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Planinitiativ, detaljregulering av Langflåtveien 1-3, Stavanger 
 
Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for bruk av tomten til kombinerte formål; bolig, kontor 
og tjenesteyting. På den delen av første etasje som vender mot Marieroveien vil det åpnes 
for bevertning eller tjenesteyting (og en kiosk) i første etasje. Tiltakshavers ønsker i 
utgangspunktet høyest mulig andel bolig, men det vil bli vurdert ulike kombinasjoner med 
kontor og bolig mot Marieroveien og mot Zetlitzveien. Mot Langflåtveien tenkes det etablert 
bolig helt ned til bakken. 
 
Planområdet i dag 
Det meste av planområdet står i dag ubrukt, og en mindre grusplass brukes til midlertidig 
parkering. Tomten ligger på kote 22 og eksisterende terreng er tilnærmet flatt, men med 
mindre fall mot sør. Planområdet grenser til Marieroveien, Zetlitzveien og Langflåtveien i 
henholdsvis vest, nord og øst. Mot sør ligger Langflåtveien 5 – et forretningsbygg på 3 
etasjer. Atkomst til planområdet vil legges til Langflåtveien. På andre siden av Marieroveien 
ligger en høyblokk som vil kaste skygger på kveldstid, men planområdet har i hovedsak gode 
solforhold. 
 
Nord for Zetlitzveien ligger nok et forretningsbygg – dette på 4 etasjer. Området langs 
Zetlitzveien mot nordøst er nylig regulert til 4 etasjers boligblokker. Øst for Langflåtveien er 
det småhus og rekkehus. Sørøst for planområdet ligger det kommunale boliger som vurderes 
revet og reetablert som boligblokker. Veiene som omgir planområdet er forholdsvis trafikkert, 
og planområdet er derfor støyutsatt. 

 
Figur 1 - Planområdet 

Planområdet omfatter gbnr. 20/50, samt 19/472. Den delen av tomtene på gbnr 20/50 og 
19/471 som i områdeplanen er avsatt til utbyggingsformål er på 3681 m2.  
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Planlagt utbyggingsvolum og byggehøyder 
Planområdet ønskes tilrettelagt for utbygging av kombinert formål, med høyest mulig andel 
bolig. Det legges opp til lokaler for publikumsrettet virksomhet som bevertning, tjenesteyting 
mot Marieroveien og boliger ellers i første etasje. I øvrige etasjer planlegges det for boliger.  
 
 

 
Figur 2 - Volumstudie fra mulighetsstudiet 

Det vil bli vurdert en utnyttelsesgrad på ca. 200% og en bebyggelse med varierte høyder, 
med inntil 8 etasjer på det høyeste mot Marieroveien nordvest i planområdet. Høydene vil bli 
nedtrappet mot Langflåtveien. Øverste etasje vil bli vurdert inntrukket. Fasadelivet mot 
Marieroveien vil i hovedsak følge formålsgrensen, øvrige steder vil det bli benyttet 
byggegrenser. 
 
Miljømessig kvalitet 
Ny bebyggelse vil holde gjennomgående høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet. Dette 
innebærer energieffektive løsninger, lave utslipp og høy bokvalitet. Planforslaget vil oppfylle 
de krav som ligger i forslag til områdeplan for Mariero i forhold til blant annet blågrønn faktor, 
størrelse på uteoppholdsarealer og sol, og 50% av uteoppholdsarealene vil legges på 
bakkenivå. 
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Figur 3 - Illustrasjon fra mulighetsstudiet som viser mulig løsning av uteopphold 

Funksjonell kvalitet, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Ny bebyggelse vil være universelt utformet, og det vil rettes spesielt fokus mot en attraktiv 
første etasje mot Marieroveien, kjennetegnet av åpne inngangspartier og aktive fasader - i 
tråd med krav satt i områdeplanen for Mariero.  

 
Figur 4 - Figur som viser dagens bruk og bygningstyper 
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Parkering for bil vil bli i kjelleretasje, og atkomst til denne p-kjelleren vil legges til 
Langflåtveien. Mens parkering for sykkel vil hovedsakelig bli løst ved lett tilgjengelige 
sykkelrom for sikker og praktisk parkering. Det kan bli aktuelt med f.eks sykkelkafé for 
kunder og andre i tilknytning til de aktive fasadene og sykkelrommet.  
 
Dette vil bli planlagt for gode solforhold på uteoppholdsarealene i tråd med kravene i 
kommuneplanen. Videre vil det i den grad det er hensiktsmessig tilstrebes god tilpasning til 
eksisterende bebyggelse. Grøntarealene vil bli tilgjengelige for allmennheten både visuelt og 
til praktisk bruk, gjennom gangforbindelsen som opprettes sør i planområdet fra 
Langflåtveien til Marieroveien. 
 
For å skjerme planområdet og bakenforliggende bebyggelse mot trafikkstøy fra 
Marieroveien, vil den høyeste bebyggelsen ligge vendt mot vest. 
Viktige gangbaner for gående og syklende fra boligfelt i øst mot Marieroveien og 
bussholdeplass, vil ivaretas gjennom en gang- og sykkelsti i tomtegrensen mot sør. 
 
Planforslaget vil med andre ord tilføre området viktige kvaliteter i form av nye 
uteoppholdsarealer, god fremkommelighet for gående og syklende og støyskjerming. 
 
Forhold til kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan. 
Planområdet inngår i kommuneplanens områder for høy arealutnyttelse, og er her avsatt til 
næringsformål. Dette gir rom for en utnyttelsesgrad på 160-300% ved regulering til ren 
næring. Ved blandet formål justeres utnyttelsen etter andel bolig. Kommuneplanforslaget 
(2019-2034) som er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn viderefører utnyttelsesgraden på 160-
300% avhengig av andel bolig.  
 

 
Figur 5 - Illustrasjoner av planområdet fra saksfremlegg til områdeplanen 

I områdeplan for Mariero, som er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, er området regulert til 
bolig/kontor. Planområdet ligger i områdeplanens felt BK1. Bestemmelsene slår her fast at 
første etasje skal ha aktive fasader og at det skal bygges i maks 6 etasjer, der øverste etasje 
skal være inntrukket. Maks utnyttelse settes til 177% BRA for BK1 feltet samlet. Til grunn for 
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forslaget til feltutnyttelse har kommunen laget en volumstudie for en boligutbygging, som 
viser en nordlig boligbebyggelse på Langflåtveien 1-3 med %BRA = ca. 195 % og, en sørlig 
boligbebyggelse på Langflåtveien 5 med %BRA= ca. 150 %.  
 
Områdeplanen setter også bestemmelser om at bebyggelse skal trappes ned mot 
Langflåtveien, og det tillates at 50% av uteoppholdsarealene plasseres på tak. 
Områdeplanen stiller også krav til aktive fasader i første etasje mot Marieroveien.  
 

 
Figur 6 - Utsnitt fra kommunens 3D illustrasjon  

Ønskede grep i detaljplanen 
For å oppnå aktive fasader ønskes det tilrettelagt for lokaler for publikumsrettet virksomhet 
som bevertning og tjenesteyting i første etasje. Det vurderes lite hensiktsmessig å etablere 
kontorer i første etasje ut mot Marieroveien når det samtidig i områdeplanen stilles krav om 
aktive fasader, glassfasader og etasjehøyde på 5 m. Planområdet ligger rett ved 
bussholdeplass for bussveien og det ønskes derfor også tilrettelagt for en kiosk på inntil 150 
m2.Siden tiltakshaver ønsker i utgangspunktet så høy andel boliger som mulig vil det heller 
ikke bli planlagt for kontorer i øvrige etasjer. Med tjenesteyting menes i planen 
servicefunksjoner som f.eks. frisør, apotek, serviceverksted for digitale enheter, 
treningsstudio, serviceverksted for sykkel o.l.  
 
Planforslaget legger opp til bebyggelse med varierte høyder, med på det meste 8 etasjer, og 
en utnyttelsesgrad på opp mot ca. 200%, altså noe høyere enn i forslaget til områdeplan 
(177%). Utnyttelsesgraden vil konkretiseres og kvalitetssikres gjennom detaljplanprosessen 
gjennom en studie av blant annet sol på uteoppholdsarealer. Områdets plassering i 
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umiddelbar nærhet til bussholdeplass ved bussveien taler for en høy utnyttelse så lenge 
forhold vedrørende støy og kvalitet i uteoppholdsarealer ivaretas. Nærheten til både 
kollektivtilbud og sentrumsområdet gir godt grunnlag for etablering av bevertning og 
tjenesteyting, i tillegg til kontorlokaler og boliger. Kvartalet i øst vurderes å være i 
transformasjon, og det er nylig vedtatt en detaljreguleringsplan som åpner for 4 etasjers 
blokkbebyggelse her.  
 
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Ifølge temakart-rogaland.no er det i 2017 gjort registreringer som viser at planområdet 
innehar fremmende plantearter, samt én truet art av nasjonal forvaltningsinteresse; ask. 
Stavanger kommune vurderer at denne ikke lenger finnes og at området ikke har noen 
naturverdier. Det finnes heller ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. 
Nærmeste kulturminner er enkelte registrerte SEFRAK-bygninger i Sundtagårdsveien og 
Bruvikveien ca. 200 meter fra området, og Hillevåg kirkested på Hillevåg (kilder: temakart-
rogaland.no, kulturminnesok.no). 
 
Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet 
Planområdet ligger på kote 22, og er ikke utsatt for havnivåstigning. Området ligger under 
marin grense, men grunnundersøkelsen som er utført i 2017 opplyser om at det er påvist 
berg i dybde 0,6 m. Radonnivå angis i henhold til Temakart Rogaland som moderat til lav. 
Planområdet er støyutsatt pga. trafikkforhold. Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-
analyse for å ivareta disse og andre ROS-tema. Planarbeidet omfatter også utarbeidelse av 
mobilitetsplan og VA-rammeplan som gjør rede for overvannshåndtering, brannvann, og 
generell vann- og avløpsplanlegging. 
 
Prosess for medvirkning og berørte offentlige organer 
Planforslaget vil bli varslet og hørt etter gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. Det vil 
bli avholdt eget nabomøte i forbindelse med høringen, samt holdt en presentasjon for 
bydelsutvalget til Hillevåg. Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. 
 
Vurdering i forhold til behov for konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold §6 og 8 i forskrift om konsekvensutredninger og vurderes å 
ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det vurderes å ikke 
få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10 a-h. 
 
Tema som ønskes diskutert i oppstartsmøte  
Sol/skygge – eksisterende/planlagt bebyggelse 
Innhold i aktive fasader i første etasje mot Marieroveien (tjenesteyting/bevertning) 
Handlingsrom for plassering av renovasjon, varelevering og nedkjøring til p-kjeller 
Balkonger mot Marieroveien 
Bygningspunkt på tomten 
Vegtrafikkstøy 
Verneinteresser (natur) 
Frisikt 
Fremdrift i forhold til områdeplan 
Plangrense 
Plannavn og id 
  
 
Stavanger, 05. Desember 2018 (med revisjon 9. januar 2019. 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
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