnstrukturen i planområdet med de offentlige friområdene ved Godalen, hvor det er turvei,
badeplasser og flere andre kvaliteter for de sentrumsnære bydelene. I tillegg vil dette kunne åpne for
andre muligheter for rekreasjon i nærområdet, med mulighet for en kortere tur rundt
Hillevågsvatnet. Dette vil være et positivt bidrag til beboere både i og rundt planområdet, og for
andre som beveger seg gjennom området. Tiltaket ligger utenfor planavgrensningen, og er derfor
tilknyttet planforslaget som et rekkefølgekrav. Det bør derfor ses på hvordan kommunen kan bidra
økonomisk sammen med private forslagstillere innenfor planområdet til å realisere tiltaket. Det bør
også vurderes tiltak på østsiden av Hillevågsvatnet for å sikre bedre forhold for gående enn det er i
dag.
I konsekvensutredningen blir det vurdert at en utvikling i tråd med planforslaget vil medføre flere
grønne uteoppholdsarealer og grønne forbindelser, både på tvers og på langs, sammenlignet med
dagens situasjon og sentrumsplanen. Samlet sett gir dette en stor forbedring.
Når det gjelder rekreasjonsmulighetene for allmennheten i og på sjøen, er disse begrenset i dag.
Hillevågsvatnet er betydelig forurenset, hvilket sannsynligvis også påvirker badevannskvaliteten i
Strømsvik, på østsiden av vatnet. Båtplassene langs vestsiden vil over tid flyttes til regulert båthavn
sør for Strømsbrua, hvilket vil gi bedre muligheter for kontakt med sjøen. Båthavnen representerer
imidlertid fremdeles en privatisering av Hillevågsvatnet. I forbindelse med Prosjekt Forurenset
Sjøbunn, har Cowi gjort en utredning knyttet til forurenset sjøbunn i Hillevågsvatnet som munner ut i
forslag til tiltak. Det er per dags dato planlagt tiltak for opprenskning i 2027.

Sosial bærekraft
Når det gjelder virkemidler for å oppnå sosial bærekraft i arbeidet med områdeplanen for Paradis
handler dette om:
•
•
•
•

Boligsammensetning
Miks av programmer
Sosial infrastruktur og møteplasser
Gatenett som fremmer myk mobilitet

Den sosioøkonomiske profilen til et område kan ikke reguleres gjennom en områdeplan.
Tilrettelegging for utvalgte grupper, for eksempel nyetablerere, utviklingshemmede og folk med en
«vanlig» inntekt, må tas hånd om i detaljreguleringsprosessen gjennom avtaler mellom
utvikler/grunneier og kommune.
Når det gjelder virkemidlene som kan reguleres gjennom en områdeplan, sikrer planforslaget et
bredt spekter av boligtyper og boligstørrelser med gode og bilfrie uteoppholdsarealer. Alle
uteoppholdsarealer befinner seg på bakkeplan, hvilket skaper gode rammer for felleskap og
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naboskap. Planforslaget sikrer leiligheter med direkte adgang til bilfrie utearealer, hvilket gir
muligheter for barnefamilier å etablere seg i området. Det sikres fellesarealer som kan benyttes til
bl.a. festlokale, verksted eller lignende. Videre stiller planforslaget krav til kvalitetsprogram som skal
behandle tema som fleksibilitet og delingsfunksjoner.
Planforslaget gir også muligheter for en miks av programmer. Hovedformålene er bolig, kontor og
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. Videre sikrer områdeplanen gode bilfrie byrom
og koblinger for gående og syklende på langs og på tvers.
Områdeplanen har ikke mulighet til å sikre boliger for utvalgte grupper under markedspris. Det
foreslås imidlertid å ikke tillate privatparkering og derved ikke sette av areal til privatparkering. Dette
kan bidra til å redusere prisen på boligene betraktelig. Privatbil erstattes av bildeling, og forskning
viser at bildeling kan ha en sosialt utjevnende funksjon. Planforslaget legger ikke opp til bilatkomst
til/fra Lagårdsveien, noe som kommunedelplan for Stavanger sentrum vises som en mulighet i
området ved Støtteparken. Dette vil også bidrar til å redusere kostnader i forbindelse med
rekkefølgekrav, som igjen skaper muligheter for rimeligere boliger.
Det er imidlertid primært gjennomføringsfasen som avgjør hvorvidt kommunens strategier og mål for
sosial bærekraft lykkes. Gode nabolag skapes gjennom samarbeid mellom kommunene, grunneiere,
utbyggere og arkitekter. Først og fremst må det defineres hvilke beboergrupper kommunen ønsker å
tilrettelegge for. Videre er det sentralt at grunneier/utbygger er med på laget. Kommunen må på sin
side være villig til å imøtekomme utbygger, og være tydelig på hva kommunen har å gi.
Utbyggingsavtaler er et sentralt virkemiddel som kommunen kan bruke for å oppnå mål om sosial
bærekraft. Utbyggingsavtaler gir kommunen en mer aktiv rolle i tilrettelegging og gjennomføring av
utbyggingsprosjekter, og den muliggjør å gi mer detaljerte føringer når det kommer til antall boliger,
størrelser, og nærmere krav til utforming og tilpasning. Avtalen kan også regulere at kommunen skal
ha fortrinnsrett til å kjøpe en gitt andel av boligene til markedspris. Husbanken har i tillegg en rekke
finansierings- og støtteordninger for å teste ut ulike boligmodeller for vanskeligstilte og grupper med
spesielle behov.
Det er med andre ord summen av tiltak og virkemidler som avgjør hvorvidt vi i felleskap lykkes med å
skape sosialt bærekraftige nabolag, fra regulering gjennom områdeplanen, til gjennomføring av
utbyggingsprosjektene og medvirkning om fellesarealer og delefunksjoner.

Konsekvenser for eksisterende naboer
Det er i områdeplanen lagt vekt på at den nye bebyggelsen skal tilpasse seg den eksisterende
bebyggelsen, med oppbrutte volumer og skrå takflater. Videre er siktlinjer i området ivaretatt.
Planforslaget hensyntar solkrav i kommunedelplanen når det gjelder den eksisterende bebyggelsen.
Sol- og skyggeanalyser i mulighetsstudiet viser noe skygge av enkelte hager mot Paradisveien på
vårjevndøgn. Ellers er solforholdene uforandret ved midtsommer.
Områdeplanen legger føringer for koblinger fra Lagårdsveien og ned til planområdet. På denne
måten kan planområdet tilby møteplasser, parker, og tur- og lekemuligheter for beboere på
Lagårdsiden. Det samme gjelder for beboere i Paradisskråningen og Varden.
Deler av Buehallen skal bevares og fylles med publikumsrettede aktiviteter. Dette kan også bidra
positivt til det eksisterende nabolaget. Videre legger planforslaget rammer for en utnyttelse som er
mer stedstilpasset enn Sentrumsplanen.
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Samlet sett setter planforslaget bedre rammer for utviklingen når det gjelder utnyttelse, siktlinjer og
grønne forbindelser enn sentrumsplanen.

7.4.

Arkitektur og tilpasning

Det er i planforslaget lagt stor vekt på å oppnå en god tilpasning til landskapsrommet og
omkringliggende bebyggelse, samtidig som det opprettholdes en relativt høy utnyttelsesgrad i tråd
med beliggenhet nært sentrum og kollektivknutepunkt. Planforslaget legger føringer for varierte
byggehøyder mellom 3-6 etasjer, og åpner for at enkelte bygg kan være opptil 8 etasjer.

Figur 101. Fordeling av etasjer i mulighetsstudiet

I mulighetsstudiet som følger planforslaget er det vist forslag til fordeling av bebyggelse i 3 – 8
etasjer. I nordøstre del av planområdet, der ny bebyggelse møter eksisterende småhusbebyggelse, er
det i hovedsak vist lave bygninger i 3 og 4 etasjer, men med innslag av bygg i 5 og 6 etasjer mot
jernbanearealene i nordvest. Bebyggelse trappes gradvis opp sørover, primært med flere bygninger i
5 og 6 etasjer, men også med innslag av 7 og 8 etasjer. I den sørlige delen av planområdet viser
mulighetsstudiet bebyggelse i variert høyde opptil 8 etasjer. Dette er næringsbebyggelse med høyere
etasjer enn i boligbebyggelsen.
Mulighetsstudiet er en pekepinn på hvordan det er mulig å få til en god stedstilpasning med en høy
utnyttelse. Siden dette er en områdeplan og det er krav om detaljregulering i neste fase, åpnes det
for en viss fleksibilitet for hvordan området kan bli. Mange av grepene i mulighetsstudien sikres
likevel i bestemmelsene, blant annet tunstrukturen med sammenhengende uterom, skråtak og
trekledning. Dette er grep som sikres for å få til en god stedstilpasning og å sikre estetiske kvaliteter.
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I mulighetsstudiet er det vist en utnyttelse i BK1 på BRA 43 600 m2. I bestemmelsene er dette tallet
multiplisert med 1,15 slik at yttervegger regnes med, noe som gir en bedre indikasjon på volumer og
fotavtrykk. Bestemmelsene sikrer dermed en maks utnyttelse på BRA 50 000 m2. Gjennom krav til
felles utearealer, solkrav, høydebegrensninger og krav om at bebyggelsen skal brytes opp i flere
volumer og danne en tunstruktur sikres det at bebyggelsesstrukturen blir åpen og perforert. Dette gir
både god tilgjengelighet og en trygghetsfølelse for folk som bruker uterommene. Kvalitetene fra
mulighetsstudiet sikres dermed videreført gjennom bestemmelsene, men gir likevel rom for
fleksibilitet. Det kan i detaljregulering bli undersøkt andre måter å organisere bebyggelsen enn i
mulighetsstudiet, men hovedintensjonene om tunstruktur med god tilpasning til trehusbyen og
landskapsrommet videreføres.
Det er satt en maks utnyttelse på BRA 47 500 m2 totalt innenfor KB2 og KB3. I mulighetsstudiet er
det vist næringsbebyggelse i alt fra 3 til 8 etasjer. Bebyggelsen er delt inn i flere volumer for å bryte
ned skalaen. Bygningene trappes ned fra høyest mot jernbanen i vest til lavest mot promenaden i øst
og mot Lagårdsparken i nord. Bebyggelsen består av store volumer, men nedtrappingen og
oppbrytningen av volumene bidrar til mindre dominerende vegger ut mot offentlige uterom.
Bestemmelsene sikrer at bebyggelsen skal ha varierende høyder.

Figur 102. Snitt av landskapsrommet i Paradis. Ny bebyggelse markert i rødt

En utbygging av feltene med denne utnyttelsen samsvarer godt med mål om knutepunktsutvikling,
men det er snakk om store volumer som skal inn på et smalt areal. Promenaden i øst vil nødvendigvis
få mye skygge fra den nye bebyggelsen, men dette vil kompenseres ved at det tilrettelegges to større
parker i området, Lagårdsparken og Allmenningen, som begge vil få gode solforhold.
I felt AT1 sikres det at deler av Buehallen kan ombygges og tas i bruk til publikumsrettet virksomhet.
De ikoniske buetakene og takkonstruksjonen skal bevares og synliggjøres. De delene av Buehallen
som ikke er innenfor AT1 skal demonteres, og buetak og takkonstruksjon skal gjenbrukes til
offentlige paviljonger rundt forbi i planområdet. Dette vil være gjenkjennelige elementer som kan
bidra til å gi området en tydelig identitet forankret i områdets jernbanehistorie.
I KB4 er det gjort grep i mulighetsstudiet for å sikre bevaring av verdifulle trær. Bygningsvolumene er
plassert slik at de både hensyntar trærne og rotsystem, og samtidig skaper en forplass ved at det ene
volumet er trukket noe tilbake fra Lagårdsveien. Dette bidrar til å redusere monotonien i det som
ellers ville blitt en veldig lang fasade. Det er i mulighetsstudiet vist to volumer i 5-6 etasjer mot
Lagårdsveien, med en nedtrapping til 3 etasjer mot Sveitservillaens nye plassering. Siden det er stor
terrengforskjell på disse tomtene, er det ene volumet 7 etasjer målt fra terrenget mot jernbanen og
Paradis. Det er store volumer som vil være veldig dominerende mot gateplanet og boligene nede på
Paradisflaten. Det vil derfor være ekstra viktig å sikre mer oppbrutte fasader og varierte høyder i
detaljreguleringen.
For å sikre at uterommene blir gode å være i, vil det være ekstra viktig at fasadene som omgir dem
har gode materialkvaliteter. Områdeplanen har store klimaambisjoner, noe som legger føringer for
bruk av bærekraftige materialer. Det vil da være ekstra viktig å sikre også estetiske og taktile
kvaliteter i materialbruken. Planforslaget sikrer at materialer fortrinnsvis skal være i tre, men at det
kan gjøres unntak ved bruk av gjenbruksmaterialer. Det sikres også at det skal lages et
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kvalitetsprogram i forbindelse med detaljreguleringen, og vedlagt planforslaget følger et notat med
føringer for hva dette skal inneholde. Kvalitetsprogrammet beskriver at fasader skal bidra til å skape
gode uterom ved bruk av taktile materialer, farger og variasjon. Det er også krav om at det skal
utføres en farge- og materialutredning i detaljreguleringen. Denne skal vurdere fargebruk og
materialvalg i sammenheng, og resultere i konkrete forslag til farger og materialbruk med tilhørende
bestemmelser som sikrer dette.
Planforslaget tilrettelegger for store volumer i planområdet, men sammenlignet med hva
sentrumsplanen åpner for, viser planforslaget en bedre tilpasset bebyggelsesstruktur, både til
trehusbyen, landskapsrommet og til de planlagte uterommene. Der sentrumsplanen krever
kvartalsstruktur i 5-7 etasjer, foreslår områdeplanen bebyggelse med varierte høyder organisert i en
åpen tunstruktur med varierte sammenhengende uterom.

Figur 103: Oppriss langs sjø, med Våland i bakgrunnen. Ny bebyggelse markert i rødt

7.5.

Kulturminner, kulturmiljø og stedstilpasning

Kulturminner
I kommunedelplan for Stavanger sentrum (sentrumsplanen) er det krav om at Sveitservillaen i Nedre
Lagårdsvei 2 skal bevares eller flyttes. Planforslaget følger opp dette kravet.
Flytting av Sveitservillaen vil øke synligheten og kan bidra til å øke kulturminnets formidlingsverdi.
Flytting av kulturminner kan fjerne kulturminnet fra sin kontekst, men i dette tilfellet vurderes det at
omgivelsene er blitt sterkt forringet ved utfyllinger i Hillevågsvatnet og utbygging ved Lagårdsveien.
I planforslaget skal Sveitservillaen plasseres ved brokoblingen fra Lagårdsveien mot Hillevågsvatnet
(felt AT2) og ved Støtteparken (o_G1). Dette vil gi Sveitservillaen en synlig plassering. Det vurderes
positivt å gjøre villaen mer synlig og planforslaget tilrettelegger for at virksomheter med allmennyttig
formål skal kunne benytte Sveitservillaen. Det er vurdert som et godt grep at denne plasseringen
sikres i områdeplanen, istedenfor å utsette vurderingen av ny plassering til detaljregulering. Nøyaktig
plassering av Sveitservillaen skal avgjøres i detaljregulering, for å ivareta nødvendig fleksibilitet.
Det er vurdert at utvikling av byggeområdet KB4 på Lagårdsveien, i tråd med rammene gitt i
planforslaget, forutsetter flytting av Sveitservillaen. Dersom det skulle etableres ny bebyggelse uten å
flytte Sveitservillaen vil denne bygges inne mellom næringsbygg ved Lagårdsveien og
boligbebyggelsen ved Hillevågsvatnet. Flytting av Sveitservillaen er vurdert å ivareta denne som
kulturminne på en god måte, og ny plassering tilrettelegger for bruk og formidling av historien til
Lagårdsveien.
Støtteparken med minnestøtten er ikke listeført som et kulturminne i kulturminneplanen eller gitt
formelt vern, men vurderes å ha kvaliteter. Denne lokaliteten er videreført og hensyntatt i
planforslaget. Lagård gravlund med arealformål for grav- og urnelund videreføres i planforslaget, og
vises med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Dette vurderes å ivareta Lagård gravlund som
kulturminne på en god måte. Planforslaget legger ikke til endringer av bruk, men avgrensningen er
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trukket noen meter mot sør for å tilrettelegge for fortau i Kirkegårdsveien. Dette utgjør 163 m2 og
vurderes akseptabelt for å etablere en tilstrekkelig trafikksikker gangforbindelse i Kirkegårdsveien.

Kulturmiljø og stedstilpasning
I planforslaget er det innarbeidet tiltak for å ta hensyn til den omkringliggende trehusbyen. Krav til
takform og begrensninger i utnyttelse og høyder er grep som er gjort for å blant annet sikre visuell
kontakt mellom bydelene Storhaug og Våland.
Krav til en oppbrutt bebyggelsesstruktur med saltak og fasademateriale i tre er vurdert å gi en bedre
tilpasning til trehusbyens typologi og materialitet. Regulerte byggehøyder med variasjon mellom 3 til
6 etasjer, og enkelte bygg med inntil 8 etasjer, vil oppleves som et tydelig brudd i skala. Bebyggelsen
skal trappes gradvis ned mot eksisterende trehusby i nord og øst, og det vurderes at planforslaget
tilrettelegger for bebyggelse som kan oppnå samspill og sammenheng med den omkringliggende
trehusbyen, og underordne seg landskapsrommet.
For næringsbebyggelsen gjelder fellesbestemmelser om tilpasning ved å forsterke områdets
identitet, og krav til variasjon i høyder og fasader sikrer at tilpasning ved samspill med omgivelsene
skal vurderes og avklares i detaljregulering.
Planforslaget sikrer at deler av taket og takkonstruksjonen tilhørende Buehallen bevares og
gjenbrukes innenfor planområdet. Dette sikrer videreføring av en viktig identitetsmarkør i
planområdet i dag. Gamle togspor skal også vurderes gjenbrukt i uterom som et identitetsskapende
element.
Planforslaget gir overordnede føringer for utvikling av området, med enkelte mer detaljerte krav for
å sikre viktige hensyn. Dette gjelder blant annet krav om saltak i ny boligbebyggelse, tre som
hovedmateriale i fasader og krav om gjenbruk av takkonstruksjon tilhørende Buehallen. Det er
vurdert å ikke være hensiktsmessig å regulere nøyaktig plassering av bebyggelse i planforslaget, da
dette kan låse utforming av planområdet på et overordnet nivå. Dette skal avklares i
detaljreguleringer, innenfor de rammene som planforslaget gir. Samlet sett vurderes planforslaget å
være en forbedring sammenlignet med rammene for utvikling som er gitt i kommunedelplan for
Stavanger sentrum.

7.6.

Naturverdier

Verdifull vegetasjon
Planområdet er sterkt påvirket av inngrep fra menneskelig aktivitet og har derfor få gjenværende
viktige lokaliteter for naturmangfold. Registrert alm og ask ved Støtteparken o_G1 er innenfor
avgrensning for offentlig naturområde som sikrer at verdifulle trær skal bevares, og er vist med
hensynssone (H560) i plankart som sikrer at vegetasjon skal hensyntas. I tillegg sikrer bestemmelsene
at naturmangfold skal prioriteres fremfor opphold innenfor området regulert til offentlig
naturområde.
Kulverten som er regulert over jernbanen i sentrumsplanen er i planforslaget erstattet med bro av
hensyn til å bevare flest mulig trær. Lokaliteten er i dag svært liten og er derfor sårbar med hensyn til
påvirkning fra omkringliggende arealer. Det er allikevel vurdert at planforslaget ikke vil føre til
nevneverdig større negativ påvirkning enn lokaliteten er utsatt for i dag.
De to regulerte hensynssonene innenfor utbyggingsområdet ved Lagårdsveien (felt KB4) sikrer at
større ansamlinger av verdifull vegetasjon skal hensyntas, og trær innenfor H540_3 skal ivaretas. Det
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er også i plankartet sikret at enkelte trær skal bevares, ved Lagårdsveien gjelder dette fire
frittstående trær. Samlet vurderes det at verdifull vegetasjon ved Lagårdsveien er tilstrekkelig
hensyntatt i planforslaget.
Lagård gravlund har også verdi som funksjonsområde for fugl, og innehar verdifull vegetasjon, som
en del av en grønnstruktur fra Breiavatnet til Hillevågsvatnet. Planforslaget påvirker ikke vegetasjon i
gravlunden, og dette området vurderes å være godt ivaretatt i planforslaget.
Rødlistet lav på trær langs Hillevågsvatnet skal bevares og er ivaretatt i bestemmelsene, men enkelte
trær tillates flyttet for å bedre tilgjengeligheten til sjøkanten. Dette gjelder både for vertstrær for
rødlistet lav og trær uten denne arten registrert. Det vektlegges at planforslaget stiller krav til utvidet
kartlegging av rødlistede arter for trærne før det kan tillates tiltak innenfor vekstområdene. Dette
sikrer at samlingen av trær ved Hillevågsvatnet videreføres og vurderes ved utvikling av området.
Eventuell flytting av trær blir avklart i detaljregulering. I tillegg er en frittstående ask registrert med
rødlistet kystbrunlav, nord for Hillevågsvatnet innenfor felt o_GP1, er sikret bevart i plankart.

Naturmangfold
Ifølge vedlagt fagrapport og konsekvensutredning er det hekkende fugler som vil påvirkes mest
negativt av planforslaget. Det vektlegges i vurderingen av dette forholdet at planområdet er i
overordnede arealplaner avsatt til utbyggingsformål, og at flere av fuglene kan finne nye og egnede
hekke- og leveområder. Dette er redegjort for i vedlagt fagrapport. Tap av hekkearealer vurderes
derfor å være en akseptabel konsekvens ved utvikling av området.
Planforslaget vil etablere en mer urban struktur enn i dag, men det vil også etableres en mer
sammenhengende grønnstruktur fra Lagård gravlund til, og langs, Hillevågsvatnet som vurderes
positivt for småfugl når området er bygget ut. Plassering av grønne lommer og korridorer i
utbyggingsfeltene skal avklares i detaljregulering. Planforslaget har krav om etablering av
blomstereng i deler av grøntområdene som bidrar til økt naturmangfold i planforslaget.
Det er vurdert at planforslaget sikrer eksisterende naturverdier i planområdet på en god måte, og
bidrar til enkelte forbedringer når det gjelder sammenheng i grøntområder og tilrettelegger for å
tilføre økt naturmangfold.

7.7.

Barn og unges interesser

Det er store forskjeller mellom levekårssonene Lagård på den ene siden, og Varden på den andre
siden. Indikatorer som blant annet inntekt, flyttinger, barneflyttinger, og barn i lavinntektsfamilier
sier noe om levekårene og stabiliteten i nabolaget, og om barn og unges oppvekstsvilkår. For de
fleste indikatorer ligger Varden i øverste sjikt, mens Lagård befinner seg i nederste sjikt. En utvikling i
tråd med planforslaget kan bidra til å forbedre levekårene, og dermed oppvekstmiljøet for barn og
unge i nærområdet, ved å tilby offentlig tilgjengelige grøntområder, lekeplasser, byrom og
aktivitetsområder. På denne måten kan planområdet ha en utjevnende effekt utover plangrensen.
Barn og unges livssjanser og fremtidsmuligheter påvirkes av nabolaget de vokser opp i, både i positiv
og negativ forstand. Å sørge for attraktive boligområder for barnefamilier, med høy kvalitet når det
gjelder materielle, sosiale og organisatoriske forhold, er det viktigste bidraget til like muligheter for
barn og unge uavhengig av bosted. Dette handler om:
•
•

å bygge tilstrekkelig med store leiligheter som er egnet for barnefamilier i sentrumsnære
områder
å skape gode og varierte uteområder i nær avstand til boligene
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trafikkforhold som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og behov
gode lokale tjenester fra det offentlige (barnehage, skole, fritidstilbud, helsetilbud o.l.) og fra
ideelle og frivillige organisasjoner

Som nevnt under kapittelet som omhandler bokvalitet og bomiljø sikrer områdeplanen en variasjon
av boligstørrelser. Boliger på bakkeplan og direkte adgang til bilfrie og varierte uteområder skaper
grunnlag for gode oppvekstmiljø. Delebilsordninger kan dessuten fungere sosialt utjevnende og
skape muligheter for at familier med «vanlige» inntekter kan bosette seg her.
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. Skolekretsen skal endres til Storhaug bydel, og
trygg skolevei skal sikres i detaljregulering.
Samlet sett legger planforslaget gode rammer for barn og unges oppvekstmiljø. For å kunne sikre en
sosial miks er det imidlertid nødvendig å etablere et samarbeid mellom kommune og
grunneier/utbygger i gjennomføringsfasen. Dette kan dreie seg om utbyggingsavtaler som sikrer at
en viss andel av boligene settes av til barnefamilier med en lavere inntekt.

7.8.

Universell utforming og tilgjengelighet

Planforslaget sikrer i bestemmelsene at løsninger som gir universell utforming skal være en del av
landskapsutformingen og ikke separate spesialløsninger. Dette gjelder alle arealer i planområdet,
unntatt i Allmenningen (o_GP4) ved Paradis stasjon.
På grunn av høydeforskjellen opp til Paradis stasjon skal det i detaljregulering vurderes om
forbindelsen kan etableres som universelt utformet turvei eller om det skal etableres en døgnåpen
heis eller skråheis som ivaretar en universelt utformet forbindelse. Dette vurderes å ivareta dette
forholdet, og det vektlegges at broforbindelsen mellom Støtteparken og Lagårdsparken o_GP5 sikrer
en universelt utformet turveiforbindelse mellom Løkkeveien og Hillevågsvatnet. Denne forbindelsen
er også sikret opparbeidet i tilknytning til første detaljregulering av KB1, 2 eller 3 og ivaretar en god
universelt utformet forbindelse.
For mulig gangbro (H_430) skal endelig plassering og utforming avklares i detaljregulering. Det er
usikkerhet knyttet til tidspunkt for mulig etablering av denne forbindelsen, da bruk av sidespor
tilhørende jernbanen må avvikles og fjernes. Med tanke på usikkerhet knyttet til utforming,
plassering og tidspunkt for etablering er det vurdert at dette avklares i detaljregulering.
Valg av belegg i uteområder, belysning og lignende som kan ha påvirkning på universell utforming er
vurdert hensiktsmessig å avklare i detaljregulering, fremfor på overordnet nivå i planforslaget.
Planforslaget stiller krav om at utformingen skal være helhetlig og at uteområder skal knyttes
sammen, prinsipp om universell tilgjengelighet vil også være gjeldende i dette.

7.9.

Mobilitet

Trafikale forhold
Planen legger opp til nye utbyggingsarealer og dette vil medføre biltrafikk til og fra området. Da
eksisterende bilveg langs Hillevågsvatnet omgjøres til en sammenhengende promenade langs
vannkanten, opparbeides det en ny sambruksvei langs jernbanetraseen vest i planområdet.
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Planområdet vil generere omtrent 800 kjøretøy i døgnet, noe som ses på som en lav trafikkmengde.
Trafikken skal ledes sørover på sambruksveien før den kobles på Consul Sigvald Bergesens vei og
deretter videre til fylkesveinettet via Karusellen (som er regulert adkomstløsning i plan 2499P).
Veiene ut og inn av området vurderes å ha en god kapasitet til å tåle økningen av trafikk som
planområdet genererer. I plan 2731 Områdeplan for Hillevåg, som er under utarbeiding, skal det ses
på tiltak som legger til rette for at nyskapt trafikk fra hele Paradisområdet til/fra Karusellen, samt
dagens gjennomgangstrafikk i Hillevåg kommunedelssenter effektivt føres gjennom
Hillevågstunnelen til/fra hovednettet E39.
Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at sambruksveien opparbeides med 2 kjørefelt med en
kjørevegbredde på 5,5 meter. Ved små trafikkmengder (ÅDT under 1000), lav fart og liten andel
tunge kjøretøy kan sykkeltrafikk og motorkjøretøyer benytte samme kjørefelt. Løsningen gir god
sikkerhet for de syklende ved at de er synlige i gatebildet. En blanding av myke og harde trafikanter
gir økt oppmerksomhet og har ofte en fartsdempende effekt. Løsningen gir også god
fremkommelighet for syklistene.
Paradisveien reguleres med bredde 5,5 meter, dobbeltsidig fortau langs søndre del og ensidig fortau
langs østside fra krysset ved sambruksveien og nordover til Kirkegårdsveien. Det reguleres sykkelfelt i
nordgående retning der stigningen er brattest. Regulerte parkeringslommer i plan 2129 –
Reguleringsplan for Lagård gravlund og dagens tilrettelagte parkering i Paradisveien fjernes i
planforslaget til fordel for sykkelfelt.
Tilrettelagt kantparkering i Kirkegårdsveien/Kirkegårdsbro opprettholdes, og reguleres som
langsgående parkeringslomme o_PA2 som vist i gjeldende regulering plan 2129 – Reguleringsplan for
Lagård gravlund. Det bør vurderes om parkeringen skal skiltes for besøkende til Lagård gravlund.
Planforslaget legger ikke opp til bilatkomst til/fra Lagårdsveien, noe som kommunedelplan for
Stavanger sentrum viser som en mulighet i området ved Støtteparken. Planforslaget legger kun opp
til gangkobling for myke trafikanter ved Støtteparken. Det er i arbeidet sett på en mulig adkomst for
bil til/fra Lagårdsveien, men krevende høydeforskjeller og strenge krav til frihøyder over jernbanen
vil resultere i lang og lite estetisk tiltalende ramper som igjen vil gå på bekostning av utbyggingsareal.
Med tanke på den lave bilandelen planen vil generere, vil det ikke være behov for to biladkomster
mellom Paradis og det overordnede vegnettet. Planforslaget tilrettelegger for hovedatkomst sør i
planområdet, med en sekundær atkomst for utrykningskjøretøy, renovasjon og varetransport i nord
via Paradisveien. Denne atkomst vil også gi Bane Nor tilgang til sine sporområder.
De trafikale forholdene som planen utløser vurderes, samlet sett, som en forbedring sammenlignet
med de føringer som ligger i sentrumsplanen.

Delt mobilitet og parkering
Planforslaget legger opp til en gå- og sykkelvennlig bydel der delte mobilitetsløsninger står i fokus.
For å nå målet om et klimanøytralt område må bilavhengigheten reduseres. Planforslaget legger
dermed ikke til rette for privatparkering for beboere og ansatte innenfor planområdet. For å
redusere arealbruk og klimagassutslipp skal privatbiler for beboere og ansatte erstattes med
delingsbiler. Det legges opp til 93 parkeringsplasser der 48 plasser blir avsatt til delingsbil og 13
parkeringsplasser vil bli korttidsparkering for tjenestebiler, hjemmehjelp og gjesteparkering mv. De
resterende 32 parkeringsplassene avsettes til forflytningshemmede (HC-parkering).
Sentrumsplanen har andre krav til parkering, der det legges opp til 0,5 parkeringsplasser for bolig,
inkludert gjesteparkering, og 0,3 parkeringsplasser pr 100 m2 næringsareal.
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Plangrepet med null privatparkering, der delte mobilitetsløsninger er i fokus, vil kunne frigjøre areal
til utbyggingsareal som var tiltenkt parkering. En bil opptar om lag 10 kvadratmeter. Det anslås, ut fra
erfaringstall, at det koster mellom 400 – 500.000 kroner å bygge en parkeringsplass, avhengig av
kotehøyder og vanntett konstruksjon. For boligprosjektet Mitt Hillevåg koster det derimot 450 000
kroner å kjøpe en parkeringsplass.
I tillegg til å frigjøre areal til utbygging, samt å oppnå billigere byggekostnader, vil plangrepet om å
fjerne overflateparkering/parkeringsareal være en positiv konsekvens for trafikksikkerheten. Lite
parkeringsareal vil være en viktig forutsetning for å skape gode, trygge og trafikksikre nabolag. Lav
bilandel vil føre til lite intern trafikk i planområdet og føre til mindre gjennomgangstrafikk i Hillevåg
sammenlignet med føringene i sentrumsplanen som ville generert både mer biltrafikk og større
parkeringsareal.
Transportøkonomisk institutt (TØI) har, på vegne av Bymiljøetaten i Bergen kommune, utarbeidet en
rapport som omhandler erfaringer om bildeling i Bergen. Basert på beregninger, slås det fast at 1
delingsbil erstatter 10 til 15 privatbiler. Når undersøkelser viser at norske biler i snitt står stille 96
prosent av tiden, vil bildeling realisere miljømessige mål gjennom redusert bilhold og bilbruk.
Bildeling gir folk lettvint tilgang til sporadisk bruk av bil uten å måtte eie sin egen.
Det legges opp til flere typer delte mobilitetsløsninger, alt fra ulike typer elektrisk bil, til elsykkel og
elsparkesykkel. Vedlagt innsiktsunderlag fra Kolumbus og Beta Mobility beskriver en ny og delt
mobilitet som alternativ til privatbil i Paradis. Det er i bestemmelsene sikret areal til delte
mobilitetsløsninger for mikromobile transportmidler. Disse skal plasseres synlig, sentralt og i kort
gangavstand til hovedinnganger. Areal til parkering for elektriske delingsbiler er avsatt i planforslaget
som kantparkering langs ny sambruksvei og under grøntlokkene o_GP4 og o_GP5.
Mens sentrumsplanen tilrettelegger for 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet sikres det i
planforslaget 4 plasser per boenhet. Det vurderes at det vil være større behov for sykkelparkering når
det ikke legges til rette for parkering for bolig og næring.
Som eksempel vil høyhuset under oppføring i Knud Holms gate 8 bli et miljøvennlig næringsbygg med
600 arbeidsplasser, som ikke legger til rette for parkering, annet enn noe gjesteparkering og «dropoff»-sone. Det tilrettelegges 400 sykkelparkeringsplasser med garderober og sykkelverksted.
Høyhuset er under bygging og har blant annet sikret en stor offentlig aktør som leietaker.
Ut fra målsettingene om en gå- og sykkelvennlig bydel, og et klimavennlig og sirkulært Paradis,
vurderes det at virkningene av planforslaget vil gi en veldig positiv effekt.

Forhold for fotgjengere og syklister
Forbindelser for gående og syklister mot sentrum og de omkringliggende bydelene er ivaretatt i
planforslaget. Tosidig fortau og sykkelfelt i nordlig retning i Paradisveien sikrer god forbindelse mot
sentrum. I nordre del av Paradisveien reguleres det kun ensidig fortau langs østsiden av veien, men
det legges i tillegg opp til at gående kan benytte seg av Lagård gravlund som en parallell
gangforbindelse. Utenfor planområdet, nord for Kirkegårdsveien, kobles nye tiltak i planområdet på
den eksisterende infrastrukturen, enten langs veistrukturen eller videre gjennom gravlunden.
Mot Lagårdsveien åpner planforslaget for tre tverrforbindelser for å binde planområdet og
Lagårdsveien tettere sammen. Det er knyttet usikkerhet til tidspunkt for behov og etablering av
gangbru over jernbanen nord i planområdet (H_430). De to andre koblingene er sikret i planforslaget
og det vurderes at disse vil forbedre forbindelsen til Lagård og videre mot Våland. Rekkefølgekrav
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knyttet til økonomiske bidrag til gangbru over Hillevågsvatnet vil kunne etablere en særlig viktig
forbindelse mellom planområdet og offentlige friområder ved Godalen.
Det er sikret at brukoblingen mellom Støtteparken og Lagårdsparken skal utformes med
stigningsforhold som ivaretar syklister. Bredde på areal avsatt til bru vurderes å gi tilstrekkelig areal
til blanding av gående og syklende, mens endelig utforming skal avklares i detaljregulering.
Hovedsykkelrute gjennom planområdet skal være i sambruksveien (o_V1-3). Sporsluse som hindrer
gjennomkjøring, med unntak for nyttekjøretøy, gir lav bilandel i planområdet og det kan derfor
legges opp til sambruk mellom kjøretøy og syklister i veibanen. Dette er vurdert å gi god
fremkommelighet for syklister og til å være en tilstrekkelig trafikksikker løsning. I tilgrensende plan
2655 sør for planområdet er det langs dagens Consul Sigvald Bergesens vei regulert separert gang- og
sykkelvei. Overgang fra sambruksvei i planforslaget til regulert gatesnitt i plan 2655 må avklares i
detaljregulering.

Varelevering
Planen legger opp til vareleveringslommer innenfor areal som er satt av til fortau langs
sambruksveiens østre side. Dette medfører at det 5 meter brede arealet som er tiltenkt gående langs
sambruksveien, 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.
Lommer for varelevering settes av med bredde 2,75 meter. Dette er et avvik fra sentrumsplanen som
setter av en bredde på vareleveringslommer på 3 meter. Forholdene til varelevering vurderes derfor
som noe forringet sammenlignet med bestemmelser gitt i sentrumsplanen. Breddene til fortau og
varelevering langs sambruksveien skal vurderes etter høring av planforslaget.

Kollektivtilbud
Planforslaget støtter seg på overordnede planer og utredninger når det gjelder kollektivtransport, og
det har derfor ikke vært behov for egne utredninger. Planen forutsetter at en større andel reisende
til og fra området vil bruke kollektivtransport, og det legges blant annet opp til nye forbindelser
mellom utbyggingsområdet og Lagårdsveien for å underbygge dette. Innsiktsunderlaget fra Kolumbus
og Beta Mobility, ser på muligheten for å utnytte sjøveien. En mulighet kan være at båtbuss kan
legge til ved en pir ved promenaden.
Ved å legge til rette for gode koblinger fra planområdet til Paradis stasjon og kollektivknutepunktet i
Lagårdsveien, vurderes det at planforslaget bidrar positivt til økt bruk av kollektivtransport,
sammenlignet med dagens situasjon.

7.10. Samfunnssikkerhet (ROS)
Det er i ROS-analysen registrert åtte mulige uønskede hendelser som kan påvirke planområdet og
planlagt tiltak. De uønskede hendelsene er:

•
•
•
•
•
•

Setningsskader som følge av ustabil byggegrunn
Fare for flom fra landsiden
Fare for flom fra sjøen
Drukningsulykke som følge av usikker is på deler av Hillevågsvatnet
Forurensing i grunn og vann
Trafikkulykke
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Ulykke på tilliggende jernbane
Helseskade som følge av støy fra jernbane og vegnett

Iht. utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse er planområdet egnet for foreslått utbyggingsformål. De
foreslåtte tiltakene i ROS-analysen sikres i videre prosessen.

Ustabil byggegrunn
Dette punktet følges opp i videre planlegging og detaljprosjektering. Grunnundersøkelser
gjennomføres ved detaljregulering.

Fare for flom fra landsiden
Faresone flom er vist over de delene av planområdet som ligger under kote +3, og som dermed er
flomutsatt fra sjø og overvann fra land. Faresonen er i hovedsak en videreføring fra sentrumsplanen,
men med mindre utvidelse langs Paradisveien og øst i o_GP1. Felt o_GP1 er flomutsatt både fra sjø
og land i form av overvann, og området skal legges til rette for å håndtere dette i dagen gjennom
naturbaserte løsninger. Overvannshåndtering skal fungere både med og uten vann, og skal inngå i
designet og bruken av parken.
Det må ifm. detaljregulering vurderes flomtiltak for å sikre området for flomfare. I bestemmelsene er
det videre sikret at utredning, og eventuelle avbøtende tiltak, for havnivåstigning og stormflo skal
gjennomføres ifm. detaljregulering for aktuelle formål iht. rapporten «Flomvern Paradis». Tiltak skal
gjennomføres i forbindelse med:
•
•
•
•
•

Plassering av ny kjøreadkomst, gang- og sykkelvei og bygninger innenfor planområdet
Flomsikring av Paradisveien
Flomsikring av jernbanen og nye flomveier i området
Flomsikring av lave områder i nordre del
Konsekvenser for drift av eksisterende båthavn

Drukningsulykke som følge av usikker is på deler av Hillevågsvatnet
Risikoreduserende tiltak går ut på individuell varsomhet (f.eks. bruk av redningsvest) som ikke kan
sikres i plan.

Forurensning i grunn og vann
Det er sikret i bestemmelsene at det skal gjennomføres miljøtekniske undersøkelser av henholdsvis
grunnen eller forurenset havbunn før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen eller
utfylling i sjø, etablering av pir/brygger eller andre tiltak i sjø. Tiltak tillates ikke før det foreligger
tiltaksplan godkjent av kommunen.

Trafikkulykke som involverer myke trafikanter
For å ivareta trafikksikkerhet skal sambruksveien opparbeides med separate felt for gående og
syklende/kjørende. Paradisveien er regulert med bredere kjøreveg og tilhørende dobbeltsidig fortau,
samt med sykkelfelt i nordgående retning der stigningen er brattere.

Ulykke på tilliggende jernbane
Bestemmelsene sikrer at enhver tids gjeldende avstands- og høydekrav i lovverk, veiledere o.l. skal
overholdes. Det er på plankartet vist byggegrense 15 m til nærings- og 20 m til boligbebyggelse fra
nærmeste aktive spors midtlinje i områder der avstandskravet ikke ivaretas innenfor
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jernbaneformålet. Gateparkering i o_PA1 er plassert i en minimumsavstand på 9 m fra nærmeste
aktive spors midtlinje. Videre er det også inkludert rekkefølgekrav om sikringsgjerde mot jernbanen.

Helseskade som følge av støy fra jernbane og vegnett
Avbøtende tiltak iht. vedlagt støyrapport er sikret i bestemmelsene.
Dersom støyskjerming av uteområder ikke skjer ved bruk av bebyggelse, skal støyskjermingen
utformes gjennom landskapstilpasning som del av uteområdet. Støyskjermer tillates ikke i og i
tilknytning til feltene. Det skal etableres støyskjerming innenfor jernbaneformål SB1-2 mot øst.
Bestemmelsene sikrer også tilfredsstillende støyforhold også under anleggsperioden.

7.11. Gjennomførbarhet
Rekkefølgetiltak knyttet til utbygging innenfor planområdet er beskrevet i planbestemmelsene. Dette
er rekkefølgetiltak som sikrer opparbeidelse av nødvendig infrastruktur som samferdselsarealer og
offentlige grøntarealer. Det er gjennomført en kostnadsberegning knyttet til tiltakene. Notatet
beskriver hva som inngår og hva som ikke er inkludert i overslaget, og følger vedlagt. En kvalitetssjekk
av kostnadsberegningen gjennomført av Stavanger kommune ved Plan og anlegg, Bymiljø og
utbygging, anbefaler at det legges til et risikotillegg på minimum 20 %.
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 for følgende plangrep:
•

•

•

•

•

Sekundær atkomst ved Støtteparken er tatt ut: Sentrumsplanen beskriver mulighet for en
sekundær bilatkomst mellom Lagårdsveien og utviklingsområdet på østsiden av jernbanen.
Vurderinger i planarbeidet har vist at det ikke er behov for denne atkomsten, og den er derfor
tatt ut.
Grønn kulvert over jernbanen er redusert: I plankart for sentrumsplanen er det vist en bred
grønn kulvert over jernbanen som skal binde Støtteparken sammen med en ny stor park øst for
jernbanen. For å unngå uønskede inngrep i verdifull vegetasjon i Støtteparken, og for å redusere
mørke arealer under kulvert, er kulverten redusert til en grønn bro over jernbanen.
Ingen privatparkering for beboere og ansatte: Sentrumsplanen tilrettelegger for privatparkering
for beboere og ansatte. Planforslaget foreslår å ikke tillate privatparkering for disse gruppene.
Dette grepet kutter kostnader for bygging av parkeringsplasser samtidig som det frigjør mer areal
til utbygging og grønt/uterom.
Antall hovedsykkelruter er redusert: Sentrumsplanen viser to traseer for hovedsykkelruter
innenfor planområdet, en langs jernbanen og en i grønnstruktur langs Hillevågsvatnet. Trasé
langs Hillevågsvatnet er tatt ut i planforslaget, og arealet er prioritert til gående, opphold og
naturmangfold.
Regulert sambruksvei: Med forslag om ingen privatparkering for beboere og ansatte, er antall
bilturer innenfor området (ÅDT) vesentlig redusert. Dette har gjort det mulig å legge
hovedsykkelrute i ny sambruksvei langs jernbanen istedenfor å sette av egne arealer til dette
formålet.
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Disse foreslåtte plangrepene vil ha en kostnadsreduserende effekt, og derved påvirke planens
økonomiske gjennomførbarhet positivt.
Planforslaget foreslår et rekkefølgekrav knyttet til etablering av ny gangbro over Hillevågsvatnet ved
Strømsbrua. Dette tiltaket ligger utenfor planområdet. Det er ikke satt krav til at dette tiltaket skal
være opparbeidet før brukstillatelse innenfor de enkelte felter, men at tiltaket skal være sikret. En ny
gangbro her vil være et gode for byens befolkning og sørge for styrking av turveisystemet, ikke kun
for nye beboere og ansatte innenfor planområdet, og det kan derfor forventes et kommunalt bidrag.

7.12. Vurdering av måloppnåelse
Planforslaget har fulgt opp den politiske planbestillingen om å lage en helhetlig plan for området
«slik at den svarer på byens behov for offentlige funksjoner, møteplasser og arkitektoniske
kvaliteter».
Plangrepene i planforslaget vil gi god måloppnåelse med tanke på kommunens overordnede
arealstrategi med mål om fortetting i den prioriterte byutviklingsaksen og i tilknytning til
kollektivknutepunkt, styrking av sentrum med tilrettelegging for nye arbeidsplasser og boliger,
prioritering av gående, syklende og kollektivreiser, styrking av naturmangfold og sikring av offentlige
grøntområder. Planforslaget ivaretar også kommunedelplan for sentrums intensjon om at Paradis
skal tilrettelegge for nye arbeidsplasser, at det skal utvikles med bygg som har høye arkitektoniske og
bærekraftig kvaliteter, at området skal ha attraktive rammer for byliv og møter mellom mennesker
og gang- og sykkelvennlige byrom og gater. Planforslaget vurderes til å bidra til god måloppnåelse
knyttet til kommunedelplan for sentrum og kommuneplanen.
Planforslaget har fulgt opp planprogrammets føringer, mål og ambisjoner gjennom utredningsarbeid
og konkrete planløsninger som svarer ut og støtter opp omkring de seks delmålene formulert i
planprogrammet. Plangrepene er sikret både i reguleringsbestemmelser og i plankart.
Som del av planarbeidet er det utarbeidet en visjon for områdeutviklingen som tar utgangpunkt i
disse delmålene. Visjonen viser til tydelige og ambisiøse klimaambisjoner, men også til mål om god
stedstilpasning og identitet, om kortreis hverdagsliv, og stedets særlige tilknytning til sjøen. Visjonen
skal sikre et tydelig mål og god måloppnåelse i utvikling av planområdet over tid, og all ny utvikling
skal være i tråd med visjonen.
Visjonen «Klimanøytralt Paradis» er en direkte oppfølging av kommunens klimamål. Planforslaget er
en konkretisering av dette målet, og foreslår ulike planløsninger, sikret i plankart og bestemmelser,
som bidrar til en best mulig måloppnåelse.
Føringer i planforslaget knyttet til oppfølging av kommunens klimamål er mer ambisiøse enn
beskrevet i planprogrammet. Kommunestyret har vedtatt at klimagassutslippene i Stavanger skal ned
med 80 % frem mot 2030. Etter at planprogrammet ble vedtatt, kom vedtak om at Stavanger skal bli
klimanøytral innen 2030 som 1 av 112 europeiske byer. For å svare ut denne bestillingen, ble det
gjennomført særlig utredningsarbeid for å utrede om det er mulig å oppnå klimanøytralitet i Paradis
og hvilke plangrep som må til for å oppnå dette. Resultatet av dette utredningsarbeidet viste at dette
er mulig på sikt, og at grepene i planforslaget er et viktig steg i retning av et klimanøytralt Paradis og
målet om at Stavanger skal være klimanøytralt inne 2030.
Enkelte av plangrepene i planforslaget avviker fra krav i sentrumsplanen, dette gjelder blant annet
forslag til uteoppholdsnorm og parkeringsnorm. Avvikene i planforslaget vurderes å bidra til en bedre
måloppnåelse for blant annet klimamål og mål om gode boområder, enn føringer i sentrumsplanen.
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Anbefaling om å bygge uten privatparkering for beboere og ansatte vurderes til å ha særlig stor
effekt på alle delmålene, kommunens klimamål og mål i kommuneplanens samfunnsdel, og vil kunne
ha følgende positive gevinster:
•
•
•
•
•
•
•
•

gi mer areal til utbygging og grønt (jf. fortettingsstrategi)
gi en høyere befolkningstetthet i bybåndet (jf. fortettingsstrategi)
gi reduserte byggekostnader
lavere boligpriser (jf. mål om sosial bærekraft)
et triveligere, grønnere og mer trafikksikkert område for beboerne (jf. mål om gode hverdagsliv)
bedre luftkvalitet i området (jf. mål om gode hverdagsliv)
mindre gjennomkjøringstrafikk i Hillevåg og mindre kødannelse på fv.44 på grunn av færre biler
bildelingsordning kan gi flere tilgang til bil (jf. mål om sosial bærekraft)

Samlet vurderes det at planforslaget fører til god måloppnåelse for kommuneplanens og
sentrumsplanens overordnede mål, og særlig god måloppnåelse knyttet til kommunens klimamål.
Planforslaget gir også god måloppnåelse for de seks delmålene definert i planprogrammet. Det
vurderes i tillegg at plangrepene vil føre til flere positive samfunnsøkonomiske gevinster og god
måloppnåelse knyttet til målene i kommuneplanens samfunnsdel «Gode hverdagsliv»,
«Regionmotoren» og «Grønn spydspiss».

Figur 104. Visualisering av mulig ny utvikling av planområdet sett i sammenheng med eksisterende og regulert bebyggelse.
Illustrasjon: 3RW/Stavanger kommune
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