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Høringsuttalelse til Kommunedelplan for Stavanger sentrum
Forum for Natur og Friluftsliv i Stavanger (FNF) er et nettverksforum for flere frivillige lag og foreninger
med tilhold og medlemskap i Stavangerområdet. Organisasjonene er opptatt av å ha et levende
sentrum der fysisk aktivitet, naturopplevelse og et rikt naturmangfold er en selvfølge nå og for
kommende generasjoner.
Utkastet til KDP Stavanger sentrum presenterer mange spennende muligheter og inkluderer mye som
opptar FNF. I denne høringsuttalelsen kommer vi med forslag som vi tror vil styrke Stavanger sentrum
som en god plass å bo, jobbe, møtes og leve et rikt og sunt liv. Naturvernforbundet i Rogaland sender i
tillegg egen høringsuttalelse med fokus på natur- og artsmangfold.
Frivillighet i sentrum
FNF organisasjonene ønsker en samlingsplass for friluftsliv midt i sentrum! Vi oppfordrer kommunen til
å følge opp frivillighetsstrategien med tilrettelegging for møteplasser, inne og ute. Tilstedeværelse av et
bredt spektrum av lag og foreninger på dagtid og om kvelden vil være en berikelse for sentrum. For
mange organisasjoner vil tilgang til kontor, møterom og lokaler for publikumsrettet aktivitet styrke
muligheten for samarbeid med hverandre, kommunen, skoler og med næringsliv, og slik skape mer
frivillighet i tråd med Stavangers ambisjoner. Flere av FNF organisasjonene har lenge ønsket seg
tilstedeværelse i sentrum, gjerne samlet. De har bla. behov for kontor, møterom og, ikke minst, et sted
der grupper kan møtes og planlegge aktivitet. Et slikt lokale bør være i kort avstand fra offentlig
transport. Stavanger sentrum er et regionalt knutepunkt, et naturlig, symbolsk og praktisk møtested,
viktig også for de frivillige friluftslivsorganisasjonene.
Vi foreslår at planlegging av større delområder inkluderer bestemmelser for hvordan aktivitet og
frivillighet vil bli ivaretatt. Spesifikke målsettinger og planer for dette kan så innarbeides i
utbyggingsavtaler. Utbyggingstiltakene bidrar da til å finansiere den grønne strukturen og arealer for
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og nesten 550 årsverk frivillig arbeid. Disse er med: Stavanger Turistforening,
Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUKKFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets,
Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane,
Jæren, Vest. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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allmenne formål for å styrke fysisk aktivitet og frivillighet i sentrum. Som eksempel viser vi til hvordan
utbygger på Sørenga ved Oslofjorden satte av arealer til innendørs aktivitet og møteplass for
organisasjoner og allment bruk i sammenheng med tilrettelegging for aktivitet ute, ved og på fjorden.
Fysisk aktivitet og tilgang til sjøen
Stavanger sentrum bør tilrettelegges for rekreasjon til lands og til vanns og gi muligheter for fysisk
aktivitet og opphold langs sjøen. Vi ønsker friluftsliv i sentrum ikke bare på Miljøsøndagen men hele
året og for alle aldersgrupper. F.eks. kan Blå Promenade utnyttes langt bedre både som innfallsport
(friluftsport) til sjøen og til bydelene, og med informasjon om fristende aktiviteter på begge ender.
Blant FNF foreningene er det spesielt padlere som savner tilrettelegging. I planutkastet gis det noe rom
for dette. Vi vil gjerne utdype; vi mener det er på tide med en egen strategi for aktivisering og ferdsel
på fjorden i Stavanger sentrum for fastboende og for turisme. Det er bla. behov for flere lave brygger
hvor det er mulig å sette ut/ta opp kajakker og kanoer. Dette gjelder for kajakklubbens medlemmer så
vel som for andre foreninger og for besøkende. Det er utfordrende for padlere å finne brygger som er
lave nok. Der de finnes er det ofte ikke nok ledige plasser. Det ligger svært ofte større båter som opptar
all plass på de lave bryggene der disse finnes. Vi foreslår at 5-6 meter blir avsatt til kun
ilandstigning/utsetting. Kanskje de kan merkes med en spesiell farge for umotoriserte og små farkoster,
etter mal for sykkelveier som nå males rødt og indikerer ‘førsterett’? Det er også behov for kortvarig,
sikker parkering i en slags container eller boks, en type korttids kajakkparkering., evt. også langtidsleie
for de som bor i leiligheter midt i byen.
Naturopplevelse og møteplasser langs grønne akser og fjorden
Parker og de grønne aksene må være levedyktige og virkelig grønne og gi liv for et mangfold av arter
også i byen. Nye utbyggingsprosjekt må ikke skyggelegge eller skape utfordrende og ødeleggende
vindforhold som gjør Stavangers forpliktelser mht. til naturmangfold vanskelig å følge opp. Det er ikke
bare folk som trives i sol og le! Leveforhold og mulige trusler og endringer i habitat langs de grønne
linjene bør undersøkes før planlegging av større bygg og de større omformingsområdene, og bør tas
med som et forbehold i kommunedelplanen. Slike undersøkelser vil også kunne si noe om hvordan folk
vil trives i de samme områdene.
For eksempel er forslaget om utbygging i nordenden av sentrum problematisk, slik vi ser det. Dette
inkluderer fylling og tilhørende områdeplaner på Holmen. Der foreslås en nokså massiv utbygging tett
ved sjøen. Vi er redd dette vil sterkt forringe opplevelsesverdiene i området og motvirke kommunens
egne ønsker for området. For å vitalisere området trenger vi større, åpne områder mot sjøen der sollys
slipper til store deler av dagen hele året. Vi foreslår derfor at det settes av langt bredere områder til
ferdsel, aktivitet og opphold langs sjøen enn det som er foreslått i planutkastet, samt design som
maksimerer sol/lysforhold og sørger for tilstrekkelig le slik at både planter, folk og andre arter kan trives
ute store deler av året.
Biologisk mangfold og grønn struktur
Vi viser til ny Stortingsmelding om naturmangfold der ett av målene er at alle kommuner skal utarbeide
planer for bevaring og styrking av naturmangfoldet. I kommuneplanforslaget foreslås det etablering av
større grønnstrukturer i områder med omfattende byomforming. Vi støtter dette forslaget fordi det i
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tillegg til å skape møteplasser også vil gi muligheter til å skape små landskap og rom for artsmangfold.
Kanskje også Stavanger kan få humleveier? Beplantning med artsmangfold som mål vil berike stedets
funksjon som lekeareal og møteplass og gi kvaliteter og opplevelsesverdier vi nå savner i mange av
byens uteområder.
Vannforvaltning
Til slutt etterlyser vi vannforvaltning som tema, ikke bare som tiltak mot flom, håndtering av overvann,
klimatilpasning og tiltak mot forurensing. Forslagene om å åpne opp vannveier er vi svært positive til og
vi håper at noe av dette vil involvere restaurering der dette er mulig samt forbedring av leveområder. Vi
etterlyser spesifikke tiltak for å oppnå godkjent økologisk tilstand iht. vannforskriften, ikke minst, hva
som skal til for å friskmelde det som fiskes langs kaiene i sentrum.
Vi håper mange av våre forslag brukes og at FNF organisasjonene blir involvert aktivt ved realisering av
planen spesielt mht. levekår, natur, friluftsliv og frivillighet.
Med vennlig hilsen
For FNF i Stavanger
Emily Halvorsen
Koordinator

Kopi:
FNF Stavanger faglig råd
Stavanger kommune v. Park- og veiavdeling
Rogaland fylkeskommune
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