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Plan 2486 P – Hillevågsveien 24
Forum for Natur og Friluftsliv vil gjerne bidra til et grønnere Stavanger og gi innspill til hvordan
nye og eksisterende nærområder kan bli verdifulle for aktivitet, opphold og biologisk
mangfold. FNF organisasjonene i Stavanger representerer allmenne naturinteresser og er
brukere av nære naturområder. Nederst på siden står oppført alle organisasjonene som er
med. 12 organisasjoner er med i Stavanger inkl. mange bydelsgrupper som til sammen
representerer ca. 25000 medlemskap.
Det er gledelig at en stor del av Hillevågsveien 24 er satt av til park men tilfredstiller neppe
normen for tilgang til nytt, nært turområde. Ved ytterligere utbygginger i og nær Hillevåg er
det viktig at normen om 100 m2 pr. innbygger overholdes.
Vi er allikevel glade for at parken inngår i planene og har noen kommentarer. Bygging i
Stavanger går i en utrolig fart. Det stilles krav til utendørsområdene men til nå virker disse
oftest lite gjennomtenkt. De endelige resultatene bærer preg av symbolikk og
minimumsløsninger og utbyggerne slipper lett unnå. Områdene blir enten ‘steinørkener’ eller
grusmatter og vegetasjonen består av monokulturer som ikke frister til opphold og lek.
Lysforhold og vindforhold blir ignorert, vindtunneler etableres og områdene blir ubrukelige. Vi
vil gjerne oppfordre kommunen til å følge godt med, stille større krav og til å følge opp med
konsekvenser for utbygger, eiere og andre ansvarlige i etterkant. Vi har alt for stort press på
arealene, spesielt de resterende grøntområdene. Nye parker bør vies langt mer
oppmerksomhet slik at de faktisk blir av verdi for lek, frilfuftsliv og biologisk mangfold.
I Stavangers KDP idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse er det et mål at: ‘’Det skal arbeides
kontinuerlig med tiltak for å sikre og utvikle det biologiske mangfoldet i Stavanger kommune.’’
Skal vi faktisk oppnå dette må alle nye parker og grøntområder opparbeides slik at biologisk
mangfold er en del av kravet og at nye habitat er resultatet. Biologisk mangfold er ikke bare
godt for miljøet generelt og nødvendig for livsgrunnlaget, men er også svært verdifullt for vår
folkehelse. Undersøkelser fastslår gang på gang at naturlike områder med variasjoner i
vegetasjon og landskap gir langt bedre folkehelse enn fullstendig friserte og monotone
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områder. Bare det å se på natur fra avstand eller et vakkert tre gjennom et vindu har påvist
helberedende effekt. Aktivitet og opphold i slike områder er langt mer betydningsfull for den
totale helsen (fysisk og mental) enn ved aktivitet inne. Vi må sørge for at slike områder er
skjermet, lune, vakre og fulle av lys slik at de brukes. Gjerne også med tilrettelegging for
ballspill og andre stukturelle grep i deler av området, men uten at de dominerer og ødelegger
et frodig preg. Og, armering av gressflatene må unngås mest mulig, ellers blir de uinterssante
for barn og innbyr ikke til opphold. Lekeplasser og er vel og bra så lenge de er plassert lunt og
med gode naturlike omgivelser med klatretrær, bakker og gjemmesteder som supplerer
lekeplassene. Det finnes noen forsøk på slik blandet tilrettelegging og vegetasjon i Stavanger.
Vi vil gjerne se mer og i mye større omfang.
Vi foreslår at Hillevågsveien 24 kan bli et eksempel på hvordan parker og store felles-hager kan
anlegges. Sørg for at deler blir nettopp det, hager, gjerne med bidrag fra beboere og
leietakere. Det bør kreves økonomi både til opparbeiding og til vedlikehold i årene som
kommer. Dette er en svært rimelig investering for folkehelse, gode bomiljø og ja, faktisk også
for eindommenes attraktivitet og markedsverdi.
Vi foreslår at grøntarealet forlenges til utenforforliggende områder i forholdsvis brede
korridorer på to sider slik at det kan bli en del av og knyttes til fremtidige korridorer.
Kommunens mål om en sammenhengende grønntstruktur kan følges opp også her. Slik det er
nå blir området ganske isolert om enn med noe innsikt. Vi foreslår at beplantningen skjer med
tanke på flere typer habitat; for innsekter, fugler, og sommerfugler. Gjerne også til nytte,
dersom det er interesse og ansvar kan fordeles. Forslaget om ‘pocketparks’ bør prøves. Ved
prosjektering og detaljplaner må lysforholdene i parken modelleres ved realistiske lysforhold
gjennom dagen og året. Vindforhold og hvordan beplantning påvirker disse bør også beskrives
og illustreres. Første etasje i byggene bør kun være til publikumsvennlige formål og ha vinduer
ut mot parken og gatene, slik at de bidrar til at parken og nabolaget blir et sted for opphold og
aktivitet.
Flere og flere tar nå til ordet for store blokker av bygg uten tilsynelatende å skjønne hva dette
gjør med vinden i vår til tider svært trekkfulle region. Det er mulig å bygge tett og med
varierende høyde og samtidig ha gode klimatiske forhold, men da må det planlegges smart og
grundig. Vi håper at Hillevåg 24 kan bli nok et sjarmerende stopp blant Turistforeningens 52
hverdagsturer, at O-klubben kan legge et løp innom, at speiderne kan finne seg et lunt turmål
og at hverdagsakstivitet og naturglede inspireres av den nye parken.

Med vennlig hilsen
for FNF Stavanger
Emily Halvorsen (sign.), Koordinator
Kopi:
Park og vei v. Aina Hovden Lunde
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