Sosiokulturell
stedsanalyse for
Paradis
Prosjektgruppe for
områderegulering Paradis sin
oppsummering av viktige funn og
anbefalinger

Rapport gjennomført av NORCE og UiS, 2021 – rapporten i sin helhet er publisert på
hjemmesiden for Paradis: www.stavanger.kommune.no/paradis

Bakgrunn
• Stavanger kommune inviterte i november 2020 til
tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelsen av
en sosiokulturell stedsanalyse i
byomformingsområdet Paradis.
• Analysen er et innledende ledd i arbeidet med en ny
områderegulering for Paradis, plan 2760. Dette
grunnlagsarbeidet er viktig for å sikre at Stavanger
kommune har en fullverdig forståelse for Paradis som
sted i videre arbeid med planprogrammet og
områdereguleringen.
• NORCE, i samarbeid med Universitetet i Stavanger, ble
tilbudt oppdraget i desember 2020.

Formål med
analysen
Danne et helhetlig bilde av
sosiale og kulturelle forhold i
og rundt Paradis, samt
kartlegge aktører og deres
forestillinger om Paradis i
dag og i fremtiden.

Problemstillinger
• Stedsbruk. Hvordan brukes Paradis i dag?
• Stedsinteresser. Hvem har interesser og innflytelse på
områdeutviklingen i dag og hva ønsker disse?
• Stedsbilder. Hva er Paradis, og hvilke kvaliteter og
utfordringer oppleves blant forskjellige aktører?
• Fremtidsbilder. Hvilke forventninger finnes for Paradis,
og er de forskjellig mellom aktørene?

Metode og
datagrunnlag
•

Dokumentanalyse av eksisterende dokumenter
og undersøkelser. Deriblant 8 gjennomførte
stedsanalyser, befolkningsundersøkelser med
315 brukere, medvirkningsopplegg, samt
levekårsdata

•

Medieanalyse av relevante avisoppslag fra 2000
– 2020 (346 artikler)

•

Intervjuer. 30 telefon og epost intervjuer med
representanter for innbyggere, grunneiere,
lokale fritids – og kulturaktører, næringsaktører,
offentlig administrasjon og lokalpolitikere

•

Kartintervjuer. 45 kartintervjuer der brukere
kartfestet negative og positive kvaliteter –
individuell rolig opplevelse

Hva vet vi om Paradis i dag?
•

Generelt er Paradis (området og saken) godt kartlagt, kjent og opplyst i befolkningen.

- Ulike stedsanalyser konkluderer at det finnes store muligheter og potensial for utvikling i Paradis ettersom
stedet har historisk verdi, fint landskap, god transportinfrastruktur og tilgjengelige arealer for en fremtidig
utvikling
•

Men noen tema er lite utredet og omtalt i tidligere planprosesser:

-

Lagårdsveiens kobling til Paradis og dens kvaliteter og funksjoner.

-

Sosiale arenaer som skoler, foreninger eller fellesområder som er viktig for utvikling av fellesskapet.

-

Sosioøkonomiske forhold i nærområdene på Østsiden (Lagård) og Vestsiden (Varden) og Storhaug

-

Prosessen viser også utfordringer med lokalt eierskap og medvirkning over tid:

-

Mye fokus på «harde tema» som bygningshøyder, tetthet, utnyttelsesgrad på bekostning drøfting om
hvilket type sted og funksjoner man ønsker.

-

Drøfting om fremtidig utvikling og innhold omfatter generelle og abstrakte ideer, for eksempel mål om
levende bydel, urban, for alle osv.

-

Det er en utfordring å ivareta fremtidige beboere og brukeres interesser ettersom utbyggingsområdet er
ubebodd og lite brukt per i dag.

Hvordan brukes Paradis?
•

Det er generelt lite opphold internt i planområdet (utenom båthavnene) ettersom det ikke
bor og jobber folk der i dag. Men mange av dem som oppsøker og bruker området er svært
positive til og stolte over de lokal kvalitetene

-

Mange ser på Hillevågsvannet som en stor felles verdi som de ønsker å bruke, f.eks som
båteier eller turgåer

-

Naboer og brukere fremhever Paradis som et flott og stort sjønært uteområde.

-

Mange fremhever turforbindelser til Godalen og gangruter via Lagård gravlund som viktige
kvaliteter.

-

Grøntområde i nordlig del (Terje Viken) er også mye besøkt av beboere og andre brukere.

•

Sosiale og kulturelle arenaer står sterkt i området

-

Foreninger, fritids- og idrettsgrupper og kunstnere/kunstmiljø huses blant annet i
Sveitservillaen på Lagårdveien, roklubben Terje Viken og Buehallen.

-

Aktivitetene inkluderer fysisk aktivitet (roing, bryting, capoeira, skating), kunst , håndarbeid
og tiltrekker mange barn og unge til området

-

Brukerne oppholder seg i området i korte perioder i forbindelse med en aktivitet de oppsøker,
men de har likevel en sterk tilknytning til området og de sosiale/kulturelle tilbudene som
tilbys her.

Terje Viken, en verdsatt park i
nordenden av Hillevågsvannet

Stedsinteresser
Analysen av stedsinteresser
innebærer en kartlegging og
analyse av hvem som har hatt
interesser i- og innflytelse på
utviklingen av Paradis over tid.

Aktører i
Paradis
Skiller mellom:
- “Påvirkende aktører” som
påvirker utviklingen gjennom
eierskap, vedtaksmyndighet, faglig
ekspetise osv
- “Påvirkede aktører” som blir
påvirket av utviklingen I området
fordi de bor, jobber i eller bruker
området per i dag.
Kategoriseringen gir mulighet for å
vurdere om “påvirkende” og
“påvirkede” aktører har hatt ulike
interesser og ulik innflytelse på
utviklingen av Paradis over tid.

Hvem styrer utviklingen i Paradis?
• Innflytelse på områdeutviklingen ser ut til å ha flyttet seg fra
utbygger (påvirkende) til befolkningen (påvirkede) over tid.
• Nå har Stavanger kommune tatt ansvaret for planarbeidet gjennom
områdereguleringen, og kommuniserer at de skal ivareta ulike
interesser og aktører i den videre utviklingen av Paradis.
• Flere opplever dette som positivt, men de som blir påvirket er fortsatt
noe usikre på om deres interesser vil bli ivaretatt i den
videre planprosessen.

-

Figuren ovenfor viser hvordan informanter i telefonintervjuer selv rangerer sin interesse og innflytelse på Paradis saken. Mange av de som bor eller jobber
rundt Paradis har stor interesse for saken, men opplever å ha lav innflytelse.

Hvilke idealer og interesser har styrt
utviklingen i Paradis over tid?
• Tre forskjellige og delvis motsigende idealer har vært dominerende over tid:
1. Idealet om å «Verne om lokale kvaliteter». Har utgangspunkt i interessene til lokalbefolkningen.
Fokuset er å verne om lokale kvaliteter som utsikt, tilgang på sjø, og turområder.
2. Idealet om «Strategisk utvidelse av sentrum». Har utgangspunkt i KDP sentrum, hvor det er
fastslått en strategisk utvidelse av sentrum mot Sør med et tydelig preg av næringsutvikling,
arbeidsplasser og kommersiell aktivitet.
3. Idealet om «Tette og miljøvennlige byer». Har utgangspunkt i nasjonale og regionale planer og
ambisjoner om å innfri klimamål ved å bygge tette og miljøvennlige byer med høy utnyttelse og
funksjonsblanding med kort avstand til høyverdig kollektivtilbud.
• Det er ikke slik at de tre byutviklingsidealene nødvendigvis er gjensidig utelukkende. Men det har
vært vanskelig å oppnå dialog og enighet om løsninger ettersom debatten om Paradis har vært
polarisert og konfliktfull over tid.

Byutviklingsdebatten om
Paradis har vært sterkt
polarisert og polariserende
Debatten om Paradis over tid kjennetegnes av:
• Lite meningsutveksling: Uttalelser omfatter mest begrunnelser for ståsted
med liten interesse og undring overs andres ståsted..
• Lite meningsutvikling. De fleste tviholder på sine opprinnelige synspunkter
uten å endre dem over tid.
• Motforestillinger: Mange uttaler seg fordi de reagerer på andres uttalelser.
• Mistenkeliggjøring. Legitimiteten til meningsbærerne har blitt utfordret.
• Uttalelse trøtthet: Flere rapporterer at de har hatt negative erfaringer med
å engasjere seg og har gitt opp eller angrer.
• Fremmedgjøring. Noen av dem som ikke har vært tett involvert i tidligere
debatt virker avskrekket og fremmedgjort av konfliktnivå, maktforhold og
kompliserte prosesser i Paradis over tid.

Gjestekommentar av Kristin Hoffmann, journalist og forfatter
Faksimile Stavanger Aftenblad, 24.03.19

Paradis har blitt en arena for diskusjon av prinsipielle,
politiske byutviklingsspørsmål
• Debatten om Paradis omfatter flere
prinsipielle, politiske
byutviklingsspørsmål som: Hvem
skal sette i gang og styre
byutviklingsprosjekter? Hvem «eier»
et sted og stedsnavn? Hva er god
medvirkning?
• I den politiske byutviklingsduellen
på KÅKÅ 30 april 2019 var et av de
retoriske spørsmålene: Paradis, for
Røkke eller folket?
• Drøfting om de prinsipielle
spørsmålene ovenfor kan ha
kommet foran drøfting om konkrete
løsninger og byutviklingsgrep i
området
Gjestekommentar av Kristin Hoffmann, journalist og forfatter.
Faksimile fra Stavanger Aftenblad, 29.05.19.

Stedsbilder
Analysen av stedbilder innebærer å kartlegge hvordan ulike aktører opplever Paradis i dag, og hvilke forventninger de har til Paradis
i fremtiden. Dette er viktig informasjon å ta med videre når vi skal utvikle et godt sted for ulike beboer- og brukergrupper.

Hva er Paradis
sin identitet?
• Analysen viser at der finnes
mange positive, men også
ulike og
sprikende assosiasjoner til
Paradis
• Stedet blir ofte beskrevet med
positive adjektiver, for
eksempel som en perle og
idyllisk, men samtidig nevnes
mangler eller utfordringer, for
eksempel at stedet er rotete
og kaotisk.
• Bekrefter at stedet ikke har en
homogen, men derimot en
sammensatt identitet i dag.

Hvor er Paradis?
• Den sammensatte stedsidentiteten kommer
også frem når ulike aktører blir bedt om å
avgrense området (illustrert i figur 39 til
høyre).
• Noen baserer seg på den historiske
avgrensingen fra Hillevågsvannet og opp mot
storhaugsiden. Andre inkluderer Vestsiden av
Hillevågsvannet, til og med sør for Strømsbrua.
• Man kan dra ulike slutninger av dette, for
eksempel at ulike aktører har en sprikende
stedsforståelse mht lokalisering og
avgrensing og at stedsavgrensninger er
flytende over tid
• Men det er en tydelig fellesnevner at
Hillevågsvannet er et viktig identitetsbærende
element i oppfattelsen av Paradis.

Hva er bra med
Paradis i dag?
•

Følgende positive stedsbilder viser seg å være mest dominerende for
Paradis i dag:

-

En rolig dal med utsikt over havet.

-

Et sentralt sted med nærhet til alt.

-

Et sted som knytter alt sammen.

-

Et viktig og verdifullt sted med stort utviklingspotensial.

-

Et sted med et mangfold av elementer og aktiviteter.

Innhold i disse stedsbildene beskrives i påfølgende lysbilder.

Paradis som en rolig dal
med utsikt over havet
•

Det at Paradis oppfattes som et lyst, luftig, åpent og solrikt sted blir nevnt særlig
blant dem som bruker området aktivt, det vil si dem som har tettest relasjon til
stedet slik det er nå.

•

Stedet omtales ofte som stille og det nevnes ro, fred, og naturopplevelser. Det
virker som det å ha et slikt grønt pusterom med sentral beliggenhet og i et urbant
område er en ettertraktet kvalitet.

•

De som har en mer faglig relasjon til stedet nevner ofte det spesielle
landskapsrommet, det vil si dalsøkket med sjø mellom hauger og utsikt til fjord og
fjell, som verdifulle naturopplevelser og rekreasjonsmuligheter. Andre refererer
til det samme, men kaller det gjerne for utsikt.

•

Enkelte elementer som de mange store trær og benker blir også trukket frem.
Dette er positive fysiske delelementer som støtter opp under Paradis som
hvilested, der man kan nyte utsikten og oppholde seg komfortabelt.

•

I tillegg blir sjøen og Hillevågsvannet trukket frem som positive elementer, noe
som bekrefter områdets karakter som naturlig og blå–grønt pusterom.

•

Tilgangen til turområder (særlig Godalen) nevnes hyppig.

•

I treffpunkt møte i regi av Stavanger Næringsforeningen (21.april 2021) gjorde
Stavanger kommune en uformell spørring om slogan for Paradis, og grønn
sjøfront, som en pendant til urban sjøfront i Stavanger Øst, ble valgt som vinner.

•

Beskrivelsene taler for at Paradis blir sett på først og fremst som et grønt
pusterom i hverdagen. En kvalitet og identitet som er viktig å ta hensyn til, særlig
siden den kan være sårbar ved store utbygginger.

Paradis som et sentralt
sted med nærhet til alt
•

Nærheten til sentrum, altså den sentrale plasseringen av Paradis, trekkes ofte
frem.

•

Ordet sentralt blir hyppig brukt om Paradis, og det at Paradis ligger i
gangavstand til byens mest sentrale arbeidsplass- og handels-sentrum er
utelukkende positivt.

•

Men det nevnes ikke bare nærheten til Stavanger sentrum, men også
nærheten til boligområdene med småbykarakter og landlighet, samt nærhet
til sjøen og naturen.

•

Det at Paradis er godt tilrettelagt og plassert for gange og sykling, og at det
finnes et høyverdig kollektivtilbud i form av buss og tog, nevnes ofte. Særlig
toget trekkes frem som effektiv måte å reise, som gjør Paradis til et attraktivt
og tilgjengelig sted, og kobler området til resten av byen og regionen.

•

Men - selv dem som setter pris på områdets sentrumsnærhet, kan poengtere
at sentraliteten ikke nødvendigvis betyr at Paradis er et sentrumsområde.
Dette skillet mellom sentral lokalisering og sentrumsfunksjon ser ut til å være
viktig, særlig for naboer og beboere.

Paradis som et sted som
knytter alt sammen
•

Fritidsaktører, f.eks. dem som har båt i Hillevågsvannet, eller dem som bruker
Buehallen til idrett eller andre aktiviteter, blir Paradis omtalt som destinasjon,
altså et sted de kommer til.

•

Men det er også tydelig at Paradis brukes som et gjennomgangsområde, både for
å gå på tur og for ferdsel på vei til kollektivtransport eller jobb. Dette gjelder i
særlig grad for dem som bor i områdene rundt og dem som jobber her.

•

Det er tydelig at Paradisområdet har en viktig funksjon med å knytte sammen og
være en forbindelse mellom det som ligger rundt. Dette ser ut til å gjelde både
boligområdene Våland, Storhaug og Hillevåg, samt grøntområdene. Det er altså
Paradis sin rolle med å by en visuell og fysisk forbindelse mellom Storhaug og
Våland som blir satt pris på av både fagpersoner og naboer.

•

Denne oppfattelsen av Paradis som mentalt og fysiske knutepunkt, med koblinger
mot både sentrum, Storhaug, Våland, Hillevåg og omkringliggende grøntområder
er viktig.

•

I tillegg blir det tydelig at Paradis ser ut til å knytte brukere opp til mer regionale
mål gjennom gode kollektivforbindelser.

Bilde lånt med tillatelse fra
www.stavanger-paradis.no

Paradis som et viktig og verdifullt
sted med stort utviklingspotensial
•

Paradis sitt store potensial og iboende muligheter, altså ikke-eksisterende
kvaliteter, blir ofte trukket frem av politikere, administrasjonen, fagpersoner
og beboere, men ikke av representanter for kulturlivet. I den sammenheng
nevnes ofte den attraktive lokaliseringen av Paradis og størrelsen på
utviklingsområdet.

•

Mange er klar over at det finnes en sjelden mulighet til å utvikle noe helt nytt
på et helhetlig vis i et så stort sentrumsnært område.

•

Men det er uklart hvilken type utvikling dette potensialet innebærer, og
forestillingene spriker.

•

For noen ligger det en mulighet til å skape et godt, nært og levende
nabolag(«stort potensiale for å få til byliv med møteplasser for alle og med
gode kvaliteter»),

•

Andre trekker frem muligheten for storskala og helhetlig bærekraftig
byutvikling som bygger på sentralisert utbygging i eksisterende byområder
(«et sentrumsnært nytt byområde») med høyverdig kollektivtransport.

•

Å tilrettelegge for gode møterom, økt byliv, midlertidige byromprosjekter og
en evt. tilbakeføring av tidligere natur/vegetasjon er andre ideer som peker
på et uforløst potensial i dagens Paradis.

Paradis som et sted med et mangfold av
elementer og aktiviteter

•

Når det gjelder aktiviteter og funksjoner i området, omtales Paradis gjerne som
flerfunksjonelt med henvisning til båtliv, gravlund eller atelierhuset.

•

Bebyggelse og bygningsstrukturen blir sjelden trukket frem. Men blant dem
som gjør det, er det stor enighet om at den eldre småhusbebyggelsen i tre som
omringer området er sjarmerende og at den tette og lave skalaen er en kvalitet
i seg selv.

•

Attraktive funksjoner langs Lagårdsveien og engasjerte naboer nevnes av noen

•

Enkeltelementer som småbåthavna omtales av flere som en styrke. Men det
finnes forbehold om at det opptar mye av kystlinjen og, med sitt private preg,
gjør den bare tilgjengelig for en smal brukergruppe istedenfor å åpne den opp
for offentligheten.

•

Lagård gravlund, «Norges best bevarte rammegravlund», som et viktig
kulturmiljø og kulturlandskap, nevnes også av flere.

•

Buehallen trekkes også frem som et viktig samlingssted for barn og unge.

Hva er utfordringene
i Paradis i dag?
•

Fysiske særtrekk

Flere oppfatter Paradis som et tomt industriområde, et ikke-sted. Både i telefon- og kartintervjuer
omtaler mange informanter området vest for Hillevågsvannet som en gammel industritomt, som
virker veldig trist, uferdig og utett. Generelt virker området tomt og slitt, og det mange som får
negative assosiasjoner til stedet. I tillegg poengteres det at særlig den tidligere tomten til
godsterminalen er ikke tilgjengelig og sterkt preget av en privat karakter.
En annen stor utfordring er dårlige solforhold som skyldes topografi og bebyggelse. Dette gjør at
stedet oppleves som skyggelagt, kald og vind-utsatt. I tillegg poengteres det gjentatte ganger at
den utfordrende topografien og terrenget (dalsøkk, skråninger), sammen med bebyggelse og
infrastruktur fra jernbane og vei er med på å danne sterke barrierer. Forurensing av vann og luft
(f.eks. gjennom båter og trafikk) trekkes også frem som negativt. Det samme gjelder støy fra vei og
jernbane. Området er også utsatt for overvann og flom på grunn av topografien og nærhet til
Hillevågsvannet.
•

Prosess

Like hyppig , nevnes interessemotsetninger i relasjon til prosessen. Her omtaler informanter
hovedsakelig ulike ståsteder og synspunkter, interessekonflikter og kaotisk prosess. Den krevende
balanseakten mellom høy nok utnyttelsesgrad og kapitalinteressene på den ene siden, og behov for
gode uterom og høy kvalitet i bebyggelse, poengteres av flere. ». I forhold til tidligere prosesser
mener noen at prosessen har tatt for lang tid og har vært preget av stor uforutsigbarhet og mistede
muligheter. Andre mener at prosessen har vært preget av stor politisk (tids)press, noe som
resulterer i en oppstykket utvikling som ikke ser området som helhet og heller ikke tilføyer området
noe. . Særlig blant naboene og brukere er det mange som omtaler selve prosessen som rotete, og
som det har vært vanskelig å henge med på.
•

Risiko med den fremtidige utviklingen i Paradis

Det ansees som en utfordring å kunne utvikle et nytt område med stort utvalg av funksjoner og
tjenester som dekker behovene til hele samfunnet; ikke bare innbyggernes, men også dem som
besøker eller arbeidere i Paradis. En frykt for at eksisterende kvaliteter vil forsvinne er tydelig å
merke blant informantene. Problemet med høyden på ny bebyggelse er ikke bare en bekymring for
de som bor rundt Paradis, men for alle som kjenner området. Informantene er enige om at en av de
viktige kvalitetene er det unike landskapsrommet som er synlig og dermed mentalt til stede og
tilgjengelig for mange fra mange steder. Dersom det bygges tett og høyt, kan denne kvaliteten gå
tapt.

Hva skal Paradis bli i fremtiden?
• Det er stort sett enighet om at Paradis skal
utvikles og at det ligger et potensial i stedets
lokalisering
• I alle fremtidsbildene ligger et håp om
endring og forbedring og forventinger om hva
Paradis skal bli i fremtiden.
• Men enigheten om fremtidig utvikling
omfatter hovedsakelig abstrakte ideer per i
dag. Selv om mange bruker like ord og
begreper når de beskriver fremtidig utvikling
(«levende bydel», «urbant», «attraktivt, «for
alle») blir innhold tolket ulikt når de utdypes.
• Nærmere utforskning av fremtidsbildene viser
variasjon og sprikende forventninger blant
ulike aktører.

Variasjon i
fremtidsbilder
-

Et grønt pusterom. Ønsket om å utvikle Paradis som et grønt
pusterom fremheves oftest av flere ulike aktører, men med ulikt
ambisjonsnivå. Noen aktører ønsker grønne uterom i tilknytning til
bebyggelse, mens andre ønsker tilbakeføring eller opparbeiding av
store grønndrag.

-

Et lokalt forankret og levende nabolag er også viktig for mange,
men naboer ønsker fortrinnsvis en ny bydel, uavhengig av sentrum,
med hovedvekt på boliger og nabolagskvaliteter.

-

Et sentrumsområde. Noen ønsker at Paradis utvikle som en
forlengelse av sentrum med betydelig innslag av funksjonsblanding,
næringsbebyggelse, høy arealutnyttelse, aktiviteter gjennom hele
døgnet.

-

Et forbilde for fremtidsrettet byutvikling. Noen, særlig fagpersoner
og naboer, ønsker at Paradis blir en prototype for hvordan god og
fremtidsrettet byutvikling bør se ut.

-

Anti-bilder. Mange har tydelige motforestillinger om hva Paradis
ikke bør bli. De viser for eksempel til at det ikke bør bli det samme
som Forus, Aker Brygge og Sentrum for øvrig.

GODT UTGANGSPUNKT FOR VIDERE PLANLEGGIG
• En godt opplyst sak, med unntak av noen tema som bør utredes nærmere. Dette
gjelder koblinger til Lagårdsveien, befolkning og levekår i nærområdene og
eksiterende og fremtidige sosiale- og kulturelle arenaer.
• Flere, ulike stedsanalyser konkluderer at det finnes store muligheter og
potensial for utvikling i Paradis ettersom stedet har historisk verdi, fint landskap,
god transportinfrastruktur og tilgjengelige arealer for en fremtidig utvikling

Oppsummering

• Nesten alle som omtaler området tar for gitt at Paradis skal utvikles og har
muligheter. Det er først når debatten dreier seg mer konkret om hvilken type
utvikling som skal skje, hvordan den konkret skal manifesteres og hvem som skal
styre utviklingen i Paradis at uenighetene blir synlige.
• Mange er positive til det igangsatte arbeidet med en områderegulering som skal
sikre ulike interesser.
UTFORDRINGER SOM MÅ HÅNDTERES
• Det finnes fortsatt mange og delvis motstridende stedsbilder for Paradis, både
for stedet slik det er i dag og for hvordan det skal bli i fremtiden. Noen omtaler
dagens Paradis som et «ikke sted» kaller andre det for en «perle». Noen
opplever det åpne tomme rommet som noe mangelfullt, mens andre leser det
som et fristed der de kan gå på tur med hunden eller tilbringe tid ved
båten/sjøkanten.
• Debatten om Paradis har vært konfliktfull og kommet til hinder for å finne frem
til planløsninger som kan ivareta ulike interesser og idealer.

Analysen viser at Paradis må fylle flere funksjoner og
roller for ulike aktører:

Viktige
anbefalinger

- Godt og trygt nabolag med opplevelse av intimitet, menneskelig skala,
naturopplevelser og fellesskap.
- Urbant område med funksjonsblanding og høy arealutnyttelse
- Område for sentrumsnære arbeidsplasser med god kollektivbetjening.
- Sentrumsområde som supplerer sentrumskjernen med mer arealkrevende
sentrumsfunksjoner enn det som er mulig i sentrumskjernen
NORCE peker på at det er flere positive eksempler på byutviklingsprosjekter der det
er nettopp mangfold og diversitet i funksjoner som skaper kvalitet.

Planprosessen for Paradis bør anerkjenne at ulike kvaliteter og fremtidsbilder har verdi og
berettigelse for Paradis i fremtiden. Planen bør sikre:

Viktige
anbefalinger

-

Blå grønne strukturer og landskapsrom, som er viktig for mange. Mange frykter at
naturelementene i Paradis vil forsvinne og forringes ved utbygging. Det er viktig for de fleste
som er intervjuet at dette ikke skjer, og at Paradis beholder god tilgang til de omliggende
grønne områder og til Hillevågsvannet. Når Paradis-tomten bygges ut er det er det også viktig
å ta hensyn til landskapsrommet som er høyt verdsatt, det vil si dalen rundt Hillevågsvannet,
skråningene mot Lagårdsveien og Våland i vest og Storhaug i øst.

-

Tilgjengelighet og forbindelser, for eksempel ved å bygge ned fysiske barrierer og sikre
visuelle forbindelser. En av de største topografiske utfordringene kommer til å være hvordan
Paradistomten i dalen kan knyttes opp mot skrenten mot Lagårdsveien. Det kan også dras
viktig læring av at dagens stor-skala bebyggelse oppfattes som skyggende vegg, og gi verdifull
innsikt i hvordan bygninger burde lokaliseres, utformes og interagerer med bakkeplan. Per i
dag er det heller ingen sterke fysiske eller visuelle forbindelser til Stavanger sentrum. Dette
burde også løses.

-

Balansert funksjonsblanding med godt samspill mellom byliv, næringsliv og nabolag. Disse
ulike funksjonene og deres verdi må veies opp mot hverandre og det må utvikles
hensiktsmessige løsninger som tilgodeser ulike behov uten at funksjonene undermineres

-

Variert utforming og tilpasset skala. Sikre variasjon i stedet for å velge en bygningstypologi,
ensidige funksjoner osv. Økt mangfold og variasjon i transformasjon av Paradis kan sørge for
en skapet et spennende sted legge grunnlag for et inkluderende og mangfoldig samfunn.

-

Ivareta et Paradis for alle (allmennheten) gjennom sikring av felles og allment tilgengelige
møteplasser og områder. Dem som bruker området per i dag ønsker også å kunne kjenne på
en tydelig følelse av tilhørighet og eierskap. Tilgang til allmenne arenaer vil også komme dem
som bor, jobber og oppholder seg i Paradis i fremtiden. Det er mulig dette gjelder i særlig stor
grad for Hillevågsvannet. Både fordi tilgang til sjøen er en verdi som blir verdsatt av mange,
samtidig som Hillevågsvannet er det mest pregende landskapselementet rundt Paradis

Sikre gode prosesser i videre planarbeid
- Hensynta at Paradis oppleves som et felles gode av ulike
aktører

Viktige
anbefalinger

- Tilrettelegge for fortsatt medvirkning og eierskap blant
lokalbefolkningen
- Bruke konkrete begreper og tydelig delte forståelser når
man drøfter byutviklingsgrep for å unngå falsk
konsensus om abstrakte begreper
- Sikre forutsigbarhet og langsiktighet gjennom tydelig
kommunikasjon om milepæler, handlingsrom og
mulighet for deltagelse i planprosessen

