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Plan 2760 Områderegulering for Paradis, Eiganes og Våland 
kommunedel – 1.gangsbehandling

Forslag til vedtak:

Forslag til plan 2760 Områderegulering for Paradis med planbeskrivelse datert Byutvikling 
20.09 2022, plankart datert Byutvikling 15.09.2022, reguleringsbestemmelser datert 
Byutvikling 20.09.2022 og tilhørende konsekvensutredning, sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

Sammendrag
Saken beskriver planbestillingen og prosessen som er gjennomført for å utarbeide 
planforslag for områderegulering for Paradis, og hovedinnholdet i planforslaget som legges 
frem til 1.gangsbehandling. Det er gjennomført et omfattende utredningsarbeid og mange 
aktiviteter for å sikre involvering av innbyggere og tett dialog med berørte parter, som 
grunneiere, faginstanser i kommunen og regionale myndigheter. 

Kommunedirektøren vurderer at planforslaget som legges frem til 1.gangsbehandling 
ivaretar mål og utredningsprogram som er fastsatt i planprogrammet, og ulike gruppers 
ønsker og behov for fremtidens Paradis. Det anbefalte planforslaget er ambisiøst og 
fremtidsrettet på ulike tema; både som et supplement til sentrum med urbane kvaliteter, 
grønne omgivelser og rekreasjon for byens befolkning, som et attraktivt, sentrumsnært 
næringsområde, som et godt og trygt nabolag for fremtidige beboere og med nye tanker om 
delt mobilitet.

Ut over de konkrete plangrepene som anbefales i kart og bestemmelser, inneholder også 
områdereguleringen forslag til en visjon for den langsiktige utviklingen av området med 
følgende ordlyd: «Klimanøytralt Paradis - tett på hverdagen, tett på fjorden og tett på 
historien». Visjonen er jobbet frem i løpet av planprosessen, og vurderes som oppnåelig og 
ønskelig ettersom ambisjonsnivået og forventningene for utviklingen av dette området har 
vist seg å være høye for mange, særlig med tanke på klima, grønne kvaliteter, nærhet til 
sjø, godt naboskap, historie og landskap. 

Visjonen gjenspeiler også kommunens klimaambisjoner, og gjennom foreslåtte plangrep, 
vurderer kommunedirektøren at utviklingen av Paradis kan vise vei i Stavangers arbeid med 
å bli en klimanøytral by i tråd med Mission Cities Stavanger, som en av 112 europeiske byer 
som vil være klimanøytrale innen 2030.
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Plan 2760 Områderegulering for Paradis, Eiganes og Våland kommunedel

1. Hva saken gjelder
Planforslag for områderegulering for Paradis legges frem for 1.gangsbehandling og offentlig 
ettersyn og høring. Saken gjør rede for prosessen, innholdet i planforslaget, 
administrasjonens vurdering og videre framdrift i arbeidet. Utdypende informasjon om 
innhold i planforslag, beskrivelse av planområdet, konsekvenser osv. kommer frem av 
vedlegg til saken. 

Figur 1. Illustrasjon av en mulig utvikling av planområdet i henhold til planforslaget som legges frem til 1.gangsbehandling, 
sett sammen med eksisterende bebyggelse og regulert bebyggelse i Plan 2499P Paradis sør på begge sider av Strømsbroen. 
Illustrasjon 3RW/Stavanger kommune

2. Saksopplysninger
Påfølgende kapitler gjør rede for planbestilling, planprosess og innhold i planforslaget som 
legges frem til 1.gangsbehandling.

2.1. Planbestillingen
Kommunedirektøren igangsatte arbeidet med en områderegulering for Paradis høsten 
2020, basert på kommunestyret vedtak ved behandling av handlings- og økonomiplanen 
(HØP) 2020-2023, 16.12.2019: 

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.

Det ble gitt noen rammer for planarbeidet i UBS sitt møte 20.02.2020, sak 25/20 
«Prinsippavklaring av rammene for områderegulering i Paradis». Her fremhever 
kommunedirektøren blant annet at Stavanger kommune bør prioritere en tidlig og utvidet 
medvirkningsprosess i arbeidet med områdereguleringen.

2.2 Vedtak av planprogram
Planprogram for Paradis ble behandlet i kommunedelsutvalg for Eiganes/Våland i møte 
21.09.2021, og fastsatt i utvalg for by- og samfunnsutvikling i møte 30.09.2021. Vedtatt 
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planprogram er vedlagt saken. Følgende vedtak ble fattet ifm. den politiske behandlingen av 
planprogrammet i KDU Eiganes/Våland og UBS:

Kommunedelsutvalg Eiganes og Våland sitt enstemmige vedtak: 
Saken tas til orientering.

Utvalg for by- og samfunnsutviklings flertallsvedtak:
Revidert planprogram for plan 2760 Områderegulering for Paradis, datert 13.09.2021, 
fastsettes med følgende tillegg:

 Utvalg for by- og samfunnsutvikling understreker at arbeidet med områderegulering i 
Paradis skal ha en hurtig fremdrift og gis høyeste prioritet i samsvar med vedtak i 
kommunestyret i sak om planstrategi 60/20.

 Det skal gis anledning til å fremme detaljreguleringsplaner parallelt med arbeidet for 
områdereguleringen. Kommunedirektøren bes gi grunneierne i området skriftlig 
informasjon om denne muligheten.

Kommunedirektørens oppfølging av vedtakene ovenfor er beskrevet i kap.6. Videre 
fremdrift.

2.3. Føringer gitt i planprogrammet
Planprogrammet har gitt føringer til arbeidet blant annet i form av målformuleringer, 
utredningsprogram og plan for medvirkning. For å sikre en forutsigbar og effektiv 
planprosess, ble det definert tydelige og detaljerte mål og utredningskrav i planprogrammet.
Planprogrammet inneholder seks delmål som planforslaget skal måles opp mot og innfri, se 
figur 2 under. 

Figur 2. Delmål satt i planprogrammet

Utredninger og alternativvurderinger er beskrevet grundig og utdypende i del 3 i 
planprogrammet. Her er det for eksempel definert at planen skal utrede og sikre 
planløsninger som ivaretar forholdet til trehusbyen, bevaring av stedskvaliteter og grønt, 
offentlig tilgjengelighet til sjø, klimavennlig utvikling osv. 

2.4 Planprosess
Arbeidet med områdereguleringsplan for Paradis har vært delt inn i faser, med ulikt opplegg 
for medvirkning, utredninger, leveranser og milepæler. 

2.4.1. Faseinndelt arbeid
Planarbeidet startet opp september 2020, og arbeidet ble delt opp i flere faser. Det ble lagt 
vekt på tidlig involvering av befolkning, grunneiere, kommunedelsutvalg, ulike råd og 
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regionale myndigheter, samt medvirkning og dialog med øvrige interesser i alle faser. 
Denne prosessen har vært avgjørende for det konkrete innholdet i planforslaget.

I den innledende fasen (fase 0) ble det tatt et steg tilbake for å forstå hva som utløste 
behovet for å se mer helhetlig på området. Det ble opprettet tidlig dialog med grunneiere og 
ulike aktører, de som hadde vært involvert og de som hadde vært kritiske til tidligere 
prosesser. Videre ble det lagt ned en ekstra innsats mot befolkingen for øvrig for å 
bevisstgjøre dem om at planprosessen var påbegynt og for å åpne for dialog med 
interesserte grupper i en tidlig fase. Det ble løpende lagt ut informasjon på internett og i 
sosiale medier om hva som foregikk i planarbeidet, og alle interesserte fikk mulighet til å 
komme i kontakt og gi innspill. På denne måten kom mange interesserte grupper inn i tidlig 
fase, hvor påvirkningsmulighetene er størst. Interessen for planarbeidet var stor både blant 
befolkningen, næringsliv og ulike faginstanser i denne fasen. Det ble også gjennomført en 
sosiokulturell stedsanalyse (omtalt under) for å få en oversikt over ulike aktører og 
interesser som ville bli berørt av planarbeidet, og hovedtrekk i deres forventninger.

I fase 1 startet arbeidet med å lage et planprogram som blant annet skulle beskrive rammer, 
ambisjoner og utredningsbehov knyttet til det videre planarbeidet. Allerede innhentet 
kunnskap gjennom medvirkning i fase 0, samt viktig informasjon om ulike interessegruppers 
forventninger og fysiske kvaliteter i området basert på den sosiokulturelle stedsanalysen og 
den fysiske stedsanalysen, ble lagt til grunn for innhold i planprogrammet. 

Første del av fase 2 omfattet mye utredningsarbeid som måtte på plass for å kunne 
begynne å jobbe frem konkrete løsningsforslag for viktige tema i planarbeidet, for eksempel 
transport, offentlige behov mm. Videre ble det særlig viktig å fremskaffe et godt 
kunnskapsgrunnlag og alternative løsningsforslag som kunne drøftes med ulike aktører og 
grupper. Parallelloppdraget (omtalt under) var et viktig verktøy for å sikre dette. 

Siste del av fase 2 hadde hovedvekt på sammenstilling av ulike alternative planforslag til ett 
samlet planforslag. I denne fasen var det særlig viktig å se tilbake på målene og 
utredningsprogrammet som ble satt i planprogrammet, ivareta ulike interesser og utrede 
planforslagets gjennomførbarhet. 
 

Figur 3. Faseinndeling og fremdrift 

2.4.2. Fysisk og sosiokulturell stedsanalyse
I tidlig fase ble det gjennomført en fysisk stedsanalyse for Paradis (vedlagt) for å kartlegge 
planområdets fysiske forhold, vise sammenhengen mellom planområdet og omgivelsene, 
og den historiske utvikling frem til i dag. Anbefalingene fra den fysiske stedsanalysen ble 
brukt som et faglig grunnlag i arbeidet med målformuleringer og utredningsprogram i 
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planprogrammet. Stedsanalysen synliggjør utfordringer og muligheter i området, og bidrar til 
at utviklingen av området tar hensyn til og videreutvikler stedets særpreg og potensial. 

I tillegg til den fysiske stedsanalysen, ble det gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse for 
Paradis (vedlagt). Denne analyserer hva ulike aktører og interessegrupper ser av kvaliteter 
og utfordringer på stedet i dag, og hvilke utviklingsmuligheter som finnes her. Gjennom den 
sosiokulturelle stedsanalysen ble det blant annet kartlagt hvilke idealer og interesser som 
har hatt innflytelse på utviklingen av Paradis over tid, hvordan ulike aktører opplever 
Paradis i dag, og hvilke forventninger de har til Paradis i framtiden. 
Denne utredningen har også fungert som et viktig grunnlag i arbeidet med målformuleringer 
for planarbeidet, påfølgende medvirkningsprosesser og i den videre planutarbeidelsen. Det 
har vært særlig betydningsfullt at denne analysen har kartlagt eksisterende kvaliteter i 
Paradis, sett fra dagens brukere og beboere i nærområdet. Rapporten beskrev også ulike 
interessekonflikter. Dette har gjort det mulig å gå inn i disse problemstillingene tidlig, og 
gjennom plangrep kunnet sikre ulike behov i ulike deler av planområdet. 

2.4.3. Parallelloppdrag som verktøy
Parallelloppdraget som ble gjennomført i arbeidet, ble utført av tre tverrfaglige 
konsulentteam. Disse ble engasjert til å utarbeide ulike forslag til hvordan Paradis kunne 
planlegges for fremtiden, med utgangspunkt i mål og utredningsprogrammet i vedtatt 
planprogram. 

I tillegg fikk teamene i oppdrag å gå i dybden på tre ulike tema som er viktige 
utredningstema for Paradisplanen, men som også er viktige byutviklingstema med stor 
overføringsverdi til andre områder og byer. Temaene er hentet fra delmålene i 
planprogrammet; Gode nabolag i by, klimanøytral byform, og bynatur og rekreasjon.
I motsetning til en arkitektkonkurranse, er et parallelloppdrag en åpen prosess hvor flere 
konsulentteam arbeider parallelt med å se på utviklingsmulighetene i et område. 
Intensjonen med denne prosessen er å jobbe frem flere gode løsningsforslag, for at 
Stavanger kommune som oppdragsgiver kan sette sammen et samlet planforslag som i 
størst mulig grad ivaretar intensjonene i planarbeidet og ulike interessegruppers ønsker og 
behov.

For å sikre tett dialog med kommunen som oppdragsgiver og hente inn viktige innspill fra 
berørte fagområder, sektormyndigheter, grunneiere, regionale myndigheter osv., ble det 
opprettet en tverrfaglig ressursgruppe med representanter fra disse gruppene. Disse fikk 
anledning til å kommentere på utkast til løsningsforslag underveis i teamenes arbeid. På 
denne måten ble oppgaven belyst fra flere synsvinkler samtidig, det bidro til nyttige og 
opplysende drøftinger, og gjorde besvarelsene mer forankret. 

Parallelloppdragene løftet inn i offentligheten gjennom en informasjonskampanje i perioden 
fra midten av april til midten av mai 2022 med betegnelsen «medvirkningssprint». I denne 
perioden fikk kommunen mange viktige reaksjoner og innspill fra befolkningen på ulike 
løsningsforslag, før det ble satt sammen et samlet planforslag. 

Løsningsforslagene fra parallelloppdraget kan ses på Paradisplanens hjemmeside: 
www.stavanger.kommune.no/paradis 

http://www.stavanger.kommune.no/paradis
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Figur 4. Fremtidsbilder fra parallelloppdraget. Øverst t.v.: Team MAD, Øverst t.h.: Team Asplan Viak. Nederst: Team 3RW

2.4.4. Politisk kontakt og forankring
Det har vært informasjonssaker og presentasjoner i utvalg for by- og samfunnsutvikling og 
kommunedelsutvalgene Våland/Eiganes, Hillevåg og Storhaug underveis i planprosessen 
for å holde folkevalgte orientert om innhold i arbeidet og fremdriften. Det er også 
gjennomført arbeidsverksted med kommunedelsutvalg Eiganes/Våland og i de tilgrensende 
kommunedelsutvalgene Storhaug og Hillevåg i forbindelse med høring av planprogrammet. 
Utvalg for by- og samfunnsutvikling har besøkt prosjektkontoret og fått informasjon om de 
ulike løsningsforslagene i forbindelse med parallelloppdraget. 

2.4.5. Dialog med grunneiere
Det har vært høyt prioritert å ha en tett dialog med grunneiere i prosessen. Dette er blant 
annet sikret gjennom faste dialogmøter med grunneierne Bane Nor Eiendom og Stavanger 
Utvikling KF fra tidlig fase. Møtene har vært brukt til å drøfte ulike forventninger og 
problemstillinger, samt innhold i plantema og konkrete løsningsforslag mv. Grunneierne er 
løpende informert om ulike vurderinger i planarbeidet, og har hatt muligheten til å drøfte 
dem sammen med prosjektgruppen. Grunneierne var også tett involvert i gjennomføringen 
av parallelloppdraget, samt mulighetsstudier som del av utarbeidelse av utkast til plan. 
Dette har bidratt til løpende dialog i planarbeidet og viktige innspill angående 
gjennomførbarhet. Dialogen fortsetter i høringsfasen og videre i arbeidet.

2.4.6. Dialog med regionale myndigheter
Det har vært god kontakt med berørte regionale myndigheter i planprosessen. Det har vært 
arbeidsmøter med fylkeskommunen og bussveiprosjektet for å koordinere planarbeidet med 
kommende prosjekt for bussveien fra Hillevåg til sentrum, og planarbeidet har blitt 
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presentert i regionalt planforum. Videre har også fylkeskommunen og Stasforvalteren blitt 
involvert i arbeidet med planen gjennom deltakelse i ressursgruppa.

Figur 5. Fra verkstedet "Byen i fremtidens bo- og arbeidsmarked" 09.sept. 2021 hvor blant annet ressursgruppen og ulike 
fagpersoner deltok

2.4.7. Medvirkning
Det er gjennomført ulike medvirkningsaktiviteter med befolkningen som del av planarbeidet. 
Prosjektgruppen har fått tilbakemeldinger på ulike løsninger og plangrep som er vurdert, 
gjennom møter, spørreskjema og treffpunkt på prosjektkontoret. Prosjektgruppen har jobbet 
bredt og på ulike måter for å nå ut både til befolkningen, grunneiere, næringsliv og andre 
aktører. Disse innspillene er fortløpende vurdert og tatt med som innspill til planen. Den 
samlede oppsummeringen av medvirkningsarbeidet og resultatene derfra kan ses i vedlegg 
«Rapport fra medvirkningsopplegg, fase 2».

Gjennomføring av en «medvirkningssprint» i etterkant av parallelloppdraget vurderes å ha 
vært særlig nyttig. I denne fasen ble de tre løsningsforslagene fra parallelloppdraget 
offentliggjort, og det var mulig å komme med reaksjoner. Gjennom spørreundersøkelser og 
fysiske plansjer på stedet, fikk prosjektgruppen et godt inntrykk av folks forventninger til 
planarbeidet og om løsningsforslagene fra parallelloppdraget hadde innfridd disse eller ei. I 
tillegg ble også løsningene drøftet i egne møter med bl.a. grunneierne, regionale myndig-
heter, næringslivet og fagfolk for å sikre innspill og dialog. Med utgangspunkt i utredninger 
og annet kunnskapsgrunnlag, de ulike løsningsforslagene fra parallelloppdraget og tilbake-
meldinger gjennom innspill og drøftinger, satte prosjektgruppen sammen et samlet 
planforslag.

Figur 6. En besøkende legger igjen innspill til løsningsforslagene fra parallelloppdraget i "Medvirkningssprinten" i parken 
utenfor prosjektkontoret
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2.4.8. Prosjektkontor i Paradis
Prosjektkontoret i Paradis ble tatt i bruk januar 2022. Dette har fungert som et møtested for 
formelle og uformelle møter mellom planleggerne og de vi planlegger for. Sammen med 
koblingen opp mot kunstprosjektet Sjøkanten (beskrevet under), har dette bidratt til å senke 
terskelen for å få informasjon og involvere seg i byutviklingsprosessen. Prosjektkontoret blir 
også en viktig møteplass i kommende høringsperiode.

Figur 7. Arbeidsmøte i prosjektkontoret med lunsj i parken

2.4.9. Prosjektet Kunst i Byutvikling
Prosjektet «Kunst i byutvikling», som var et innovasjonsprosjekt i samarbeid med flere, har 
blitt gjennomført parallelt med planarbeidet. Prosjektet omfatter områdereguleringene for 
Paradis og Hillevåg siden disse planene pågår samtidig og fordi de er geografisk nære, og 
fellesnevneren er sjøkanten. 

Hensikten med kunstprosjektet har vært å undersøke hvordan kunst og kunstnere kan bidra 
til at befolkningen og planleggere ser områder med nye øyne, og å engasjere dem som 
normalt ikke engasjerer seg i byutviklingsprosesser. Prosjektet 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. 
Åpningen av Sjøkanten var 11.juni 2022 og prosjektene skal stå i området ut oktober 2022. 
Åpningen trakk ca. 1500 mennesker ned til planområdet, og det var forskjellige aktiviteter 
som omvisning, kunstworkshops for barn, sporløype, og langbord med internasjonal 
matservering. 

Kunstnernes kartlegginger samt funn og tematikk i kunstprosjektene har bidratt med viktige 
innspill til planarbeidet, og samtidig har prosjektet bidratt til en bevisstgjøring av stedets 
kvaliteter og særheter, pågående byutviklingsprosesser, og trukket mange ulike mennesker 
til området. Se mer på Kunst i byutvikling | Stavanger kommune.

Figur 8. Fra åpningen av Sjøkanten, Line Owren Fotografi

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/kunst-i-byutvikling/
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3. Innhold i planforslaget
Kommunen ved Byutvikling har jobbet frem et planutkast som baserer seg på vedtakene og 
prosessen omtalt i kapittel 2. Det anbefalte planforslaget er ambisiøst, og er fremtidsrettet 
på ulike tema; både som et viktig supplement til sentrum med urbane kvaliteter, grønne 
omgivelser og rekreasjon for byens befolkning, som et attraktivt, sentrumsnært 
næringsområde, og som et godt og trygt nabolag for fremtidige beboere. 

Planutkastet består av følgende plandokumenter:
 Planbeskrivelse, datert Byutvikling 20.09.2022 
 Plankart, datert Byutvikling 15.09.2022
 Reguleringsbestemmelser, datert Byutvikling 20.09.2022
 Konsekvensutredning, datert Byutvikling, 20.09.2022

Utredninger, analyser og annet grunnlagsmateriale følger som vedlegg.

3.1. Planavgrensning
Planområdet for plan 2760 Områderegulering for Paradis, ligger i Eiganes og Våland 
kommunedel. Kun den eksisterende parken innerst i Hillevågsvatnet ligger i Storhaug 
kommunedel. Planområdet har fått betegnelsen «Sentrum sør» sammen med Lagårdsveien 
i kommunedelplan for sentrum, og inngår i den høyt prioriterte byutviklingsaksen mellom 
Stavanger og Sandnes. I tillegg til å være i gangavstand fra sentrum, har området tilgang til 
høyfrekvent kollektivtransport. 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 svært sentralt 
plassert i byen, med høy tilgjengelighet og et stort nedslagsfelt for arbeidstakere.

Figur 9. Planområdet markert med gul stiplet linje. Bilde fra dagens situasjon, innerst i Hillevågsvatnet.

Planområdet øst for jernbanen er et gammelt jernbaneområde, og fremstår i hovedsak 
ubebygd i dag. Det står enkelte bygg igjen, blant annet den gamle godsterminalen som har 
fått tilnavnet Buehallen på grunn av sin karakteristiske takform, samt to eldre 
administrasjonsbygg. Byggene har i dag midlertidig bruk til blant annet foreningsliv, 
kunstnerkollektiv og bylogistikk. I parken innerst i Hillevågsvatnet ligger det gule huset Terje 
Viken (hvor Paradisplanens prosjektkontor ligger i 1.etasje). I Lagårdsveien ligger 
Sveitservillaen med foreningsliv, og en samling av små boliger benyttet av rusomsorgen. 
Områdene er i hovedsak dekket av asfalt og grus, og det er begrenset med vegetasjon. 
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Planområdet ligger i en karakteristisk dal mellom Storhaug i øst og Våland i vest og med 
Hillevågsvatnet i bunnen. Boområdene på begge sider av dalen er del av Stavangers 
trehusby, som er Europas største ansamling av trehus. I Lagårdsveien ligger større 
kontorbygg tett opp til bussveien. Området rundt Paradis stasjon og Strømsbrua er 
detaljregulert og under utvikling og bygging til nærings- og boligformål, og er del av Bane 
Nor sin strategi om knutepunktfortetting. 

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

3.2. Visjon
Gjennom planarbeidet og med utgangspunkt i delmålene, 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, sjøen og trehusbyen. Videre følger 
visjonen opp kommunens vedtatte klimamål og kommunestyrets vedtak om at Stavanger 
skal posisjonere seg som en av 112 europeiske byer som er klimanøytrale innen 2030.

Det er ønskelig at denne visjonen skal være en ledestjerne og et felles utgangspunkt for all 
fremtidig utvikling av Paradis. Forslag til visjon: 

Klimanøytralt Paradis - tett på hverdagslivet, tett på fjorden, tett på historien

Figur 10. Illustrasjon av innholdet i visjonen
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Klimanøytralt Paradis handler om å tilrettelegge for at planområdet gir størst mulig bidrag 
til Stavangers mål om å bli en klimanøytral kommune, også som del av «Mission Cities»: 
Stavanger skal bli en av de første klimanøytrale byene i Europa | Stavanger 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/brygger 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. 

3.3. Helhetsgrep
Den nordre delen av planområdet er tilrettelagt som et nabolag. I den søndre delen og i 
Lagårdsveien er det tilrettelagt for næringsutvikling. Det er laget en illustrasjonsplan som 
viser det samlede helhetsgrepet i områdereguleringsplanen (fig.11 nedfor). Samlet er det et 
utbyggingspotensiale for 120 250 m2 BRA for hele planområdet, fordelt på 63 % næring og 
37 % bolig. 

Utbyggingsområdene knyttes sammen av de nye parkene og promenaden langs 
Hillevågsvatnet, som også utgjør grønne gang- og sykkelkoblinger opp til Lagårdsveien. 
Disse offentlige grøntarealene utgjør 25 daa. I tillegg kommer uteområdene i 
utbyggingsområdene, særlig i boområdet i nord hvor alle uterom er offentlig tilgjengelige. 

Det er lagt opp til to broer for gående og syklende som kobler østsiden av jernbanen til 
Lagårdsveien. Det er sikret mulighet for en tredje gangbro over jernbanen nord i 
planområdet når avsettingssporene for jernbanen skal utvikles i fremtiden. Det er foreslått 
en ny gangbru over Hillevågsvatnet ved Strømsbrua for å styrke turveisystemet og kobling 
mellom planområdet og grøntområder på Storhaug. 

Sveitservillaen som i dag ligger sør for Skattens hus i Lagårdsveien, er flyttet til 
Støtteparken lengre sør. Det er åpnet for badeanlegg sør i planområdet. Dersom dette 
realiseres, vil det gå på bekostning av næringsareal og føre til reduksjon i antall 
arbeidsplasser.

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/stavanger-skal-bli-en-av-de-forste-klimanoytrale-byene-i-europa/#:~:text=Stavanger%20er%20en%20av%20112,l%C3%B8sninger%20klarer%20%C3%A5%20ta%20opp.
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Figur 11 Illustrasjonsplan, utarbeidet av Dronninga landskap

3.4. Hovedgrep i planforslaget
Det er jobbet mye med å oppnå så god måloppnåelse som mulig for de seks delmålene 
som ble definert i planprogrammet (omtalt i innledende kapittel «Føringer gitt i 
planprogrammet»). Målene er innarbeidet i planforslaget gjennom konkrete løsningsforslag i 
plankart og bestemmelser. Det gis en beskrivelse av dette i påfølgende punkter.

3.4.1. Paradis som del av sentrum
Delmålet om «Paradis som en del av sentrum» er utdypende beskrevet i planprogrammet. 
Delmålet oppsummeres i følgende formulering: 

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.
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For å ivareta denne målsetningen inneholder planforslaget blant annet følgende 
løsningsforslag:

 Det tilrettelegges for rekreasjon og parkliv i offentlige parkarealer
 Buehallen åpnes for kultur og publikumsrettede aktiviteter
 Potensiale for 500 nye sentrumsnære boliger, basert på kortreist hverdagsliv
 Næringsutvikling rundt kollektivknutepunktet Paradis stasjon, med potensiale for 75 500 

m2 BRA næring. Dette betyr mange nye sentrumsnære arbeidsplasser basert på gange, 
sykkel og kollektivreiser.

 Ny offentlig promenade langs Hillevågsvatnet, med rom for opphold og god og variert 
kontakt med sjøen

 Bestemmelsene muliggjør etablering av badeanlegg dersom dette skulle bli aktuelt

Figur 12. Visualisering av promenaden med mulig ny næringsbebyggelse i sør og ny boligbebyggelse i nord. Illustrasjon: 
3RW

3.4.2. Stedstilpasset byutvikling
Et delmål i planprogrammet er at Paradis skal utvikles med god stedstilpasning. Målet er 
utdypende beskrevet i planprogrammet, og oppsummeres med følgende formulering: 

Utviklingen av området skal henge godt sammen med det som finnes på stedet og i 
nærområdene fra før, vi skal ta vare på særpreget på stedet og foredle stedskvalitetene.
For å ivareta denne målsetningen inneholder planforslaget blant annet følgende 
løsningsforslag:

 Bygningshøyder underordner seg landskapsrommet (dalen mellom Våland og Storhaug)
 Bygningshøyder og -størrelser er tilpasset nærliggende bebyggelse
 Historiske bygg som Sveitservillaen og deler av Buehallen er bevart
 Demonterte takkonstruksjoner fra Buehallen skal gjenbrukes som overdekkede uterom 

på land og på sjø
 Elementer fra trehusbyen er videreført gjennom takform, materialbruk og 

bebyggelsesstruktur
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3.4.3. Paradis som nabolag og nærområde
Det ble definert som et delmål i planprogrammet at Paradis skal utvikles som et godt 
nabolag. Målet er utdypende beskrevet i planprogrammet, og oppsummeres med følgende 
formulering: 

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. 

For å ivareta denne målsetningen inneholder planforslaget blant annet følgende 
løsningsforslag:

 Boligene er plassert på de mest solrike områdene innenfor planområdet, og tettest opp 
mot eksisterende boligområder

 Buehallen tilrettelegges som en viktig møteplass for nærområdet
 Bebyggelse i tun skal bidra til gode naboskap
 Mange nye grøntområder
 Alle uterom (også for boligbebyggelsen) er på bakken, ikke på tak, og alle uterom er 

offentlig tilgjengelige
 Mulighet for et nytt byrom med et større vannspeil som kan fungere som plaskebasseng 

når det er frostfritt, og som skøyteis om vinteren
 Sikret mulighet for seksavdelings barnehage med gode kvaliteter i uterom
 Bilfrie og trafikksikre områder

 
Figur 13. «Lagårdsparken» med vannspeil og bro til Lagårdsveien + visualisering fra mulighetsstudie av nabolag nord i 
planområdet. Illustrasjoner: 3RW

3.4.4. Blågrønn spydspiss
Et delmål i planprogrammet er at Paradis skal utvikles som et grønt område med et rikt 
naturmangfold og med god kobling til sjøen. Målet er utdypende beskrevet i 
planprogrammet, og oppsummeres med følgende formulering: 

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.

For å ivareta denne målsetningen inneholder planforslaget blant annet følgende 
løsningsforslag:

 Tre offentlige parker/uterom med ulike opplevelser; «Paradisparken», «Lagårdsparken» 
og «Allmenningen» (dette er kallenavn. Offentlige navnevalg vil skje i en annen prosess)

 Promenaden og turveinettet skal øke lysten til å benytte uterommene/komme seg ut
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 Eksisterende vegetasjon er sikret bevart
 Naturmangfold er sikret gjennom krav til stedegen vegetasjon og gjennom 

sammenhengende grøntkorridorer
 Bebyggelsen er flomsikret
 Overvannshåndtering skal skje med naturbaserte løsninger, og ikke i rør
 Nærheten og kontakten til sjøen er styrket ved å øke tilgjengeligheten til vannflaten, og 

sikre nedtrapping og ulike overganger mellom land og sjø. Privatbåtparkering utgår på 
vestsiden av Hillevågsvannet, og gir bedre offentlig tilgang til sjøkanten, og styrker 
måloppnåelsen.

3.4.5. Den gå- og sykkelvennlige bydelen
Et delmål i planprogrammet er at Paradis skal tilrettelegges med attraktive gange- og 
sykkelløsninger. Målet er utdypende beskrevet i planprogrammet, og oppsummeres med 
følgende formulering: 

Vi skal prioritere gange, sykkel og kollektivreiser foran bil, og gjøre det enklere for gående 
og syklende å ferdes internt og til nærområdene.

For å ivareta denne målsetningen inneholder planforslaget blant annet følgende 
løsningsforslag:

 Finmasket gang- og sykkelnettverk gir kort vei til viktige gjøremål i hverdagen
 Nye koblinger for gående til Lagårdsveien koblet med flotte parkarealer og byrom
 Hovedatkomst for bil er sør i planområdet via Karusellen i tråd med overordnede planer
 Ny sambruksgate langs jernbanen sikrer håndtering av ulike kjøretøy og logistikk, og det 

sikres parkering for HC, vareleveranser, gjester, tjenestebiler, hjemmehjelp mv. langs 
gata

 Håndtering av kjørelogistikk i ny gate gjør resten av planområdet bilfritt
 Lav bilandel gjør det akseptabelt at hovedsykkelrute Gandsfjordruta deler areal med 

kjørende i sambruksgata
 Kobling for gående og syklende mot sentrum er styrket gjennom fortausløsninger og 

eget nordgående sykkelfelt i Paradisveien
 Det er foreslått en ny gangbro over Hillevågsvatnet ved Strømsbroen for å etablere en 

«rundtur» rundt Hillevågsvatnet, og å styrke koblingen til sjønære grøntområder på 
Storhaug

Figur 14. Mobilitetspyramiden, hentet fra forslag til ny kommuneplan
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3.4.6. Det klimavennlige og sirkulære Paradis
Et definert delmål i planprogrammet er at Paradis skal utvikles med tanke på bærekraftig 
byutvikling. Målet er utdypende beskrevet i planprogrammet, og oppsummeres med 
følgende formulering: 

Ta i bruk blågrønne kvaliteter og redusere utslipp og forbruk gjennom planløsningene, og 
gjennom bestemmelser for bygg, energi, naturmangfold og transport.

For å ivareta denne målsetningen inneholder planforslaget blant annet følgende 
løsningsforslag:

 Tre som hovedmateriale (eller tilsvarende miljøvennlig) for å sikre miljøvennlige 
materialer

 Krav til lav energiytelse i bygg for å redusere energibehov 
 Energiproduksjon på tak for å produsere egen strøm
 Opprettholde massebalanse for å redusere masseforflytning
 Ulike delingsløsninger for å redusere arealbehovet
 Mobilitetsløsninger som innebærer at beboere og arbeidstakere benytter gange, sykkel 

og kollektiv og delt mikromobilitet for å redusere bilavhengighet
 Ingen privatparkering for beboere og ansatte innenfor planområdet, erstattes med 

delingsbil-ordning for å redusere klimagassutslipp og arealbehov
 Krav til bærekraftsprogram inkl. klimagassbudsjett

Når det gjelder anbefalingen om å prioritere parkeringsplasser for delingsbil i stedet for 
privatbil er Kolumbus koblet tett på planarbeidet. Dette er en viktig samarbeidspartner for å 
få på plass et robust system for delte mobilitetsløsninger, tidlig i utviklingen av området. 
Kolumbus har sammen med Beta Mobility utarbeidet et innsiktsunderlag som bidrar med 
fakta, innsikt og eksempler på hvordan deler av tradisjonell privatbilisme kan erstattes med 
ny mobilitet og nye logistikktjenester generelt, og for Paradis spesielt. Se notat i sin helhet i 
vedlegg.

3.4.7. Hovedinnhold i bestemmelser 
Bestemmelser i planforslaget sikrer at viktige hensyn og intensjoner videreføres i 
planleggingen og utviklingen av området. Noen bestemmelser er vurdert som særlig viktige 
for å oppnå god måloppnåelse. Dette gjelder blant annet bestemmelser som sikrer: 

 Bygningshøyder som ivaretar landskapsrommet, og at bebyggelsen skal tilpasses 
tilliggende områder sikrer god stedstilpasning

 Bevaring av eksisterende vegetasjon og utvalgte bygg, med krav om at demonterte 
takkonstruksjoner fra Buehallen skal gjenbrukes i området.

 Nabolagspark (tidligere kvartalslek) med tilbud for alle, og mulighet for vannspeil ved 
o_GP5 «Lagårdsparken» som et unikt nytt byrom med helårsaktivitet

 Bebyggelsesstruktur som gir gode uterom i tun, hvor alle uterom er på bakken og 
tilgjengelig for alle

 Næringsbebyggelse tett på Paradis stasjon og bussveien for å styrke kollektivsatsingen
 Ingen privatbilparkering for beboere og ansatte innenfor planområdet som klimagrep og 

for å muliggjøre mer areal til utbygging og grønt
 Solceller på tak, massebalanse, krav om bærekraftprogram for å sikre mål om 

tilrettelegging for klimanøytralitet
 God tilgjengelighet og variert kontakt til sjøen, mulighet for brygger og annen 

nedtrapping. 
 Ingen privatbåtparkering langs Hillevågsvatnet innenfor planområdet for å styrke kontakt 

til sjøen for alle



  

17

Utdypende beskrivelser av bestemmelsene i planforslaget kommer frem av 
planbeskrivelsen. 

Figur 15. Visualisering av "Paradisparken" innerst i Hillevågsvatnet, med Buehallen og boligbebyggelse i bakgrunnen. 
Illustrasjon: 3RW

3.4.8. Hovedinnhold i plankart
Plankartet disponerer arealene på en måte som bidrar til et godt byområde med tanke på 
nabolag, næringsutvikling, grøntområder, transport, offentlige behov mv. Noen grep i 
plankartet er vurdert som særlig viktige for å sikre måloppnåelse. Dette gjelder blant annet:

- Etablering av tre grønne byparker med kobling til Hillevågsvatnet 
- Grønne koblinger for gående og syklende til Lagårdsveien og Paradis stasjon
- 18 m bredde på promenaden med prioritering av gående og kontakt til Hillevågsvatnet
- Buehallen og Sveitservilla som plasser for kultur, foreningsliv, nærområdefunksjoner mv. 
- Sveitservilla har fått ny plassering
- Samling av hovedsykkelrute og biltransport i ny sambruksvei langs jernbanen, som gjør 

resten av planområdet bilfritt
- Mulighet for ny gangbro over jernbanen nord i området 
- Styrket kobling til sentrum med nytt fortau for gående mot Lagård gravlund, og sykkelfelt 

i nordgående retning i Paradisveien.

Utdypende beskrivelser av arealformål i plankartet kommer frem av planbestemmelsene og 
planbeskrivelsen. 
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3.4.9. Arealbruk og utnyttelse
Fig. 16 under viser fordeling av formål i planområdet som helhet: 

Figur 16 Plankart med oversikt over ulike arealformål
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I planforslaget er arealformålene fordelt slik:

Figur 17. Fordeling av formål i planforslag

Figur 18. Fordeling av m2 BRA på ulike formål og samlet

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. Dette gir en fordeling på 63 % næringsformål og 37 % 
boligformål. Utnyttelsesgrad er angitt for hvert delfelt som maks m2 BRA.

Samlet utnyttelse innenfor utbyggingsområdene er på 233 % BRA. Dette innebærer at 
planforslaget ligger i øvre halvdel av sentrumsplanens retningslinjer for utnyttelse.

4. Hovedpunkter i konsekvensutredning (KU)
Det er utarbeidet en konsekvensutredning (KU) som identifiserer og beskriver faktorer som 
kan bli påvirket av planforslaget (se vedlegg), og vurderer vesentlige virkninger av planen 
for miljø og samfunn. Utredningstemaene fra planprogrammet er besvart, men tema-
punktene er oppdatert og tilpasset. I temaene belyses konsekvenser som er mest relevante 
for planområdet. Dette tilfredsstiller krav i forskriften om KU. 

Konsekvensutredningen sammenligner planforslaget med 0-alternativet som er dagens 
situasjon. Sentrumsplanen vurderes også opp mot 0-alternativet. Samlet sett kommer 
planforslaget bedre ut enn 0-alternativet og sentrumsplanen.

Konsekvensutredningen omfatter mange tema med en grundig beskrivelse av alternativer 
og konsekvenser. I saksfremlegget vil kommunedirektøren fremheve følgende tema som 
det vil være nyttig å være særlig oppmerksom på ved behandling av planen: 

4.1. Konsekvenser for klimamål 
Arealplanlegging, konkretisert ved reguleringsplaner, er et viktige verktøy som kommunen 
kan bruke for å oppnå klimamålene. Det er vist i utredningsarbeidet, at ved bruk av de ulike 



  

20

plangrepne i forslag til områderegulering for Paradis, så kan kommunen bidra til 
klimavennlig utvikling av et nytt byområde – som på sikt kan bli helt klimanøytralt. 
For å tilrettelegge for et klimanøytralt Paradis, tar planen i bruk noen kjente og noen nye 
planløsninger. Disse er beskrevet i kapittel 3.4.6. delmål «Det klimavennlige og sirkulære 
Paradis». Dette er plangrep og virkemidler som det blir viktig å få en tilbakemelding på i 
høringen. Utredning av et klimagassregnskap for planforslaget (se vedlegg) viser at 
områdeutviklingen i Paradis har store muligheter for å kunne bidra til kommunes ambisiøse 
klimamål.
  
4.2. Levekår, helse og barn- og unges oppvekstsvilkår
Paradis som nabolag og boområde er et av delmålene i Paradisplanen. Sentralt for gode 
nabolag og oppvekstområder er begrepet sosial bærekraft, og et viktig premiss er at alle 
typer husholdninger og folk med ulike økonomiske forutsetninger mm. sikres bomuligheter i 
den tette og klimavennlige byen. Den sosioøkonomiske sammensetningen i et område kan 
imidlertid ikke reguleres gjennom en områdeplan. Det finnes likevel virkemidler som kan 
sikres i en plan, som handler om boligsammensetning, miks av programmer/funksjoner, 
sosial infrastruktur og møteplasser og gatenett som fremmer myk mobilitet.

Planforslaget sikrer 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 naboskap, og det legges til rette for bildeling og 
fellesfunksjoner. Planforslaget skaper også muligheter for en miks av programmer med en 
sentral bydelsfunksjon. Videre sikrer områdeplanen gode bilfrie byrom og koblinger for 
gående og syklende på langs og på tvers. 

Samlet sett skaper områdeplanen gode rammer for sosial bærekraft i området. At det ikke 
legges opp til parkering for privatbiler kan bidra til å redusere prisen på boligene, hvilket kan 
påvirke den sosiale miksen i området. Privatbil foreslås erstattet av bildeling, og forskning 
viser at bildeling kan ha en sosialt utjevnende funksjon. Tilrettelegging for utvalgte grupper, 
for eksempel nyetablerere, utviklingshemmede, og folk med moderat inntekt (som sjelden 
når opp i budrundene), kan imidlertid tas hånd om og følges opp, i detaljregulerings-
prosessen, blant annet gjennom avtaler mellom utvikler/grunneier og kommune. Det er 
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. 

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.

4.3 Naturmangfold og økosystemtjenester
Planområdet er sterkt påvirket av inngrep fra menneskelig aktivitet og har derfor få 
gjenværende viktige lokaliteter for naturmangfold. 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 (o_G1). Lagård 
gravlund har et stort innslag av eldre trær og flere rødlistearter, ulike habitater og 
artssamfunn. Vegetasjonen er i sin helhet vernet. Skogholtet ved Støtteparken er dominert 
av alm, som er rødlistet og kategorisert som sårbar, og av stor verdi. 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. Planforslaget 
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påvirker ikke vegetasjon i gravlunden, og dette området vurderes å være godt ivaretatt i 
planforslaget.  

Ifølge Ecofacts 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.

4.4. Byform, arkitektur og kulturminner / -miljø
Det er kun to registrerte kulturminner i planområdet: Sveitservillaen i Nedre Lagårdsvei 2, 
og Lagård gravlund. Det finnes i tillegg bygninger og anlegg som kan vurderes som mulige 
kulturminner og -miljøer, for eksempel godsbanehallen/Buehallen og tilhørende 
jernbanespor, samt Støtteparken o_G1 med støtte og edelløvtrær. Planområdet ligger også 
mellom den verdifulle og identitetsskapende trehusbebyggelsen på Våland og på Storhaug.

Planforslaget legger opp til at Sveitservillaen skal flyttes til parkdraget (AT2) ved 
Støtteparken. Dette 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. Lagård gravlund vises med hensynssone for bevaring av kulturmiljø.  
Støtteparken o_G1 er videreført og hensyntatt i planforslaget, og eksisterende verdifull 
edelløvskog skal bevares. Planforslaget bevarer også deler av Buehallen (AT1) som et 
minne om tidligere tiders aktiviteter og funksjoner i området. 

Planforslaget tilrettelegger for store volumer i planområdet, men gir en mykere og bedre 
tilpasset bebyggelsesstruktur, både til trehusbyen, landskapsrommet og til de planlagte 
uterommene, sammenlignet med sentrumsplanens rammer for utbygging. Der 
sentrumsplanens grep er en kvartalsstruktur i 5-7 etasjer, foreslår områdeplanen nå en 
bebyggelse med varierte høyder organisert i en åpen tunstruktur med varierte, 
sammenhengende uterom.

4.5. Samlet vurdering i konsekvensutredningen
Oversikt over samlet vurdering i konsekvensutredningen ses i tabellen under:

Figur 192021. Figuren viser samlet konsekvens for samtlige utredningstema. Mørkegrønt betyr stor positiv, lysegrønt 
nøytral til positiv, lysoransje noe negativ, mørkoransje negativ og rød stor negativ konsekvens. 
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5. Kommunedirektørens vurdering

5.1. Oppfølging av planbestillingen og planprogram
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget har fulgt opp planbestillingen om å lage en 
helhetlig plan for området «slik at den svarer på byens behov for offentlige funksjoner, 
møteplasser og arkitektoniske kvaliteter». Det er gjennomført et medvirkningsopplegg og 
tett dialog med grunneiere og andre berørte parter. Kommunedirektøren mener at 
planforslaget følger opp planprogrammets føringer, mål og ambisjoner. Utredningskravene i 
planprogrammet anses også å være fulgt opp.

5.2. Kobling til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med føringer i overordnede planer om fortetting langs den prioriterte 
utviklingsaksen og langs arealstrukturerende hovedkollektivakser. Sentrumsplanens mål om 
å tilrettelegge for kontorarbeidsplasser i tilknytning til kollektivknutepunkt anses å være 
oppfylt, og planforslaget opprettholder hovedatkomst sør for Strømsbroen 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 og parallelloppdrag, er noen 
grep og føringer fra sentrumsplanen utfordret, til fordel for andre, mer tilpassede og 
miljøriktige løsninger. Dette gjelder følgende tema:

 Parkeringsnorm: Planforslaget legger opp til en ny mobilitetsløsning basert på 
delingsløsninger, gange, sykkel og kollektiv, og uten privatbilparkering. Det legges 
imidlertid opp til oppstillingsplasser for bildeling, gjesteparkering, varelevering, 
tjenestebiler mm. Sentrumsplanens § 1.12.1 Bestemmelser for parkering viser Paradis 
som sone 1b, hvor det kan anlegges 0,5 p-plass per bolig inkl. gjesteparkering, og med 
mulighet for frikjøp. Planforslaget tar altså bort muligheten for at litt under halvparten av 
boligene får privatbilparkering slik KDP sentrum åpner for, og representerer en løsning 
tilsvarende som ved 100% frikjøp, men uten at utbygger må betale seg ut av p-kravet. 
For næring sier KDPS at det kan etableres 0,3 p-plass/100 m2 BRA, også her med 
mulighet for frikjøp. Alt næringsareal i planen ligger i nærområdet til Paradis stasjon og 
til bussveien.

 Uteoppholdsnorm: Planforslaget beholder krav om 30 m2 felles/offentlig 
uteoppholdsareal pr. boenhet i tråd med kommuneplanens § 1.15.1 Bestemmelser om 
uteareal/lekeareal pkt. 3, men foreslår en annen fordeling. Planforslaget foreslår en 
fordeling til 25 m2 pr. boenhet på egen grunn + 5 m2 i offentlig grønnstruktur i o_GP5.

 Bestemmelser i sentrumsplanen knyttet til ny bebyggelse øst for jernbanen: 
Planforslaget foreslår en oppbrutt og mer gjennomtrengelig bebyggelsesstruktur med 
bedre stedstilpasning, som utfordrer sentrumsplanens bestemmelser § 2.2.2 
Bestemmelsesområder med krav om kvartalsstruktur. Tilsvarende utfordrer 
planforslaget også sentrumsplanens bestemmelse (under samme paragraf) om 
bebyggelseshøyder mellom 5-7 etasjer, og foreslår mellom 3-8 etasjer for å sikre større 
variasjon og et større spenn i bebyggelseshøyder som kan gi en bedre stedstilpasning 
og samtidig oppnå høy utnyttelse.

 Sekundær bilatkomst ved Støtteparken: Sentrumsplanens § 3.5 Hensynssone felles 
planlegging og omforming omtaler at det skal konkretiseres en løsning for adkomst fra 
fv. 44 til Paradis. Vurderinger i planarbeidet har vist at det ikke er behov for en 
sekundær bilatkomst til planområdet. Mulighet for en sekundær bilatkomst mellom 
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Lagårdsveien og utbyggingsområdet øst for jernbanen er derfor ikke en del av 
planforslaget.

 Småbåthavn ved grønnstruktur langs Hillevågsvatnet: I planforslaget er det prioritert 
å styrke den offentlige grøntstrukturen langs Hillevågsvatnet, og sikre god kontakt og 
tilgjengelighet til sjøen for alle. Det er åpnet for gjestebrygge for småbåt, kajakk, pir og 
lignende til offentlig bruk. Båtene som i dag er parkert her kan, over tid, flyttes til 
innregulert (men ikke opparbeidet) småbåthavn sør for Strømsbroen. Ved realisering av 
denne småbåthavnen vil den totale kapasiteten i området øke. Planforslaget utfordrer 
med dette sentrumsplanens tilleggsbestemmelse til § 2.12.2 GRØNNSTRUKTUR som 
sier at «Ved detaljplanlegging av grønnstruktur langs Hillvågsvannet skal det 
tilrettelegges for videreføring av småbåthavn på strekningen».  

Figur 22. Visualisering av "Paradisparken" innerst i Hillevågsvatnet, med Buehallen og boligbebyggelse i bakgrunnen. Ill: 
3RW

5.3. Oppfølging av kommunens klimamål 
Planforslaget som legges frem til politisk behandling følger opp på kommunens klimamål. 
Kommunedirektøren har vektlagt at kommunen skal jobbe for en mer klimavennlig utvikling, 
med mål om 80 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. FN/EU har satt krav til 
nullutslipp innen 2050. EU-kommisjonen har valgt Stavanger som én av 112 europeiske 
byer som skal bli klimanøytral innen 2030. Kommunedirektøren vurderer også om 
Paradisområdet skal inngå i søknad til EU som aktuelt PED-område (Positivt Energi Distrikt) 
sammen med andre utvalgte områder i Stavanger kommune. 

Med utgangspunkt i disse tydelige og ambisiøse klimamålene, vurderer kommunedirektøren 
at oppdraget er fulgt opp i forslaget til områderegulering for Paradis. Følgende særtrekk gjør 
at områdereguleringen for Paradis har spesielt gode forutsetninger for å bidra til 
kommunens mål i denne sammenheng: 

 Planområdet har en særlig god kollektivdekning og gåavstand til det meste
 Planområdet er i stor grad ubebygd og godt egnet for innføring av nye systemer
 Planområdet eies av få grunneiere, noe som kan styrke gjennomførbarheten
 Planområdet skal bygges ut over tid. Det kan ta 10-20 år før området er ferdig 

utbygget, og i denne tiden vil nye løsninger blant annet gjennom ny teknologi, 
innovasjon og lovendringer åpne opp for nye muligheter, og dreie vanene våre over 
på et mer klimavennlig og bærekraftig levesett. 
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Det mest uprøvde plangrepet er forslag om ingen privatparkering for beboere og ansatte 
innenfor planområdet. Det vil fremdeles være mulig å kjøre inn i planområdet med bil, og 
det tilrettelegges for HC-parkering, gjesteparkering, vareleveranser, utrykningskjøretøy, 
renovasjonsbil, tjenestebiler og hjemmehjelp mv. i egne arealer langs en ny gate øst for 
jernbanen. Ny og delt mobilitet, sammen med gode løsninger for gange, sykkel og 
kollektivreiser, skal erstatte behovet for privatbil. En viktig distinksjon mellom “tradisjonell 
mobilitet” og “ny mobilitet” er skillet mellom kjøp av et kjøretøy og kjøp av en tur. Styrken til 
ny mobilitet ligger i kombinasjonen av ulike tjenester og kjøretøy, og det er totaliteten av 
dette tilbudet privatbilismen må vurderes opp mot. Bilen spiller også en rolle i dette bildet, 
men da som delt tjeneste. De reelt positive effektene i sum, finner vi i økt kapasitets-
utnyttelse, eller enkelt sagt, det vi deler. Det gjelder både for privatøkonomien, arealbeslag 
og miljøet. 

Paradisområdet har spesielle forutsetninger for å kunne gå lengre i miljøriktig retning enn 
det vi normalt stiller krav om i planer. Med de samlede plangrepene som anbefales for å 
bidra til klimamålene, viser beregninger at vi kan redusere klimagassutslippene med 75 % 
sammenlignet med et planforslag som mer direkte bygger på kommuneplan/sentrumsplan 
og dagens bransjestandard. Dette er et viktig steg i retning av målet om 80 % reduksjon i 
klimagassutslipp og klimanøytralitet som er en vedtatt ambisjon for Stavanger kommune. 
Gapet mellom det som vi kan få til gjennom reguleringsplanen og det som skal til for å 
oppnå klimanøytralitet i området på sikt, vil skje gjennom utviklingen av området over tid. 

Utover klimagevinsten vurderer også kommunedirektøren at anbefaling om å bygge uten 
privatparkering for beboere og ansatte vil kunne ha følgende positive sideeffekter: 

 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)

Kommunedirektøren er forberedt på at noen av plangrepene presentert i planforslaget vil 
kunne utløse reaksjoner og spørsmål. Samtidig vurderer kommunedirektøren at det er viktig 
å få hørt og drøftet disse grepene gjennom den formelle høringsprosessen.

5.4. Oppfølging av medvirkning og dialog
Det er kartlagt interesser og innhentet innspill i ulike formelle og uformelle 
medvirkningsprosesser, og det er etterstrebet planløsninger som kan ivareta ulike 
interesser. Kommunedirektøren ser nå frem til tilbakemeldinger og drøftinger i 
høringsperioden, for å få et best mulig grunnlag for en videre bearbeiding av planen fram 
mot sluttbehandling.
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Figur 23. Innspill til løsningsforslagene, skrevet rett på plansjer satt opp på stedet. Fra medvirkningssprint i etterkant av 
parallelloppdraget.

5.5. Vurdering av økonomisk gjennomførbarhet 
Rekkefølgetiltak knyttet til utbygging innenfor planområdet er beskrevet i 
reguleringsbestemmelsene (eget vedlegg). Dette er rekkefølgetiltak som sikrer 
opparbeidelse av nødvendig infrastruktur som samferdselsarealer og offentlige 
grøntarealer. Det er gjennomført en kostnadsberegning knyttet til tiltakene (vedlegg: Notat 
kalkyle rekkefølgetiltak). Notatet beskriver hva som inngår og hva som ikke er inkludert i 
overslaget. Plan og anlegg ved Bymiljø og utbygging anbefaler at det legges til et 
risikotillegg på minimum 20 %.

Planforslaget foreslår enkelte plangrep som utfordrer føringer beskrevet i plankart og 
bestemmelser i kommunedelplan for sentrum. Disse plangrepene er vurdert å ha positiv 
innvirkning på den økonomiske gjennomførbarheten ved å redusere totalkostnader knyttet 
til utbygging av planområdet. Dette gjelder for følgende plangrep: 

 Tatt ut sekundær atkomst ved Støtteparken: Sentrumsplanen beskriver mulighet for 
en sekundær bilatkomst mellom Lagårdsveien og utviklingsområde på østsiden av 
jernbanen. Vurderinger og plangrep i planarbeidet, blant annet tilrettelegging for en lav 
bilandel, har vist at det ikke er behov for denne atkomsten, og den er derfor tatt ut.

 Redusert grønn kulvert over jernbanen: I plankart for sentrumsplanen er det vist en 
bred grønn kulvert over jernbanen som skal binde eksisterende Støtteparken sammen 
med en ny stor park øst for jernbanen. For å unngå uønskede inngrep i verdifull 
vegetasjon i Støtteparken og å redusere mørke arealer under ny 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. Erfaringstall fra pågående byggeprosjekter i 
sentrumsnære områder i Stavanger, viser at en parkeringsplass i et parkeringsanlegg 
koster mellom 350 – 500 000 kr. Å ikke tillate privatparkering for beboere og ansatte 
innenfor planområdet, anslås derfor å kunne redusere byggekostnader og kunne oppnå 
rimeligere boliger. Samtidig frigjør det mer areal til utbygging og grønt/uterom. 

 Redusert antall hovedsykkelruter: Sentrumsplanen viser to traseer for 
hovedsykkelruter innenfor planområdet; en langs jernbanen og en i ny grønnstruktur 
langs Hillevågsvatnet. Trase 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 



  

26

legge hovedsykkelrute i ny sambruksvei langs jernbanen istedenfor å sette av egne 
arealer til dette formålet.

Disse foreslåtte plangrepene vil ha en kostnadsreduserende effekt, og derved påvirke 
planens økonomiske gjennomførbarhet positivt. Utfyllende beskrivelse av plangrepene 
fremkommer av vedlagt planbeskrivelse.

Figur 24. Visualisering av mulig ny promenade hvor fiskebåten har lagt til under buetaket, og selger ferske varer. 
Illustrasjon: 3RW

6. Videre fremdrift
I vedtak fra møte 11.03.2021 i utvalg for by- og samfunnsutvikling står det følgende: «det 
bes vurdert om der er deler av de planlagte prosessene som kan kuttes ut eller begrenses, 
for å skape raskere fremdrift i planarbeidet.»  

I vedtak fra møte 30.09.2021 i utvalg for by- og samfunnsutviklings ved fastsetting av 
planprogram står det følgende: 

«Revidert planprogram for plan 2760 Områderegulering for Paradis, datert 13.09.2021, 
fastsettes med følgende tillegg: Utvalg for by- og samfunnsutvikling understreker at arbeidet 
med områderegulering i Paradis skal ha en hurtig fremdrift og gis høyeste prioritet i samsvar 
med vedtak i kommunestyret i sak om planstrategi 60/20. Det skal gis anledning til å 
fremme detaljreguleringsplaner parallelt med arbeidet for områdereguleringen. 
Kommunedirektøren bes gi grunneierne i området skriftlig informasjon om denne 
muligheten».

Planarbeidets oppsatte plan for fremdrift (se figur 3 foran) er kompakt og stram, i lys av 
oppgaven som skal løses, og sammenholdt med erfaringer fra andre planoppgaver. Fase 2 
er nå avsluttet innenfor oppsatt fremdriftsplan. Planarbeidet følger oppsatt fremdriftsplan 
med politisk sluttbehandling av planen innen utgang av valgperioden. 

Det åpnes for parallelle løp mellom detaljregulering og områderegulering etter at planforslag 
har vært 1.gangsbehandlet og hørt. Grunneierne Bane Nor Eiendom og Stavanger Utvikling 
KF melder ikke pr. dags dato om behov for fremskynding av planprosess knyttet til 
detaljreguleringer innenfor planområdet.
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7. Konklusjon
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget svarer ut planbestillingen og følger opp 
føringer, mål og ambisjoner i vedtatt planprogram for Områderegulering for Paradis. 
Innholdet i planforslaget er ambisiøst og viser vei i arbeidet med å blant annet utvikle sosialt 
bærekraftige nabolag i sentrale byområder, utvikling av mange nye arbeidsplasser knyttet til 
kollektivknutepunkt, reetablere natur og sikre urbant friluftsliv i byen, styrke stedegne 
kvaliteter og identitet, prioritere gående, syklende og kollektivreiser, og å sikre plangrep som 
kan bidra til målet om en klimanøytral by innen 2030. Forslaget er vurdert å kunne ivareta 
både overordnende føringer, grunneier-, næringslivets- og naboers interesser, samt mål 
som er satt for planarbeidet i planprogrammet.

 
Figur 25. Visualisering av mulig ny utvikling av planområdet sett i sammenheng med eksisterende og regulert bebyggelse. 
Illustrasjon: 3RW/Stavanger kommune

Noen av forslagene i planen utfordrer vedtatte planer og ordinære planregimer, for 
eksempel ved å prioritere alle grøntområder på bakken, planlegge området uten privat 
bilparkering, krav om tremateriale og energiproduksjon på tak osv. Kommunedirektøren 
vurderer likevel at det er riktig å legge disse forslagene ut på høring og offentlig ettersyn 
ettersom de er vurdert å ha stor betydning for måloppnåelse i planen, og analysearbeider 
viser at det vil være mulig å realisere dette i Paradis. Videre er det ønskelig å bruke 
høringen til å gå i dialog med grunneierne og andre aktører for å drøfte forslagene og 
betydningen av disse for de ulike partene i den videre utviklingen av området, og å se 
på/vurdere løsninger og videre bearbeiding i fellesskap.

Basert på dette, anbefaler kommunedirektøren at forslag til plan 2760, områderegulering for 
Paradis med tilhørende plankart, bestemmelser og konsekvensutredning, sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.

Gunn Jorunn Aasland Hildegunn Hausken
direktør avdelingssjef

Ida Andreassen
konst. seksjonssjef

Ingrid Eileraas saksbehandler 
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