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Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for  
Langflåtveien 1-3, Stavanger kommune – plan 2695 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Sommerro Løkke 
AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Langflåtveien 1-3, Hillevåg bydel, Stavanger – plan 
2695.  

Planområdet er på ca. 6,2 daa og omfatter eiendommen gnr.20, bnr.50, gnr.19, bnr.472, samt 
tilliggende trafikkarealer. Det ønskes innregulert konsentrert bebyggelse med rundt 65-80 nye 
boenheter med tilhørende uteoppholdsarealer, og tjenesteyting/bevertning i første etasje mot 
Marieroveien. Her vil det også åpnes for handel i form av en kiosk på maks 150m². Mot Marieroveien 
og mot Zetlitzveien vil det bli vurdert bolig og/eller kontorformål. Mot Langflåtveien vil det planlegges 
for bolig i alle etasjer.  

Publikumsrettet virksomhet som tjenesteyting og bevertning vil være begrenset til første etasje ut mot 
Marieroveien, mens det mot Langflåtveien og Zetlitzveien vil bli vurdert boliger i første etasje. 
Boligandelen vil med andre ord være høy. Det vil likevel bli vurdert å åpne for at bebyggelse mot 
Marieroveien og Langflåtveien benyttes til kontor i stedet for bolig. Med tjenesteyting og bevertning 
menes her nærservicefunksjoner som f.eks. frisør, hudpleie, eller verksted for sykkel eller digitale 
enheter. Det vil bli vurdert å legge til rette for en sykkelkafè som et utvidet tilbud til nabolaget. 
Tjenesteyting/bevertning (inkludert 150 m2 handel) vil samlet begrenses oppad til ca. 1200 m2 BRA.  

Atkomst til planområdet vil bli fra Langflåtveien, og all parkering for bil samles i parkeringskjeller under 
terreng. Planforslaget legger opp til bebyggelse med gjennomgående høy arkitektonisk og miljømessig 
kvalitet, og med varierte høyder. Ut mot Marieroveien vil det i hovedsak være 4 etasjer, men i 
nordvestlig hjørne vurderes høyder opp mot 8 etasjer. Høydene vil bli vurdert trappet ned langs 
Zetlitzveien. Mot Langflåtveien vil det bli maks 4 etasjer for å hensynta solforholdene for 
nabobebyggelsen mot vest. Det vil tilstrebes god tilpasning til eksisterende bebyggelse der det er 
hensiktsmessig. 

Det vil bli lagt opp til gode uteoppholdsarealer for boliger innenfor prosjektet. Deler av 
uteoppholdsarealene vil bli vurdert gjort offentlige. I tillegg vil det bli lagt opp til en offentlig øst-vest 
gangsti sør på tomten. Det vil si at minimum 50% av naboers hageareal egnet for opphold skal ha sol 
kl. 15 ved vårjevndøgn og kl.18 ved sommersolverv.  

Planforslaget sikrer en gangveg ved planområdets sørlige grense for å ivareta viktige ganglinjer fra 
Langflåtveien mot Marieroveien, og opprettholde god tilgjengelighet til bussholdeplassen der.  

Uteoppholdsarealer innen planområdet omfatter bl.a. lekeplass, og vil være i tråd med krav nedfelt i 
områdeplanen for Mariero. Dette innebærer bl.a. tilstrekkelig støyskjerming. Uteoppholdsarealene vil 
være tilgjengelige for nabolaget ved en åpen bebyggelsesstruktur vendt mot gangstien. 

Planforslaget vil med andre ord tilføre området viktige kvaliteter i form av nye uteoppholdsarealer, 
støyskjerming og god fremkommelighet for gående og syklende. 

Iht. områdeplanen er tilgrensende vegareal rundt tomten tatt med i planområdet. Vegene skal i 
utgangspunktet ikke endres, men tas med etter ønske fra Stavanger kommune. 

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se planinitiativ på Stavanger kommunes nettside. 
Her finnes prinsippskisser av bebyggelsen, og kvaliteter i planforslaget samt innvirkning på 
omkringliggende område som beskrives ytterligere. 
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Planområdet er disponert til næring i Stavangers kommuneplan, og til bolig- og kontor-formål i 
områdeplanen for Mariero. Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om 
konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er langt på vei i 
samsvar med overordnet plan, og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn. 
Planforslaget vil i hovedsak utarbeides i tråd med områdeplan for Mariero, men overprøver 
områdereguleringen på noen punkt som høyder og formål. Forslagsstiller vil levere inn en 
merknad til områderegulering plan 2622, som nå er på høring. 
 
Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: 
martin.lillesand@prosjektil.no innen 15.02.2019. 
 
Mottatte merknader til melding om oppstart blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når 
planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om planoppstart framgår også på kommunens 
nettside. 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
  
 
______________  
Martin Lillesand  
  

 


