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Stavanger Utvikling KF, OBOS, Camar Eiendom og Entra, arbeider med 
felles videre utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase to - med ambisjon om 
å bli Nordens mest attraktive bolig, næring og rekreasjonsområde, med 
ytterligere ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser.
Utviklingen vil strekke seg over mange år. 

I denne forbindelse har LEVA Urban Design, våren 2020, utarbeidet en 
sosiokulturell stedsanalyse for Jåttåvågen og tilgrensende område, på 
oppdrag Jåttåvågen 2 Utvikling. Analysen er utført med mål om å avdekke 
dagens sosiokulturelle forhold, som grunnlag til videre anbefalinger for 
fremtidig utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase 2.

Rapporten presenterer analyseresultater og faglige anbefalinger til 
hvordan det kan sikres en videre sosialt bærekraftig og helhetlig utvikling 
av Hinna Park/Jåttåvågen fase 2. 

Oppsummeringer av dybdeintervjuer, utført i mai 2020,  resultater fra 
Ungt Entreprenørskap ved St.Olav vgs, utført i mars 2020, og kvalitative 
innspill fra spørreundersøkelsen, finnes i appendix.

Innledning
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Formålet med analysen er å få en bedre forståelse av hvordan beboere og 
brukere opplever og bruker området i dag, og deres fremtidsinteresser. 
Det er også gjort en kartlegging av lokale aktører og organisasjoner, samt 
dybdeintervjuer. Dette for å få oversikt over hvilke ressurser som finnes 
idag, som også potensielt kan bidra positivt til den videre utviklingen. 

STEDSBRUK:

• Hvilke formål brukes stedet eller 
bestemte deler av stedet til? 

• Hvilke bruksmønstre finnes blant ulike 
aktørkategorier? 

• Hvilken betydning har stedet for ulike 
grupper av befolkningen, næringslivet og 

foreningslivet, ut fra hvordan det brukes?

Hvilke forestillinger eller bilder eksisterer 
av hvordan stedet er: særtrekk, kjennetegn, 
kvaliteter, mangler og ulemper? 

• Hvilke forestillinger dominerer og hvilke 
kommer lite fram eller undertrykkes? 

• Hvilke oppfatninger eksisterer, om stedets 
muligheter, potensiale og forutsetninger? 

• Hva slags elementer bør stedets identitet 
bygges opp rundt? 

• Hvilke retninger bør stedsutviklingen ta, 
og hvilke prioriteringer vil fremme en slik 
utvikling?

• Hvilke interesser eksisterer for ulike 
utviklingsretninger for stedet? 

• Hvilke interesser er knyttet til fysisk 
utforming, estetikk, transport, rekreasjon, 
kulturliv og handelsvirksomhet? 

• Finnes det konflikter eller motsetninger 
mellom interesser for bevaring og endring? 

• Er det ulike interesser forbundet med 
hvilke muligheter og potensialer som søkes 
realisert?

STEDSBRUK: STEDSIDENTITET: STEDSINTERESSER:

Sosiokulturell stedsanalyse

Analysen er utarbeidet for å gi bedre innsikt i dagens sosiokulturelle forhold 
slik at fremtidig utvikling, på en mer bevisst måte, kan ta høyde for de 
sosiokulturelle kvaliteter og utfordringer som finnes i området i dag. 

Stedsanalysen er bygd opp med utgangspunkt i NIBR sin veileder, med 
hovedtemaene: Stedsbruk, stedsidentitet/stedsbilder og stedsinteresser. 
Det er triangulert i metodebruk for å sikre et godt grunnlag til utførelse 
av  analysearbeidet. Det er innhentet informasjon gjennom desk research, 
befaringer, digital spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. 
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Utsnittet viser analyseområdet for 
den sosiokulturelle stedsanalysen. 
Spørreundersøkelsen ble også 
distribuert til beboere innenfor dette  
området. Planområdet er markert 
med gul linje på kartet.

SOSIOKULTURELL STEDSANALYSE JÅTTÅVÅGEN
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Grafene viser oversikt over respondentene som har svart på undersøkelsen. 
Alder og kjønn vises sammenlignet med SSB sin befolkningsstatistikk basert 
på grunnkretser innenfor analyseområdet. 

Ifølge SSB er det overvekt av menn som bor i området. Det er også overvekt 
av menn som har svart på undersøkelsen. Det betyr at fordelingen av svar 
knyttet til kjønn er forholdsvis representativt for området. 

Det fremkommer at hva gjelder alderssammensetning er aldersgruppen 
30-59 år overrepresentert. Barn og unge er lite eller ikke representert i 
denne undersøkelsen. Medvirkning med barn og unge må gjennomføres 
med andre medvirkningsmetoder, da undersøkelsen ikke har ment å være 
tilpasset barn. 

Det er flest som har svart som bor i området, men også en del som både bor 
og jobber i området og kun jobber i området. Denne fordelingen har vært 
viktig knyttet til resultatene for å kunne forstå bruken av området på best 
mulig måte fra de ulike brukernes ståsted.
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Kartet viser en oversikt over respondentenes 
klikk på kart for bosted, illustrert som et 
varmekart. Stedene med rød/oransje farge er 
”varmest”/har flest klikk.  Oversikten viser at 
det har vært en bred deltakelse i undersøkelsen, 
med høyest tetthet med besvarelser i Hinna 
Park/Jåttåvågen. Dette stemmer også 
overens med befolkningstettheten i området. 

Grafen under viser bosituasjonen til 
respondentene. Det er flest som har svart at 
de bor sammen med partner og barn. 
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Stedsbruk
8
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Funksjoner:

Presentasjon resultater sosiokulturell stedsanalyse Jåttåvågen - 15.05.2020

Illustrasjonen viser en grov oversikt over dagens 
funksjoner og tilbud i området. Det kommer 
tydelig frem at dagens funksjoner er tett 
knyttet opp til den bilbaserte infrastrukturen. 
Det er tre ulike mindre servicesentre innenfor 
analyseområdet; Gamle Hinna sentrum, 
Stadionparken i Hinna Park/Jåttåvågen og 
Gausel sentrum.

I den fremtidige utviklingen av området blir 
det viktig å skape et tydelig hierarki i hvor 
sentrum i bydelen ligger og styrke det med 
et større mangfold av funksjoner, tilbud og 
opplevelser. Videre blir det viktig å koble 
området mer sammen og arbeide med å korte 
ned de mentalt lange gåavstandene internt i 
analyseområdet. 

9.1 Nødvendige og valgfrie funksjoner.Kinnarps AS Stavanger

Porche Center

Delikatesse kjøt
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Service

Dagligvarer

Handel/shopping

Kultur/historie

Spisesteder

Overnatting

Sport og lek
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Hindal Gård

Ullbutikk

Speidergruppe

Klatrefabrikken

Rideklubb

Veskebutikk
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Dagens bruk:
Hverdagsfunksjoner og fritid

Stadionparken

Hinna sentrum
Vaulen

Skole/idrett

Fritidstilbud

Daglige gjøremål

Stadionparken er det hyppigst brukte 
servicesenteret i området, deretter Gamle 
Hinna sentrum. Bruk av fritidstilbud er i høy 
grad knyttet til grøntområder og til skole- og 
idrettsområder. 

Dette bildet viser at nødvendige og valgfrie 
funksjoner ikke er koblet sammen, men 
ligger forholdsvis adskilt. For å skape et 
levende område og de beste forutsetninger 
for kommersielle drivere som spisesteder, 
andre butikker etc. å etablere seg i området 
i fremtiden, blir det avgjørende å koble bruk 
av  nødvendige funksjoner og valgfrie tilbud 
tettere sammen. 

10.1 Illustrasjonen viser klikk på kart for daglige gjøremål og fritidstilbud. 
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Grafene viser oversikt over transportvaner hos de ulike 
respondentgruppene. Bilen er det foretrukne fremkomstmiddel 
til arbeid uavhengig av hvor man bor eller jobber i området. 
Sykkel er nummer to for lengre avstander. Å gå foretrekkes 
fremfor sykkel for de som bor og arbeider i området. 

Dette bildet viser at et mindretall i dag benytter kollektivtilbudet, 
sammenlignet med de andre transportformene, til tross for at 
området ligger sentralt til i forhold til buss og tog. Det er også 
tegn på at det er mye intern kjøring i området da en stor andel av 
de som bor og jobber innenfor analyseområdet også bruker bil til 
jobb. Det bør undersøkes nærmere hva som er hovedårsaken til 
at så mange velger bil foran andre transportformer og arbeides 
mer med aktiv mobilitet internt i analyseområdet. 
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12.1 Illustrasjonen viser respondentenes bevegelsesmønster til og fra daglige 
gjøremål.

Illustrasjonen viser hvor respondentene 
beveger seg til fots eller på sykkel i området 
i forbindelse med daglige gjøremål (jobb, 
skole, trening etc.). De tilrettelagte sykkel- 
og gangveier langs hovedtransportaksene 
benyttes aktivt, men også turstier brukes 
tilnærmet like mye som rute fra A-B. 

Dette bildet viser at det ligger et stort 
potensiale i å begrense bilbruk ved å 
bedre tilgjengelighet med koblinger og 
mer attraktive gangveier koblet til bil- og 
kollektivtrafikk. 

Befaringer i området viste en tydelig forskjell 
i attraktivitet knyttet til både støy, komfort 
og opplevelse mellom sykkel- og gangveier 
tilrettelagt langs bilveiene og rutene koblet 
til turområder. Det blir videre fremover viktig 
å arbeide med å skape mer komfortable og 
attraktive gå- og sykkelruter koblet til bil- og 
kollektiv for å sikre sømløse reiser, men også 
for i fremtiden å unngå en overbelastning av 
turnettverket ved for mange A-B brukere. 

Dagens bruk:
Bevegelse daglige gjøremål

SOSIOKULTURELL STEDSANALYSE JÅTTÅVÅGEN
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Dagens bruk:
Bevegelse tur/rekreasjon

Illustrasjonen viser hvor respondentene 
beveger seg til fots eller på sykkel i området 
i forbindelse med fritidsaktiviteter, tur. 
Analyseområdet har i dag et attraktivt 
turnettverk langs sjøen som benyttes aktivt 
av beboerne i området. Hovedturveien langs 
jernbanen er den hyppigst brukte, men 
veldig mange går og sykler også tur i de ulike 
gatene i Hinna Park. Videre er det også en del 
som beveger seg på tvers i analyseområdet 
gjennom de ulike eneboligstrøkene mot 
Sørmarka og Gauseltoppen.

Dette viser et positivt bilde av dagens situasjon 
og et tydelig signal på at turveiene er godt 
likte og mye brukt. Transformasjonsområdet, 
som ligger i påvente av utvikling, blokkerer 
i dag tilgang til sjøen i deler av området. 
I den fremtidige utviklingen av området 
blir det viktig å tenke inn tydelige offentlig 
tilgjengelige turruter. Turnettverket bør ses 
på i en helhet i hele analyseområdet slik at  
sjøfronten og de eldre bebygde områdene 
henger tett sammen og er lett tilgjengelige. 

13.1 Illustrasjonen viser respondentenes bevegelsesmønster ved rekreasjon.

SOSIOKULTURELL STEDSANALYSE JÅTTÅVÅGEN
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Opphold utendørs

”Leker i nabolaget.” Kvinne, 30-39

” Går/sykler tur, plukker 
blomster, klatrer i trær, bader, 
vasser, picnic etc.” 
Kvinne, 40-49

”Lekeplasser.” Kvinne, 30-39

”Spiller fotball og møter venner på 
fritiden.” Mann, 40-49

”Bading på Vaulen.” Mann, 40-49

”Fotball.” Mann, 40-49

”Er av og til med på fredags-
åpent (fritidsaktiviteter).” 
Mann, 40-49

Fritidsaktiviteter

Møteplasser innendørs

SOSIOKULTURELL STEDSANALYSE JÅTTÅVÅGEN

14.1 Illustrasjonen viser viktige funksjoner og tilbud for barn.

Barnas bruk:
Funksjoner og tilbud

De som krysset av, på spørsmål om 
bosituasjon, at de bor sammen med barn fikk 
ekstra spørsmål om de ønsket å registrere 
dagens bruk sammen med eller på vegne av 
sine barn. Over 200 av respondentene ønsket 
dette. Kartet viser en oversikt over hvor 
foreldre har registrert barnas bruk, knyttet til 
tilbud og funksjoner i området. 

Det er flest klikk rundt Hinna 
skole og idrettsanlegg, både som 
fritidsaktivitetsområde, møteplass og opphold 
utendørs. Skoler  og  idrettsområder er i de fleste 
bydeler viktige møteplasser for barn og unge.  
Utover dette vises det også endel klikk rundt i 
Stadionparken og på Vaulen badeplass. 

Selve oversikten viser generelt få klikk 
sammenlignet med voksne. Selv om det er 
færre respondenter som har svart på dette 
spørsmålet, indikerer det en mulig mangel på 
både møteplasser og tilbud for barn og unge 
i området. 

14
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Ungdom om tilgjengelighet:
utdrag fra dybdeintervjuer 
Utdrag fra samtale med jente 16 år. 
Hun bor på Gausel, går på skole på Jåttå vgs.

Hun tar buss til/fra skole (Buss X31 den går like utenfor huset hennes).  
Hun har startet å øvelseskjøre og pleier å kjøre til fotballtrening. Eller sykle. 
Ellers er hun sammen med venner og kjæreste, oftest hjemme hos 
hverandre. De tar gjerne bussen inn til byen i helgene, på lørdager, for å 
gå på shopping, cafe eller kino. Buss X31 går hjemmefra, forbi skolen, via 
motorveien inn til Stavanger sentrum. 
Når det er fint vær drar de gjerne til Frøystad for å bade. Det er nærme, de 
kan gå/sykle dit. Noen ganger tar de bussen til Jåttåvågen for å bade der. 
Det er finere i Jåttåvågen synes hun. Og kjekt med mulighet til å stupe. 
De drar ikke til Vaulen badeplass. Det føles langt vekke, sier hun. Hun må 
ta to busser for å komme dit. Da krever det mer planlegging og tid.

Hun syns Hinna Park/Jåttåvågen er et fint område. Hun liker det moderne 
uttrykket på byggene og uteområdene i boligområdet. Men hun sier 
en betenkelighet for henne, med å bo i Jåttåvågen (Felt1) ville være 
tilgjengelighet med buss. At det er ganske langt til busstoppet fra boligene. 
Det begrenser fleksibiliteten for ungdom og dem uten bil.

Av tanker og ønsker for fremtidige Jåttåvågen kommer hun igjen tilbake til 
at hun ville måtte ta to busser for å komme til det nye området, hjemmefra. 
Men at hun ville nok gjøre det, hvis det var et kjekt område, noe ekstra!

Utdrag fra samtale med tre jenter, 13 år. 
De bor på Gausel, går på Gautesete skole.

De trives godt i området, og er glade for at de har så mange tilbud nært, 
og butikk like i nærheten. Stort sett går, sparkesykler, sykler de - til skolen, 
venner, klubben og håndballtrening. Så tar de buss, eller blir kjørt av 
foreldrene, til aktiviteter og møtesteder lenger borte.

Jentene går på StepIn, bydelsklubben som ligger i Gausel bydelshus. Ellers 
møtes de gjerne ved skolen og hjemme hos hverandre. To av jentene går på 
dans, på STEPS, på Mariero. Hit tar de buss. Den ene av de to spiller også 
piano, på Jåtten skole. Dit blir hun kjørt av foreldrene.
I helgene tar de gjerne bussen til Kvadrat, eller til byen, på shopping og på 
cafe.

Gjennom samtaler med ungdom fremkommer det at ungdom stort 
sett oppholder seg og ferdes i nærområdet - nær hjem, skole og lokale 
fritidsaktiviteter. De går/sykler/sparkesykler og tar buss. 
Nærhet til funksjoner og tilbud, og gode forbindelser mellom disse, samt 
tilrettelagt kollektivtransport er viktige faktorer for god tilgjengelighet og 
attraktivitet for ungdom. 

15
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”Liker Hinna park, ser frem til et større og 
bredere utvalg av serveringssteder, butikker 
samt park og turområde.” 
Mann, 40-49

”Aktivitet, fellesskap og fotball.” 
Mann, 40-49

”Bra butikk, Hinna Bistro er en lokal 
og god plass.” Mann, 50-59

”Flott turområde, fin plass å sykle, 
bade og grille.” Mann, 50-59

”Liker at vi har båthavn så nær.”
Kvinne, 40-49

”Elsker fugle- og dyrelivet.” 
Kvinne, 40-49

 ”Stille skogsstier, små dammer, 
ville dyr, mulighet 
for frislipp av hund på marka.”
Kvinne, 30-39

”Skogsbakken; Fred og stillhet 
i harmoniske omgivelser. Et 
kulturhistorisk landskap med flott 
marker og idyllisk eldre bebyggelse. 
Oppover bakken har man utsikt over 
hele Hinna og Gausel.”
Mann, 50-59

SOSIOKULTURELL STEDSANALYSE JÅTTÅVÅGEN

16.1 Illustrasjonen viser steder respondentene har markert at de liker, 
med utvalgte sitater.

Liker:
Det er tydelige signaler på at de stedene som 
er best likt innenfor analyseområdet er de 
natur- og sjønære områdene. Utover dette er 
tilbudene i Stadionparken også verdsatt. 

Utendørs kvaliteter koblet til turområder og 
rekreasjon er pekt på som de mest attraktive 
stedene. 

16
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”Her henger en del narkomane.” 
Mann, 30-39

”Mye trafikk.” 
Mann, 40-49

”Forblåst og utrivelig område.” 
Mann, 40-49

”Ekstremt lite grønt og mangel på trær.” 
Mann, 40-49

”Det ser så stusselig ut med 
gjerde rundt området, ser 
nesten litt hemmelig ut. 
Skjønner at det er for skjerming, 
men det er ikke trivelig å gå 
langs/rundt dette området.” 
Kvinne, 25-29

SOSIOKULTURELL STEDSANALYSE JÅTTÅVÅGEN

17.1 Illustrasjonen viser steder respondentene har markert at de ikke liker, 
med utvalgte sitater.

De minst likte stedene i området kan deles 
inn i tre kategorier; steder som trenger 
oppgradering, mangler vedlikehold eller er 
lukket, steder med mye trafikk og uterom 
som oppleves lite menneskevennlige og er 
lite klimabeskyttede. 

I denne sammenheng er det viktig å studere 
de nyere uterommene i Hinna Park som 
pekes på som mindre attraktive, og sikre at 
fremtidige uterom er bedre klimabeskyttet 
og oppleves med attraktive å oppholde seg 
i. Basert på registrert gangtrafikk viser det 
at Hinna Park er attraktivt å gå tur gjennom, 
men uten langvarig opphold i uterommene. 

Liker ikke:

17
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”Få oppholdsplasser og vannspeil er 
tomt store deler av året”.
Mann, 40-49

”For trangt for ut og innkjørsel til 
området med så mange boliger og 
arbeidsplasser”. Mann, 60-69

”Betongjungel/Asfaltjungel”.
Mann, 40-49

”Sted for handel og treffe 
andre”. Kvinne, 60-69

”Syns ikke at festplassen 
fungerer noe særlig...” 
Kvinne, 50-59

”Deilig å gå seg en luftetur 
etter å ha sittet lenge på 
kontoret”. Kvinne, 30-39

”Det er vakkert miljø, fin 
utsikt og herlig for ungene, vi 
kan fange krabber og vasse i 
sjøen”. Kvinne, 25-29

”Dårlig vedlikeholdt industribygg 
som skjemmer en ellers fin 
strekning langs riksveien”.
Mann, 30-39

”Utilgjengelig og dårlig utnyttet”.
Mann, 40-49

18.1 Illustrasjonen viser et zoom-in på Hinna Park/Jåttåvågen, med steder respondentene liker og ikke liker, og utvalgte sitater.

Liker/liker ikke:
Kartet viser et utsnitt fra Hinna Park, hvor liker og 
liker ikke-klikk er slått sammen. Det viser en tydelig 
forskjell på hvilke steder som oppleves attraktive og 
ikke. En viktig registrering er at uterommene utenfor 
Stadionparken ikke oppleves attraktive. Dette er det 
viktigste servicesenteret i området, bygget som et 
kjøpesenter. Det ligger et stort potensiale i å binde 
sammen og aktivere uterommene rundt Stadionparken 
slik at flere ønsker å oppholde seg i uteområdene 
rundt servicefunksjonene. Da vil området kunne 
oppleves mer levende og kundegrunnlag for flere 
serveringstilbud etc. vil øke. 
Videre vil en åpning av det lukkede industriområdet 
ha en stor positiv effekt på opplevelsen av området. 

18
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Utvalgte sitater fra undersøkelsen:

Går det an å skape mer hygge mellom alt stålet og glasset? Ideen om en åpen 
boulevard (antar jeg tanken har vært) torpederes av iskald vind og for mye 
biltrafikk. Skap nisjer, bygg halvtak over restaurantene, klatreplanter, trær i 
midtrabatten, flere benker skjermet for vinden og med beplantning rundt?? Slik 
det er nå, fristes i hvert fall ikke jeg til å sette seg meed i asfaltstøv som virvler 
rundt i iskald trekk. Og hvor ble det av fjorden som ligger rett DER, bak veggen 
av betongbygg? 

Skap gateløp som inviterer og trekker deg ned mot fjorden, til måkeskrik og 
bare tær i vannet og gjerne mulighet for aktiviteter. Hva med kajakkutleie? Hva 
med utleie av oppbevaring for kajakk med lett tilgang til fjorden? Sistnevnte er 
et stort savn for meg og mange andre som må ta kajakken på biltaket og kjøre 
til padlestedene. Tenk å kunne sykle til kajakken, handle mat og andre ting på 
veien ned hos Ostehuset eller Rema/Meny, og padle over til Dalesiden?! :-)
Kvinne, 50-59 år

Det forlengede vannspeilet med fontener burde fylles igjen med 
trær og gress for å lage et park hvor folk kunne oppholde seg. 
Ikke bare noe som er vått og må betraktes fra ”bassengkanten”
Mann, 40-49 år

19
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Funksjoner og tilbud:

Det mest etterspurte av funksjoner og tilbud i området er valgfrie kommersielle tilbud. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at undersøkelsen i 
all hovedsak baserer seg på voksnes ønsker og behov. Videre er det interessant å merke seg at nødvendige funksjoner og kollektivtilbud er lavt prioritert 
blant respondentene. Det betyr at respondentene opplever dette som dekket eller venter på at det skal bli det gjennom kjente planer som bussveien fx.

379 svarte på spørsmålet (�ervalg mulig)

88 kommenterte andre ting

Ønsker/behov funksjoner fra undersøkelsen

Badeanlegg hadde vært særdeles 
attraktivt og ville trekke til seg barne-
familier og ungdom, som da også ville 
kunne benytte seg av øvrige funksjon-
er og tilbud i området, som handel, 
cafeer etc.

Bedre sykkelparkering

Bedre utvalg av billige restauranter i 
tillegg til de eksklusiver

Veldig mange har hund - et inngjæret 
hundeluftingsområde

Gode bussforbindelser langs hoved-
veien, men må gå et stykke for oss 
som jobber nærmere kaien

Det er blitt lovet parkeringsplass på plenen i Holteveien v lekeplassen, når kommer den? Det er alltid fullt av 
biler parkert i Holteveien. Stasjonsveien er kaos  pga kantrabatten på høyre side mot Hindalsdammen, den er 
stygg, ikke luket der på mange år. Ønsker bedre skilting av 30 km t helst på begge sider for hver 50 meter, 
folk ser ikke skiltet som står helt øverst i Stasjonsvn det står for langt oppe, �ytt det ca 10-15 meter ned og helt 
på begge sider. Mye rotter rundt Hindalsdammen! Ønsker kafe eller storkiosk på Vaulen badeplass!

Bilvei inn/ut av området er for dårlig i rushet

Bortsett fra å gå på tur er det lite å �nne på  i nærområdet for 
voksne.

Skulle gjerne hatt litt �ere aktiviteter for voksne, overbygde 
uteplasser, rimelige spiseplasser  med husmannskost,, �ne og lune 
parker, 

forsamlingslokale/kulturhus/museum 
for bydelen

Hadde vært supert med Clas ohlson på stadionparken

Bydelspub i det skjeve tårnet

Samlingspunkt ifht. café/uteservering

Det er rom for �ere puber, restaurant-
er. Jernvare? Tartandekke rundt 
løpebane på Hinna stadion? 

Folkebad

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Dagligvarehandel

Annet

Bedre kollektivtilbud

Arenaer for organisert idrett

Bedre fritidstilbud

Bedre turmuligheter

Ingenting, jeg er fornøyd som det er

Arenaer for uorganisert aktivitet

Arrangementer

Parkering

Parker og uterom

Bedre kulturtilbud

Møtesteder

Annen handel/shopping

Bedre serveringstilbud

Hva mangler av funksjoner og tilbud?

178 klikk

148 klikk

122 klikk

Hva mangler av funksjoner og tilbud? Sitater fra undersøkelse- andre ting?

Gode bussforbindelser langs hovedveien, men må gå et 
stykke for oss som jobber nærmere kaien

Det er rom for flere puber, restauranter. Jernvare? 
Tartandekke rundt løpebane på Hinna stadion? 

Skulle gjerne hatt litt flere aktiviteter for voksne, overbygde 
uteplasser, rimelige spiseplasser med husmannskost, fine og lune parker 

Forsamlingslokale/kulturhus/museum for bydelen

Badeanlegg hadde vært særdeles attraktivt og 
ville trekke til seg barnefamilier og ungdom, som da 
også ville kunne benytte seg av øvrige funksjoner og 
tilbud i området, som handel, cafeer etc.

Bedre utvalg av billige restauranter i tillegg til de eksklusiver

Det er blitt lovet parkeringsplass på plenen i 
Holteveien v lekeplassen, når kommer den? .. 

Samlingspunkt ifht. café/uteservering

379 svarte på spørsmålet (flervalg mulig) 88 kommenterte andre ting
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Møtesteder:

Valgfrie kommersielle tilbud er mest savnet av tilbud til møtesteder. Parker er også ønsket, selv om  området i dag allerede har mange attraktive og 
sjønære grøntområder, også i Hinna Park. Dette kan være signaler på at man ikke opplever de parker og uterom som er bygget nye som attraktive nok 
og/eller at man nettopp verdsetter parkene og de grønne uterommene og ønsker mer av og en videreføring av dette i videre utvikling av området. 
Ungdomstilbud og ikke-kommersielle møteplasser som fx. bibliotek er også etterspurt. Det blir viktig å ha et bevisst forhold til hvor man legger de 
offentlige bydelstilbudene i fremtiden.

Ønsker/behov funksjoner fra undersøkelsen

21 kommenterte andre ting

357 svarte på spørsmålet (�ervalg mulig)

Annet?

Kajakk klubb og svømmebaseng Ballbinge skatepark 

En kiosk på Vaulen stranda

Ingen av møteplassene utendørs fungerer, det 
er bare forblåst og utrivelig.

Baner og mulighet for å drive med uorganisert 
aktivitet

Bydelspub

Bruk Vaulen badeplass til å ha kafe for alle og eldre og min-
golfbane og lekeplasser, mange �ere benker og bord hadde 
vært koselig

Butikkene har lite kunder. Jeg tror 
sosiale aktiviteter, som bibliotek, 
svømmehall eller andre fritidsaktivi-
teter til trekke til seg folk som da 
også kan venne seg til å benytte seg 
av området til handel og serveringsst-
eder. Nå mangler bydelen et slikt 
trekkplaster.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Annet, spesi�ser:

Utleielokaler til selskaper og arrangementer

Møteplass med eget tema etter interesse (sjakk-klubb,
bridge-klubb, bingo etc.)

Lekeplasser

Nabolagshager

Ingenting, jeg er fornøyd som det er

Byrom

Møteplass for eldre (f.eks felles spisested/kantine)

Ikke-kommersielle tilbud innendørs (bibliotek,
bydelshus etc.)

Møteplass for ungdom (f.eks ungdomsklubb)

Parker

Kommersielle tilbud innendørs (kafeer, spisesteder etc.)

Hva slags møteplasser er det behov for?Hva slag møtesteder er det behov for? Sitater fra undersøkelse- andre ting?

Butikkene har lite kunder. Jeg tror sosiale aktiviteter, som 
bibliotek, svømmehall eller andre fritidsaktiviteter 
til trekke til seg folk som da også kan venne seg til å benytte 
seg av området til handel og serveringssteder. Nå mangler bydelen et 
slikt trekkplaster.

Ingen av møteplassene utendørs fungerer, 
det er bare forblåst og utrivelig.

Kajakk klubb og svømmebaseng

Ballbinge, skatepark 

Bruk Vaulen badeplass til å ha kafe for alle og eldre og mingolfbane og 
lekeplasser, mange flere benker og bord hadde vært koselig

Bydelspub

En kiosk på Vaulen stranda

357 svarte på spørsmålet (flervalg mulig) 21 kommenterte andre ting
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Utvalgte sitater fra undersøkelsen:

Sitatene indikerer mangel på byliv og den gode atmosfæren å være i. Disse 
kommentarene henger sammen med kommentarene på uterommene, 
men forteller også om en annen dimensjon i å skape et attraktivt bymiljø. 
Stedsidentitet, en hyggelig atmosfære å være i og opplevd tilgjengelighet. 
Det blir viktig fremover å sikre et god variasjon i ulike serveringstilbud i alle 
prisklasser og med ulike atmosfærer som tiltrekker seg ulikt publikum. 

”Håper det kan komme spisesteder/ puber som lokker folk ut om 
ettermiddagene og kveldene.  Ikke bare steder med lokaler på kjøpesenteret, 
og ikke bare type «Ostehuset» som er ekstremt overpriset og med en 
sittekomfort som stimulerer omsetningen,  men ikke inviterer til å bli en stund.  
Litt mindre kjøpesenter og litt mer Pedersgata.”
Mann, 50-59 år

”Fortsett den gode trenden og få flere bedrifter som ikke 
trenger kantine men som bruker lønsj steder i området. 
Slik de gjør i Danmark.”
Mann, 50-59 år
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Utdrag innspill til møteplasser ungdom:
Ungt entreprenørskap - innovasjonsworkshop - St. Olav vgs.
Under viser et utdrag av idéer knyttet til møteplasser, fra elevenes forslag til 
hvordan Jåttåvågen skal bli en attraktiv og bærekraftig bydel for ungdom i 
fremtiden. Ungdommene hadde mange kreative idéer som viser at de fysiske 
rammene/utformingen av møteplassen er av stor betydning. Mange ungdomshus/

Utendørs klimabeskyttede møteplasser.
Drivhus m/oppholdsmuligheter, gapahuk.

”Biblioteks-hytta”
Trehytte med bibliotek, studieplass og 
klubbhus.

Møtesteder utendørs.
Badestrender, friluftsområder og aktivitetsparker er også 
attraktive møteplasser for ungdom.

Fritidssenter i toppen av siloen. 
Møteplass for alle aldre, inkl. kafe.

Helsestasjon kombinert med klubbhus. Ungdomsklubb/møteplass under vann.

ungdomklubber ligger koblet til større offentlige bygg og har dermed 
ikke en tydelig egen identitet. Videre ser vi også et tydelig signal på 
at uterom også er viktige og attraktive møteplasser for ungdom. Se 
appendix for mer utfyllende informasjon innovasjonsworkshop.
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Utdrag innspill til møteplass ungdom:
Fra dybdeintervju, jenter 13 år

Oppkalt etter det geografiske området på Harestad i 
Randaberg, hvor det nå bygges ny skole og et flerbrukshus 
som skal bli Randabergs nye storstue. Den nye kulturscenen 
skal også brukes av skolen, blant annet til kantine, men dette 
er et kulturhus, en kulturscene med plass til 430 stoler eller 
700 stående publikummere. 

Publisert: 16. mai 2017

Jeg vil komme med innspill til ønske om et flerbrukshus, 
med referanse til Varen kulturscene på Randaberg.   
Her kunne korps og kor kunne ha øvingslokaler. 
Stavanger Brassband kunne løfte det til et høyere nivå. 
Et sted hvor lokale aktører kunne komme til uten høy 
kostnad. Gjerne i kombinasjon med et ungdomshus.
-Utdrag fra samtale med lokal engasjert kvinne.

Utdrag fra samtale med ungdom 
- tre jenter, 13 år:
 
Jentene går på StepIn ungdomsklubb, på Gausel bydelshus. Her er tilbud om leksehjelp 
på mandager etter skoletid, og åpent på kvelden på tirsdager og torsdager. Klubben er 
mest besøkt av 8-klassinger fra Gausel og Gautesete ungdomsskole. Jentene syns det er 
et godt tilbud, med kjekke og inkluderende voksne. For dem er det et kjekt sted å møtes 
og være sammen. De liker å holde på med kreative ting, å lage ting, foto, kunst. 

De ønsker seg et «innested». Et sted hvor man kan møtes å gjøre lekser etter skolen. 
Gjerne med en cafe, hvor man kan kjøpe litt mat.  
Det hadde vært kjekt med et bygg hvor man kan gjøre noe kreativt. Hvor de kanskje 
arrangerte kino av og til. Det kunne være playstation-rom. Gjerne noen spillebord – 
biljard, bordfotball, sjakk m.m – litt som ungdomsklubb. 
En av jentene refererer til at de noen steder arrangerer det de kaller for «Åpen hall». 
At de åpner idrettshallen for ungdom, så de kan møtes. De drar gjerne ut klatretau og 
tjukkaser. Noen sitter og snakker på benkene/tribunen, andre leker seg i hallen. 
Noe sånn kunne vært kjekt! Kanskje kunne det være noe slikt på fredagene. Det hadde 
vært kult med høy musikk, og en kiosk. 

Utdrag fra samtale med ungdom 
- jente, 16 år:

Hun ønsker et sted med en samling av forskjellige baner; volleyballbane, 
basket, skate, og en gressplen – hvor man kunne henge. Grønt gress, noen 
søte trær.. Litt som på en strand. Og gjerne en badeplass, med stupetårn.
At alt er nært, forbundet. At man kan komme dit å være og gå litt rundt. 
Gjerne med mulighet til å gå inn, kanskje kunne det være en kiosk der. 

En annen ting hun drømmer om er en skikkelig god kino, med gode stoler. 
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Stedsidentitet
25
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Industriområde

Naturområde

Næringspark

Utilgjengelig Silo

Storskala

Badeplass

Fysisk kontakt

Fysisk kontakt

Visuel kontakt

Turmiljø

Sykkelmiljø

Tur destinasjon

Småbåthavn
Fritidsmiljø

Urbant

Landbruk

Historisk 
område

Historisk
gårdsmiljø

Stadionparken

Maritimt
nye leiligheter

Grått/åpent

Eneboligstrøk

Eneboligstrøk

Privat

Variert enebolig bebyggelse

Nabolagsgater

Urbant
sentrum

Skrå
tårnet

Hindal
Gård

Hinna
kirke

Bydels
sentrum

Naturområde
Tur destinasjon

Turmiljø

Aktiv fritidsmiljø

Jåttå
nuten

Nodes

Distrikter

Landemerker

Barriere

Forbindelse

Service senter

Service senter

Infra-
struktur
bilbasert

Bydels
sentrum

Bydels
sentrum

Bolig-
tårn

Dals-
nuten

Li-
fjell

Høye fjell

Illustrasjonen  viser  en  
oppsamling av analyser 
av kontekst, med fokus på 
kartlegging av hva som gir 
området stedsidentitet fysisk. 
Analyseområdet består av 
noen svært ulike distrikter 
som representerer områdets 
historiske utvikling, og 
som sammensatt skaper et 
spennende og variert område. 
Arealmessig dominerer 
historiske landbruksarealer og 
eneboligstrøk.

Jernbanen er et tydelig mentalt 
og fysisk skille, hvor områdene 
på utsiden av jernbanen er av 
tydelig annen karakter med 
kombinasjon av industri, ny tett 
bebyggelse og naturområder. 

Utover Skråtårnet som 
er et viktig landemerke i 
analyseområdet er det viktig 
å merke seg at det store 
landskapet rundt Jåttåvgen 
med fjelltoppene er viktige 
landemerker. 
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Sjøfronten:
Naturområde Historisk gårdsmiljø Lukket industriområde Urban næringspark Maritimt miljø

Foto er tatt på befaring april 2020 og viser opplevd miljø langs sjøfronten koblet til de ulike distrikter markert på side 25.
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Jåtten

1937

1937

Skrå-
tårnet

Jern-
banen

Hindal
Gård

Vikingtiden

Folkevandringstiden

Olje indutriområde

Fredet romantisk 
landskapspark og gård

Arkeo-
logiske

funn

Arkeo-
logiske

funn

Arkeologiske funn

Omfattende arkeologiske 
undersøkelser på Gausel 

mellom 1997 og 2000 
avdekket at området her 

har vært bosatt av mektige 
slekter fra bornsealderen og 

jernalderen.

Jernalderen og Stenalderen

Landbruk

En karakteristisk 
bruksstruktur stråler ut 
i et radiært mønster fra 
Jåttåhaugen. Området har 
også et karakteristisk og 
brukshistorisk verdifullt 
system av steinsatte 
gårdsveier og geiler. 

Fra 1800-tallet

Jernbanen

Jernbanen ble bygget 
allerede i 1878. Hinna fikk 

sin stasjonsbygning, og 
med spor for kryssing så 

ble stasjonen en viktig 
stasjon mellom Stavanger og 

Sandnes.

Slutt 1800-tallet (1878)

Oljeindustrien

Produksjonen av Condeep 
plattformer startet i 
Jåttåvågen i 1973 av 
Norwegian contractors. 
Stavanger ble et naturlig 
tyngdepunkt for norsk olje- 
og gassvirksomhet.

Det skjeve tårnet bygges 
i 1984 av Norwegian 
Contractors og viste ny 
teknologi som ble brukt i 
fremtidige kontruksjoner.

Fra 1970-tallet

En ny bydel

Fra rundt midten 
av 90-tallet har 

industrivirksomheten vært 
trappet ned. Hinna Park ble 

stiftet i 1998- av Smedvig 
Eiendom og Hitec ved Jon 
Gjedebo med formål om å 

utvikle Jåttåvågen til en ny 
moderne bydel etter avtale 
med Stavanger Kommune. 

Mot slutten av 90-tallet 
jobbet man også med en 

kommunedelplan som ble 
vedtatt i 2001. 

90-tallet og etter år 2000

Historisk utvikling:

Tidslinjen og kartet viser en forenklet oversikt over analyseområdets historiske 
utvikling. Området har en rik og variert historie. Det ligger derfor et stort potensiale i å 
fortelle historien videre i den fremtidige utviklingen, både gjennom det fysiske miljø og 
gjennom andre formidlingsformer. 

1937

1937
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Dyrking landskap (1954). Bilde: Stavanger byarkiv Jernbanen (etter 1878)Gullfaks C oljeplatform (1989). Bilde: hinna-park.no

Troll A (1995) levert fra Jåttåvgen. Bilde:hinna-park.no Det skjeve tårn (1984). Bilde: hinna-park.no Vikingskatt, Gausel. Bilde: https://forskning.no/arkeologi

Vikingskatt, Gausel. Bilde; https://forskning.no/arkeologi

Foto som viser noen av de viktigste historiske kjennemerkene fra ulike tidsepoker.
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Historiske spor, nytt design:

Ny belegning - 
gangvei sjøfronten 
Hinna park.

Formidling historiske spor - gangvei sjøfronten Hinna park. Formidling historiske spor - opphold/lek sjøfronten HInna Park.

Skulptur - plattform, 
Festplassen Hinna park.

Bildene viser hvordan historien fra oljeindustrien i Jåttåvågen er tatt vare på gjennom 
nytt design koblet til uterom. Det er en tydelig rød tråd gjennom uterommene i Hinna 
Park som har ulike elementer koblet til historien til stedet. Sammenhengen mellom det 
tydelige historiske landemerket, skråtårnet, og de nye designelementene skaper en fin 
ramme for historiefortelling. 
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1. Du har spilt på Hinna FK
Sannsynligheten er ganske stor for at du har gjødslet jordsmonnet på Hinna 
stadion med hårvoksfylt svette og gledestårer. Hinna høstturnering gir minner 
som brer seg med den vestlige brisen.

2. Du er helt passe fiendtlig innstilt til den nifse Forusgjengen
Men hva var vel livet uten litt nabolagsterror? Forus ligger nesten i Sandnes, og 
slikt må påpekes. Ingen ungdomstid uten et par velmente slag på bcg’en. Next!

3. Du har fått badetiss og sommerminner på Hinnastranden
Tidenes arena for ungdommelig gladfyll og profesjonell vassing. Veien ned mot 
den sjølige luften kunne virke uendelig lang når det klirret i sekken og de innfødte 
møyene ventet i sin solbrune prakt.

4. Du tilhører Hinna Hills, seaside eller slum
Nei, dette var ikke gjenger fra en dårlig gangsterkomedie fra tidlig nitti-tall. Dette 
var, og for noen, er, virkeligheten.
Hadde du postadresse et steinkast fra Sørmarka, langs sjøen, eller ved alle 
bilverkstedene som skaper den eksosfylte odeuren?

Dette har kanskje definert deg mer enn du tror.

5. Du har lært ni asiatiske gloser på Dragon house
Mens vi befinner oss i sentrum... Dragon house byr på de kulinariske gledene du 
trenger for å komme gjennom søndagen. Pepperbiff og broccoli flakser snedig 
mellom bermen fra Hinna slum og Hinna hills.

6. Du digger at Viking har etablert seg i Jåttåvågen
Ta den, Eiganes! Med unntak av bestått oppkjøring, barnefødsel og seksuell 
debut, har livet bydd på få stoltere øyeblikk enn da den nye stadion ble reist i 
sjøkanten av bydelen.

7. Du har besudlet, eller i det minste sett, taggemuren
Taggemuren, sentralt plassert ved toglinjene, var en pionér innen gatekunsten. 
Spraylakk på fingrene, adrenalin i hjertet og håp for framtiden. Det hendte på 
Hinna.

8. Du hadde Maliska i heimkunn
Hinna ungdomsskole. Heimkunnskapslæreren med de skarpe og vittige 
kommentarene. Fra boller til burritos. Resten er historie.

9. Du har kjøpt sigg og snus på Sveins snarkjøp
Var du han ekstra høye i gjengen, eller hadde du en halvdyp utringning på? Ikke 
usannsynlig at du var på vei for å handle litt kontrabande hos Sveins.

”Skjegg e leg!”, og legitimasjon er bare hipt etter du har krysset tredve.

10. Du er LITT lei av å bli spurt om du har Hinna-tatovering
For det er faktisk en ting. Sjelden sett i Hinna park, though.

Takk og high five til Sivi for lokalkunnskap og google maps!
Publisert: 16. august 2016, 11:03, BYAS, Fredrik Brimsø

10 tegn på at du er fra Hinna 

De ti punktene under er hentet fra en sak publisert i BYAS (Stavanger 
Aftenblad) i 2016. Listen er laget av en lokal komiker sammen med en 
lokalkjent, som er født og oppvokst på Hinna. Punktene som er satt opp viser 
et bilde på det uformelle sosiale miljøet i bydelen, som også er viktig å ta 
med i kartleggingen av områdets stedsidentitet. Det er tydelige signaler på 
at det er små klasseskiller og forskjeller på omdømme i de ulike delområder 
innenfor analyseområdet, ref. punkt 4 på listen. Fotballkulturen er også 

Hinna for kidsa, Hinnen for de pene fruene. Har du vokst opp mellom Vaulen og Gausel?

sterk i bydelen, det viser en stolthet rundt etableringen av Viking stadion. 

Analysearbeidet har vist  indikasjoner på at det er stor forskjell på de som har 
flyttet inn i nye Hinna Park og de som har bodd i området i eldre bebyggelse 
over tid. Det blir derfor viktig å inkludere alle de ulike delområdene i 
det videre arbeidet for å unngå økt klasseskille og polarisering mellom 
befolkningsgrupper. 
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Hinna

Gausel

Vaulen

Jåttåvågen

Sosiokulturelle skiller

Det er indikasjoner på tydelige mentale 
skiller koblet til stedsidentitet mellom 
det som defineres som Hinna, Gausel og 
Vaulen. Her forklares det at Gausel har 
et dårligere omdømme enn henholdsvis 
Hinna og Vaulen. Jåttåvågen som 
stedsnavn ligger som et eget delområde 
innenfor det området som oppleves som 
Hinna. . Internt i området som defineres 
som Hinna er det også på folkemunne 
inndelinger ift. hvor man bor; Hinna 
Hills, Seaside eller slummen. 

For å unngå at disse sosiale forskjellene 
understøttes i den fremtidige utviklingen 
blir det svært viktig at det legges opp til 
et større sosialt mangfold og opplevd 
tilgjengelighet for alle brukergrupper. 
Dette handler både om botilbud, type 
tilbud og møteplasser, og utforming av 
uterom. 
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på området med et positivt blikk, koblet til stedsidentitet. Det som slår ut 
negativt er de samme indikasjonene som er detaljert beskrevet i avsnittet 
om stedsbruk. 

Godt kollektivtilbud
Rolig

Trygt
Natur

Dødt
Kaldt

I utvikling Fredelig

Fineturområder

Arbeidsplass

Moderne

Urbant

Sentralt

Potensiale

Fint

Industri

Uferdig

Fotball

GråttVind
Bra

Flott
Kø

Sjø

Dyrt

Lite

Livlig

Øde

Aktivt

Butikk

Fjord

Gøy

Sterilt

Fjernt

Fritid

Kult

Kafé

Nytt

Bra tilbud

Rent

Skole

Stille

Nyttig

Nært

Greit
Tomt

Asfalt

Kontor
Landlig

Business

Båtmiljø

Dårlig parkering

Lokalt

Rotete

Bolig

NærhetDårlig infrastruktur

Kompakt

Folksomt

Historisk

InfrastrukturUkoselig

Beskriv dagens Jåttåvågen med tre stikkord:
Ordskyen viser oppsummering av spørsmålet hvor man skulle beskrive 
dagens Jåttåvågen med tre stikkord. De grønne ordene indikerer positive 
kvaliteter. Ordskyen er veldig positivt ladet.  Dette er et signal på at man 
tross mange innspill til forbedringer, beskrevet i stedsbruk-avsnittet, ser 

33.1 Beskrivelse av dagens Jåttåvågen, illustrert i en ordsky. Ord som er brukt mye er store og ord som er lite brukt er mindre. 429 svarte på spørsmålet.
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Grønt
LivligUrbant

Moderne

Møteplass
Attraktivt

Koselig

Parker

Badeplass

Rolig

Turområder
Sentralt

Natur

Sosialt

Frodig

Større

Flere butikker

Fotball

Spennende

Trivelig

Handel

Sjønært

Aktiviteter

Trygt Bolig

Fritid

Lunt
Pub

Aktivt

Asis

Kafé

Idrett
Båtliv

Ferdig

Helhet Lokalt

Pent

Kino

Byliv

Fint

Hipt

Sjø

Åpent

Rent

Badeland

Business

Flott
Stilfullt

Viking

Luftig

Arbeidsplasser

Tursti

Farger

Trær

Attraktiveuteområder

Kontor

Folkeliv

Alt på et sted
Ryddig

Båtsport

Aktuelt

Båtmiljø

Mer bolig

7aaebe

a22c22

e0e9ed

Beskriv ønsker for fremtidens Jåttåvågen, med tre stikkord:
Jåttåvågen. I tillegg til naturlige grøntområder er ordene ”grønt” og ”parker” 
på generell basis beskrevet av veldig mange. Dette er et signal på at man bør 
tenke inn en stor andel grønt også i den urbane kontekst og i byrommene. 

I beskrivelse av ønsker for fremtidens Jåttåvågen løftes mange av dagens 
kvaliteter frem. De fleste av de nye stikkordene handler om et mer attraktivt 
sosialt miljø, med mer liv og aktivitet, flere tilbud og en bedre og mer 
hyggelig atmosfære. Videre er også badeplass tydelig ønsket i fremtidens 

34.1 Ønsker for fremtidens Jåttåvågen, illustrert i en ordsky. Ord som er brukt mye er store og ord som er lite brukt er mindre. 390 svarte på spørsmålet.
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Utvalgte sitater fra undersøkelsen:

”...Skulle ønske man kunne ta de naturgitte faktorer som sjø og grøntområder 
og integrerte dem i mye større grad. Lage noe unikt som utnytter nærheten til 
sjøen, noe som er så spesielt at det er en attraksjon i seg selv, både for dem 
på land og dem som er på sjøen (med småbåter o.l.). Kan være en ide´ å legge 
opp til et maritimt miljø der man kan komme med båt og legge til for å handle 
og oppleve områdets øvrige kvaliteter. Hva med kanaler inn i boligområdene? 
Kanaler som også går gjennom rene grøntområder og parker... Mye grønt og 
natur også i boligområdene... 

Bruk materialer som ikke utstråler kulde. La gjerne bygningsmassen ha 
arkitektur med rause detaljer og dimensjoner (gjerne brutt ned) som gir det 
en menneskelig skala.” 
Mann, 50-59 år

35
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Utdrag innspill til identitet ungdom
Ungt entreprenørskap - innovasjonsworkshop - St. Olav vgs.

landskap og klimafokus og den andre til det sosiale aspektet, med fokus 
på skape en bydel for alle. En bydel som oppleves tilgjengelig både i form 
av boligtyper og type funksjoner og tilbud, og som er fysisk tilgjengelig. Se 
appendix for mer utfyllende informasjon innovasjonsworkshop.

Illustrasjonene under viser en oppsamling av elevenes idéer og tanker knyttet 
til områdets stedsidentitet. Oppgaven gikk ut på å komme med forslag til 
en bærekraftig bydel. Dette har derfor lagt som føring for skoleoppgaven 
og kan ha påvirket deres tanker og idéer. 
Det er spesielt to hovedtematikker som går igjen - den ene er koblet til 

HAVET
HAGEN

FRISTEDET
EN BYDEL FOR ALLE

BÆ
REKRAFTIG BYDEL

Studentboliger

Familieboliger

Eldreboliger

Møtesteder

HAVET
HAGEN

FRISTEDET
EN BYDEL FOR ALLE

BÆ
REKRAFTIG BYDEL

Studentboliger

Familieboliger

Eldreboliger

Møtesteder

HAVET
HAGEN

FRISTEDET
EN BYDEL FOR ALLE

BÆ
REKRAFTIG BYDEL

Studentboliger

Familieboliger

Eldreboliger

Møtesteder

Med inspirasjon i:
landskapet, klimafokus

HAVET
HAGEN

FRISTEDET
EN BYDEL FOR ALLE

BÆ
REKRAFTIG BYDEL

Studentboliger

Familieboliger

Eldreboliger

Møtesteder

Med fokus på:
inkludering, samhold, åpenhet
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Stedsinteresser

37
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lokalsamfunn (Lag/foreninger, organisasjoner,
politikk etc.)

Båtliv, vannaktiviteter

Livsstilsaktiviteter (Kosthold, trening etc.)

Kultur (Museumsbesøk, kunst, musikk, kino etc.)

Organisert idrett (Håndball, fotball, friidrett,
svømming, speider etc.)

Friluftsaktiviteter (Tur, jakt, �ske etc.)

Fritidsinteresser

276 svarte på spørsmålet (�ervalg mulig)

�ere fotballbaner
Kajakk
Korps
Kreativ 
Lekeplasser og andre aktiviteter med små barn, tur 
med hund 
Mat øl/vin, stand up, 
Plass til ishall?
Skøyter
Svømmebasseng, stupetårn, kajakkbrygge
Svømmehall
Svømmehallen 
Svømming og skøyting
Sykling
Turgruppe for eldre
Videospill
Wining & Dining

16 kommenterte andre ting

Svømmehall, aktivitet på kveldstid. Attraktorer. Potensiale for kajakk-
klubb. Mer grønt og le for vind. Flere møtesteder generelt. Uformelle og 
for ungdom+ mer detaljhandel. Ønske om �ere tilbud langsvannet eks 
kiosk, cafe ved havet. 

Hva er man opptatt av i undersøkelsen- basert på disse sidene

Fritidsinteresser

Kartlagte fritidsinteresser i undersøkelsen viser 
at disse stemmer godt overens med registrert 
stedsbruk. Det som skiller seg ut knyttet til 
interesser, som ikke er dekket tilstrekkelig 
i dag i bydelen, er interesse for kultur. 
Mange har også kommentert under andre 
ting interesse for svømming, mat og drikke.  
 
For å sikre et fremtidig mangfoldig miljø i 
Jåttåvågen blir det viktig å skape et større 
mangfold av tilbud, utover friluftsområder og 
organiserte idrettstilbud, samtidig som at disse 
tilbudene og kvalitetene er viktig at styrkes 
og ivaretas. I tall fra SSB viser det at det er en 
overvekt av menn som bor i området og som 
har svart på undersøkelsen. Det blir også viktig 
å ha fokus på i den fremtidige utviklingen at 
bydelen er like attraktiv for kvinner å bo i som 
for menn. 

16 kommenterte andre ting:

Flere fotballbaner         Kajakk          Korps       Kreativ    
 Tur med hund    Mat øl/vin         Stand up    Plass til ishall?   Skøyter  
Svømmebasseng    Stupetårn     Kajakkbrygge              Lekeplasser og andre aktiviteter med små barn
   Svømmehall  Svømming    Sykling
  Turgruppe eldre   Vidoespill        Wining & dining

276 svarte på spørsmålet (flervalg mulig)
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I hvilken grad er du engasjert i ting som skjer i nærmiljøet ditt?

Hvordan trives du i nærmiljøet? (Med tanke på tilgang til funksjoner, tilbud, rekreasjon osv.)

Trivsel 

Engasjement

4,6

51 2 43

51 2 43

3,7

193 besvarelser

260 besvarelser

Trivsel og engasjement

Grafene med resultater fra undersøkelsen 
viser at respondentene trives veldig godt i 
området og at de er engasjerte. Her er det 
viktig å ta høyde for at de som har lav trivsel og 
lavt engasjement, kanskje heller ikke har sett 
interessen i å svare på undersøkelsen. Denne 
dataen må derfor anses potesielt å være noe 
mer positivt ladet enn det reelle bildet. 

Basert på disse resultatene vurderes det at 
det å ligge et stort potensiale i å engasjere 
lokalmiljøet i den fremtidige utviklingen, 
kanskje også en forventning og ønske om å bli 
aktivt involvert.

”Det viktigste er å få vekk alle ”ekstrabiler” 
vekk fra Holteveien. de er en trafikkfare da 
der er mange skolebarn i område. Dessute 
har beboere langs Holteveien måtte  tatt vekk 
hekker o,l. Hjelper lite når biler parkerer..”

”Har bodd her siden 1963 og forandringene 
de siste 10 år har vært store. Mangler 
grunnleggende tilbud som byer har som er av 
samme størrelse som bydelen. Det skjer lite, en 
må helst til byen (men det er jo ikke så langt 
unna. For oss som bor vest for diagonalen er 
kollektivtilbudet elendig.”

”En fantastisk bydel med alt fra industri til 
landbruk og ikke minst masse turmuligheter.”

”Er opprinnelig fra Oslo og ser at Hinna park 
kan bli en ny  bydel med fokus på kvalitet og 
godt design.”

”Hinna er en fantastisk bydel og jeg jobber 
aktivt gjennom å gjøre bydelen enda mer 
attraktiv hver dag gjennom Hinna Fotball!”

”Området fremstår fortsatt veldig uferdig, 
rekkefølgebestemmelsene har blitt systematisk 
brutt av utbyggerne og det er mange mangler 
fortsatt. Området må vedlikeholdes. Den 
planlagte bussveien må rutes om og ikke gå i 
hovedgata vår.”

”Jeg elsker jåttåvågen, elsker at vi har alt 
tilgjengelig. Vil gjerne ha mer grøntområder og 
kajakkmuligheter.”

I hvilken grad er du engasjert i ting som skjer i nærmiljøet ditt?

Hvordan trives du i nærmiljøet? (Med tanke på tilgang til funksjoner, tilbud, rekreasjon osv.)

Trivsel 

Engasjement

4,6

51 2 43

51 2 43

3,7

193 besvarelser

260 besvarelser
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Utvalgte sentrale aktører/interessentgrupper

• Hinna Park
• Hinna Park Velforening
• Hinna fotball
• Vaulen idrettslag
• StepIn, ungdomsklubb Hinna bydel
• Jåttå og Hinna Historielag
• Hinna Frivillighetssentral 
• Lions Club Stavanger/Jåtten
• Jåtten skolekorps 
• Jåttåvågen båtforening
• Skoler og barnehager i området

• Kultur, kunst, håndverk?
• Ungdomstilbud utover idrett?
• Fritidstilbud alle aldre utover 

organisert idrett?
• Fokus på jenters behov, spesielt 

ungdom?

Mulige manglende fokus:

temaer. Kunst, kultur og aktivitet utover organisert idrett er mangelfullt, 
den eneste sterke organisasjon som er fremtredende her er Jåtten 
skolekorps. Bydelshuset har også noe tilbud knyttet til kultur, men basert 
på intervjuer er det også signaler på at Bydelshuset som ligger på Gausel 
ikke nødvendigvis blir hyppig brukt av innbyggere i Jåttåvågen. Ettersom 
Jåttåvågen ligger tett på både Stavanger sentrum og Sandnes sentrum vil 
større kulturopplevelser og tilbud bli dekket ved reise dit, hovedfokuset bør 
derfor ligge særlig på etablering av lavterskel tilbud for barn og unge. 

Listen under, med sort skrift, viser de aktører som er registrert som mest 
aktive og nevnt som viktige for nærmiljøet. Listen er ikke en total oversikt 
over alle aktører som finnes området. Aktørbildet stemmer overens med de 
kartlagte fritidsinteresser og dagens bruk av området. Mange er organisert 
og engasjerer seg i å skape en attraktiv bydel med gode tilbud. Samtidig 
ser vi også at noen temaer/satsinger mangler eller kan beskrives som 
undertrykte. Punktene under, med rød skrift, viser indikatorer på mulig 
manglende fokus, både i form av satsing på bestemte målgrupper og 
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Utdrag fra desk research i lokalt media. Hovedfokus ligger her på ungdom og trafikksituasjonen i Jåttåvågen. 1/2

Admin Hinnavis 12.05.2019

Publisert: 5. oktober 2017

Publisert: 13. desember 2019

Publisert: 31. januar 2018

Medbestemmelse er viktig
Steinsvik påpeker videre at det er 
viktig å involvere ungdommen, og 
mener at medbestemmelse er med på 
å forebygge kriminalitet. Dette gjør de 
blant annet ved å ha ungdom med i 
styret på bydelshuset.

Det er meldt om trøbbel  
med ungdom innimellom, 
på Stadionparken kjøpesenter. 
Men det hjelper ikke å kjefte og 
jage dem bort. Man må gi dem 
et tilbud, og være med de. Det er 
viktig med voksne, som er tilstede.

Ungdom mangler steder å være, og 
ting å gjøre. 
Endel ungdom fra Hinna/Gausel 
reiser og henger på Kvadrat. Der 
kan være inne. Men det er ikke 
tilbud for ungdom der. 

Uro og slåsskamper er gjerne et 
resultat av kjedsomhet, og at de 
ikke vet hvordan å håndtere og løse 
konflikter. 
 
Kafe Chafi, i Gausel sentrum, 
holder åpent for ungdommen på 
onsdager. Dette ble arrangert i 
samarbeid med «Åpne møteplasser 
Hinna», etter slåsskamper i 
området. 

-Utdrag fra samtale med 
lokal voksen, med hjerte for 
ungdommen.
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Utdrag fra desk research i lokalt media. Hovedfokus ligger her på ungdom og trafikksituasjonen i Jåttåvågen. 2/2

Publisert: 22. mai 2020

Publisert: 28. mai 2020

...

... Publisert: 31. mai 2020

Den siste tiden har ungdomsbråk blusset opp 
igjen i bydelen. 
Det tyder på at det er behov for flere tilbud 
for ungdom og mer oppfølging fra voksne i 
området.

Vi snakker litt om hvordan de opplever at 
ungdomsmiljøet er i nærområdet, og om 
avisoppslag om uro og slåsskamper for et par 
år tilbake.
Ja, det var litt sånn før, men de syns at det har 
blitt bedre, at det er godt miljø på Gausel nå. 
Og at det er «ukult» å gjøre dumme ting. 
For en stund tilbake, da det var en jentegjeng 
som overfalt tilfeldige jenter i Stavanger-
regionen, syns jeg det var litt skummelt. Da 
fikk vi ikke lov å dra ut like mye. Men nå syns 
vi det er trygt å ferdes ute.

Utdrag fra samtale med tre jenter, 13 år. 
De bor på Gausel, går på Gautesete skole.

Jeg vet at Gausel har vært beskrevet som litt 
«ghetto». Men jeg syns ikke det selv. Vi hører 
jo om litt slåsskamper og gjenger, men jeg 
opplever ikke området som er utrygt.

Utdrag fra samtale med jente 16 år. 
Hun bor på Gausel, går på skole på Jåttå vgs.
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Utvalgte sitater fra undersøkelsen:

”Om Hinna Park skal bli det planleggerne drømmer om, må de få de 
fastboende med på laget. Det er de fastboende og ingen andre, les 
Stavanger kommune/investorer, som skaper det gode miljøet i bydelen. 
Det ytre bo og arbeids miljøet skapes gjennom samarbeid på tvers av 
politikk og økonomiske interesser. Hinna Park sitt fokus må være like 
sterkt på vedlikehold som å skape. Det nytter lite med folkemøter om 
ikke forslagene blir fulgt opp. Potensialet for bydelen er enormt om de 
rette personene spiller kortene riktig.”
Mann, 70-79 år

43
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Oppsummering:

• Tilgjengelighet for alle: prisnivå, opplevd 
inkludering, inkluderende fysisk utforming.

• Mer ”nedpå” tilbud/møteplasser.
• Bad, kajakk, offentlig tilgang til sjøen.
• Arkitektur og design= mer intimt og 

menneskevennlig.
• Trafikksituasjonen må løses, adkomst til Jåttåvågen, 

mer parkering.
• Bedre vedlikehold av uterom.
• Følge kommunale planer og rekkefølgekrav.
• Ungdom lager støy, bråk ved badeplasser.

En bydel for alle

Grønt er viktig! 

Utnytte potensiale som ligger på 
sjøfronten til å skape attraksjonsverdi.

• Mobilitet: bilfritt område, god kollektivdekning, 
elektriske mobilitetsformer.

• Arkitektur: Grønt, klimavennlig, energiproduserende, 
takhager, mikrohus.

• Utnytt havet fullt ut som rekreasjonsmulighet! 
• Samhold: ulike typer møteplasser svært viktig. 

”Et sted for alle”, både alder, økonomi og type 
husholdning. Digital tjeneste deling/sosiale tilbud. 

• Mangfold av tilbud og funksjoner.
• Badeplassene er viktige og kjente som attraktive 

møteplasser for ungdom. 

Fra undersøkelsen (overvekt voksne): Ungdom:

Punktene under gir en oversikt over hvilke tematikker og fokusområder 
som er viktige å ivareta i den fremtidige utviklingen av Jåttåvågen, basert 
på kartlagte stedsinteresser og fremtidsønsker. I oversikten er det skilt 
mellom innspill fra voksne og ungdoms tanker og innspill. Dette er fordi 
man ser noen motsetninger i resultatene koblet til interesser. Beboere 
i de nye boligblokkene i Hinna Park klager på støyende ungdom, mens 
ungdom opplever uterommene langs sjøen som viktige møtesteder og 
oppholdssteder. Videre er det indikasjoner på at ungdom ser annerledes 
på mobilitetsløsninger enn det dagens voksne gjør. For ungdom er 
alternative aktive mobilitetsformer som el-sparkesykler etc. mer naturlige 
fremkomstmidler i kombinasjon med kollektivtilbud, mens de voksne og 
spesielt de eldre er opptatt av tilgjengelighet for bil. 
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Oppsamling/
anbefalinger

45



Studentboliger

Familieboliger

Kino

Ladestasjon

Badestrand

Vaulen badeplass

Badstue

Møteplass

Møteplass

Møteplass

Møteplass

Møteplass

Møteplass

Møteplass

Møteplass

Møteplass

Møteplass

Kiosk

Treningssenter

Kulturhus

Nye arbeidsplasser

Nye boligområder

Nye boligområder

Fritidssenter
Klatretårn

Hinna skole

Togstasjonen

Gausel

Hindal gård

Hinna stadion

Aktivitetspark

Hinna sentrum

Servering

Mat

Kjøpesenter

Stadionparken

e-sportssenter

Hinna Park

Jåttåvågen båthavn

Kafé

Coworking
Kontor

Bibliotek
Studierom

Utlån Gandsfjord seilforening

Jåttåvågen båtforening

Ryfylke Friluftsråd

Ladestasjon

Skråtårnet

Sørmarka

Folkekjøkken

Hinna Bistro

Kajakk utleie 

Jåttå bhg

Boganes bhg

Vågedalen bhg

Knøttene bhg

Villrosen bhg

Fredheim bhg

Hinna fotball

Viking fotball

Tursti

Festplassen

Jåttå VGS

Bussvei til Stavanger

Bussvei til UIS/SUS

Sjøaktivitet

Tursti

Nye arbeidsplasser

Nautholmen

Jåtten skole

Apotek

Fremtidens Jåttåvågen
ønsker

Illustrasjonen viser en oppsamling og 
visualisering av fremtidsønsker, kommet inn i 
medvirkningsprosessen. Informasjon knyttet 
til overordnede planer, som fremtidig bussvei, 
er illustrert for å vise sammenhengen til 
fremtidsønskene for området.
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Knute
punkt Knute

punkt
Bydels

sentrum

Knute
punkt

Bydels
sentrum

Knute
punkt

Overordnede forbedringspotensialer:

ULIKE SENTER:
Definere rolle og styrke de 
ulike potensialer/identiteter i 
servicesentrene. Fra service til 
møteplass med identitet.

MER FINMASKET 
FUNKSJONSMIKS:
Økt mangfold i funksjoner og 
tilbud utover kommersielle 
tilbud. Møteplasser inne-ute.

AKTIVE 
MOBILITETSFORMER
Tilrettelegge bedre for hurtigere 
måter å komme seg rundt. Lokalt 
fokus på aktiv mobilitet.  
El-sykler, El- sparkesykler.

Knute
punkt Knute

punkt
Bydels

sentrum

Knute
punkt

Bydels
sentrum

Knute
punkt

Knute
punkt Knute

punkt
Bydels

sentrum

Knute
punkt

Bydels
sentrum

Knute
punkt

For å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling av Jåttåvågen er det viktig å se 
utviklingen av Jåttåvågen i sammenheng med sin kontekst. Det er registrert 
noen utfordringer forbundet med aktiv mobilitet, byliv og attraktivitet 
knyttet til opphold. Disse tre temaene henger tett sammen og handler i høy 
grad om opplevelsen av stedet, mer enn den fysiske tilgjengeligheten.  

Anbefalingene handler om å skape økt komfort og arbeide med å 
korte ned de mentale avstandene mellom de ulike servicesentrene og 
kollektivknutepunkt for gående og syklende. I tillegg blir det viktig i den 
fremtidige utviklingen å vurdere på ny, et tydelig hierarki og hvilken rolle 
de ulike servicesentrene skal spille i fremtiden. Dette handler både om å 
sikre liv og aktivitet mer konsentrert, men er også knyttet til bydelspolitikk 
i forhold til hvor kommunen plasserer sine offentlige bydelstilbud, som 
bydelshus etc. Under viser de fire viktigste tematikkene det bør arbeides 
med helhetlig å sikre. Her anbefales det å initiere et samarbeid mellom de 
ulike utviklerne og kommunen utover selve planarbeidet, slik at man oppnår 
en helhetlig satsing utover de juridiske planer som vedtas. 

Knute
punkt Knute

punkt
Bydels

sentrum

Knute
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Bydels
sentrum

Knute
punkt

SY SAMMEN
Turnett og hverdagsruter bør 
styrkes som et samlet aktiv 
mobilitet nettverk. Korte ned 
opplevde avstander med fokus på 
mer interessante gåruter. 

Knute
punkt Knute

punkt
Bydels

sentrum

Knute
punkt

Bydels
sentrum

Knute
punkt
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sikre at også byrommene blir mer grønne og frodige for å oppfylle dagens 
brukere sine behov og ønsker. Videre er det også behov for mer fokus på å 
sikre aktivitet i de ulike uterommene. Det kommenteres at festplassen ikke 
brukes aktivt og at det mangler liv i gatene. De fysiske rammene er ikke nok 
for å kunne skape levende uterom. Aktive 1. etasjer og en god prosess med 
involvering av aktører som kan organisere aktivitet i uterommene blir viktig 
i den fremtidige utviklingen. 

Sikring av attraktive uterom:

Menneskevennlig skala, 
innramming, solrikt og 
klimabeskyttet

Grønt, frodig, intimt

Aktivering, programmering, 
kobling aktørgrupper. Sikre 
bruk og liv. Lokalt samarbeid.

I undersøkelsen kom det mange innspill på at de nye uterommene i Hinna 
Park ikke er attraktive å oppholde seg i, pga. klimatiske forhold, skala og 
materialitet. Det blir derfor viktig i den fremtidige utviklingen av Jåttåvågen 
å i høyere grad ha fokus på å skape mer intime, klimabeskyttede uterom. 
Utviklingsområdet ligger værutsatt til og store akser som fungerer som 
viktige siktlinjer i overordnet planlegging er også blitt vindtunneler. Videre 
er også fokuset på det grønne veldig fremtredende, det vektlegges fokus 
på parker foran torg og urbane uterom. Det bør derfor arbeides med å 
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Placemaking Hinna Park
Skape mer liv sammen med allerede engasjerte 
grupper i området!

Butikkdrivere/
næringsdrivende

Bedrifter:
leietakere 
kunnskapsbedrifter

Idrettslag 
barn og unge

Grunneier/drifter 

Friluftsråd
Båtforening
Velforening

Selv om et område fysisk er ferdig utbygd finnes det mange muligheter for 
å skape en opplevd økt attraktivitet og byliv. Mange av de kritiske punktene 
kommentert omkring uterommene i Hinna Park er nok reelle, samtidig 
viser befaring at uterommene også har mange fine kvaliteter og potensiale 
for å skape mer liv og aktivitet. Den opplevde attraktivitet av et uterom 
er sammensatt av livet og menneskene på stedet og de fysiske rammer. 
Det anbefales derfor å igangsette en placemaking-prosess sammen med 
lokale aktører i Hinna Park for å øke aktiviteten og interessen for bruken 
av uterommene der. Dette vil også kunne danne grobunn for fremtidige 
levende og attraktive uterom i tranformasjonsområdet. 

For å lykkes med en placemaking-prosess er det viktig å inkludere 
lokalmiljøet aktivt gjennom hele prosessen, fra idé til handling. På denne 
måten etableres det eierskap til stedet og aktiviteten, og nye samarbeid 
oppstår på tvers av ulike grupper. Det anbefales å initiere en felles kreativ 
workshop med eksisterende aktørgrupper som finnes i dag, knyttet direkte 
til aktivering av området nå og eventuelle fysiske strakstiltak som kan 
gjennomføres for å bedre opplevelsen av uterommene. Å plante flere trær i 
området er et eksempel på et slikt strakstiltak. 

Det bør ellers aktivt arbeides med å skape et fremtidig attraktivt og levende 
sted parallellt med utviklingen av de fysiske planene.

”Jeg tenker at klubber, lag og foreninger kan ha et tett samarbeid 
og skape aktiviterer for bydelen sammen med handelstanden. 
Hva med bondens marked,torghandel, På 4-hjul for barna, 
fotballensdag, håndballensdag, friidrettensdag, speiderens 
dag, barnas dag osv. Bruke parkområdet rundt Hinnapark for å 
skape aktiviteter. ta tak i FNs bærekraftmål, og jobbe med dem i 
fellesskap. Heia Hinna!” Kvinne, 40-49år
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Midlertidig aktivering Nautholmen
-> ungdomsprosjekt?

50
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Midlertidige tiltak Nautholmen

Utviklingsområdet er i dag avstengt og oppleves som en barriere. Det ligger 
et stort potensiale i å igangsette midlertidige tiltak som kan skape liv og 
aktivitet i området mens man venter på den fremtidige utviklingen. Dette 
vil både kunne tilføye flere attraktive steder og tilbud i området midlertidig, 
men kan også være starten på å utvikle et fremtidig attraktivt miljø. Det er 
viktig at de midlertidige tiltakene både følger opp på - og svarer ut dagens 
behov, samtidig som det gir en pekepinn på hvilken retning området skal 
utvikles i. Videre bør involvering og samarbeid med lokalmiljøet vektlegges. 

Det ses et særlig potensiale i å involvere spesifikt ungdom som ressurser 
inn i midlertidig aktivering av området. Dette både fordi ungdom mangler 
møteplasser i dag, er en gruppe som ofte blir glemt i områdeutvikling, 
og  at en større gruppe elever på St. Olav vgs. allerede har vært med i en 
innovasjonsworkshop omkring områdeutviklingen som også kan bli fulgt 
opp på. 

Det foreslås etablering av et ungdomsprosjekt som potensielt kan 
organiseres sammen med bydelen. 

På de neste sidene ses eksempler på ligende områder hvor det er 
gjennomført større eller mindre midlertidige tiltak som en del av en 
transformasjonsprosess. Selv om det anbefales særlig satsing på ungdom 
blir det selvsagt viktig å tenke de midlertidige tiltakene som attraktive for 
mange andre brukergrupper. Det bør være et mål å skape attraksjonsverdi 
utover selve bydelen for å starte å bygge opp et sterkt positivt omdømme 
rundt den fremtidige utviklingen av Jåttåvågen. 
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Strand, badstu

Sugar beach, Toronto

SALT, Oslo Flytende badstu miljø, Oslo
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Midlertidig park, grønt, dyrking

Losæter, Oslo Felleshus, Obos Fornebu

Andelslandbruk, Dyrk Fornebu
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Mat, kultur, gatekunst og fysisk aktivitet

Papirøen, København

SALT, Oslo

VIppa, Oslo

SKUR 13, Havnepromenaden Oslo
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DEMOKRATI
MEDVIRKNING

VERDISKAPING
INVOLVERING

ANALYSE 

KUNNSKAP OM BEHOV
OG FAKTAGRUNNLAG 

AKTIVITET

MEDVIRKNING
INNSPILL TIL PLAN

INNSAMLING AV 
INNSPILL, PLANSMIE, 

FOLKEMØTER ETC.

UTARBEIDELSE 
PLANUTKAST

BEHANDLING AV 
PLANUTKAST

PROSJEKT AVSLUTTET

ANALYSE
DIALOGARBEID

AKTØRER
MOTIVASJON TIL 

DELTAKELSE

IGANGSETTING NYE 
FELLESPROSJEKTER 

SAMMEN MED LOKALE 
AKTØRER, STYRKING 

AV EKSISTERENDE 
SATSINGER

ETABLERING NYE 
SAMARBEID OG 

ORGANISERINGER

ETABLERING NYE 
FUNKSJONER OG 

TILBUD

STYRKE OMDØMME
FORMIDLE HISTORIEN

Helhetlig stedsutvikling:

Illustrasjonen viser hvordan man aktivt kan 
arbeide med å bygge opp et sted parallellt 
med en plan- og utviklingsprosess, hvor 
styrket omdømme underveis - basert på 
reell aktivitet på stedet er en felles gevinst 
man oppnår. 

Det anbefales klar satsing på å sikre 
sosiokulturell bærekaft i den fremtidige 
utviklingen av Jåttåvågen, hvor det 
bør arbeides parallelt med involvering, 
både i form av en god formell 
medvirkningsprosess og en satsing på 
samskaping med engasjerte aktører som 
ønsker å bidra til å skape liv og aktivitet i 
området både underveis i utviklingen og i 
den fremtidige nye bydelen. 

DEMOKRATI 
MEDVIRKNING

STYRKE OMMDØMME
FORMIDLE HISTORIEN

VERDISKAPING
INVOLVERING

Prosesslinjen  viser  er en forenklet   fremstilling 
av by- og stedsutviklingsprosesser og har til 
formål å formidle viktigheten av et parallellt 
løp mellom stedsutvikling og fysisk planlegging 
og utbygging av nye områder. 


