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Informasjon om planinitiativet 

 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 

 

1. Formålet med planforslaget (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

I planinitiativet foreslås det seniorboliger og næringsbebyggelse i kvartalsstruktur i opptil 7 

etasjer, med nedtrapping mot sør og vest. Boligformålet er tiltenkt en rimelig 

fellesskapsmodell for eldre beboere, og vil være et aktiviserende tilbud med plassering i 

byens sentrum. En opprustning og ny bruk av Gamlatorget vil også være en del av foreslått 

prosjekt. Oppgradering av torget vil gi et godt uterom for beboerne ved Langgata 59, 

samtidig som det vil bidra til bruk av området, i tråd med gjeldende kommunedelplan for 

sentrumsområdet. Den eksisterende bebyggelsen på tomten er i dag lite egnet for ny bruk, 

og foreslås revet. På bakgrunn av den allerede etablerte kvartalsstrukturen langs Langgata, 

er ny bebyggelse foreslått i karréstruktur med fasader ut til fortauskant for å definere gateløp 

og torg.  

Kvartalet planlegges arkitektonisk med flere bygningsvolum, som står tett sammen for å 

bygge opp om den sammensatte karakteren, typisk for kvadratur i bykjerner. Det skal sikres 

vertikale skift i fasadelivet slik at det oppnås et varierende utrykk langs, og fra, gateplanet. 

Fasadene vil få store vindusfelt slik at det oppnås visuelle forbindelser mellom 

forbipasserende og aktiviteten innenfor. Prosjektet planlegges i bestandige materialer av høy 

kvalitet, som tegl og tre, med innslag av metallbeslag og glass.  
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2. Planområdet og omgivelser (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet, på ca. 10 daa, og 

ligger i Langgata i Sandnes 

sentrum; et område preget av 

kombinert bebyggelse for næring- 

og handelsvirksomhet, samt 

boligbebyggelse av urban 

karakter. Store deler av Langgata 

er i dag gangregulert, og er hjem 

for store deler av handelen i 

Sandnes sentrum, med flere 

kafeer og spisesteder. En mindre 

del i nord, ved planområdet, 

innehar noe trafikk og 

parkeringsplasser. 

Bebyggelsen langs Langgata 

består i stor grad av 

småhusbebyggelse sør for tomten, 

med innslag av større bebyggelse 

nord for tomten. Flere av 

bygningene i Langgata er 

bevarings- og verneverdige, med størst konsentrasjon i kjernen av «Langgata», som avtar i 

endene av Langgata. 

Hovedstasjonen for byen, Ruten, ligger et steinkast unna og gir gode forbindelser til hele 

regionen, både ved buss- og togforbindelse. 

 

Figur 2 Planforslag og omkringliggende avstander og bysentrum. 

Figur 1 Planområdets beliggenhet i regionen 
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Figur 3 Situasjonsplan Langgata 59 Rev.Tegningsnr.
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3. Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

Regionplanen for Jæren og Søre Ryfylke 2050 

Planforslaget følger opp statlige planretningslinjer 

for Jæren og Søre Ryfylke 2050. Regionplanen har 

som mål å fremme fortetting og transformasjon i 

sentrumsnære områder, og ved 

kollektivkorridorene – med mål om å fremme 

«innenfra og ut»-utvikling. Dette innebærer at 

utbygging, fortetting og transformasjon skal 

prioriteres i sentrumsnære områder før det 

omdisponeres nye arealer til utbyggingsformål. I 

regionplanen ligger planområdet innenfor Sandnes 

sentrum, som har status som utviklingsområde av 

høyest prioritet. Her skal det realiseres vekst og 

utvikling med bymessig kvalitet. Regionplanen slår 

videre fast at det bør være høyest prioritet å legge 

til rette for gående og syklende. 

I den nye regionplanen er det tatt inn 

stedstilpassende retningslinjer for kvalitet og 

tetthet, med egne retningslinjer for sentrumsnære 

områder. Det stilles krav om 50 % av 

uteoppholdsareal skal ha sol ved vårjevndøgn kl. 

15. Innenfor bysenter eller bybåndet Sandnes-

Stavanger, hvor dette ikke lar seg gjøre, åpnes det 

for at 50% av uteoppholdsarealet skal ha sol i minst 4 timer ved vårjevndøgn. 

 

Kommuneplanen og kommunedelplan for Sandnes sentrum 

Kommuneplanen for Sandnes slår fast at utnyttelsen bør være mellom 70 – 180 % i Sandnes 

sentrum. 

Planområdet er disponert til bebyggelse og anleggsformål i kommunedelplanen for Sandnes 

sentrum; herunder sentrumsformål. Bestemmelsene slår fast at det tillates bolig, næring, 

forretning og tjenesteyting innenfor sentrumsformål. Bebyggelsen skal ha fasadeutforming i 

samsvar med temakart «Aktive fasader». Bebyggelse med krav om aktive førsteetasjer skal 

ha høy transparens og publikumsrettede funksjoner som næring og tjenesteyting. 

Det tillates ikke balkonger som krager utover gågater, anvist i temakart «Gange og 

byromsstruktur», herunder Langgata. Balkonger skal ha minimum 4,0 meter fri høyde over 

gateplan.  

Langgata, med sidegater, T2 i kommunedelplanen, skal utvikles som gågater i samsvar med 

temakart «Gange og byromstruktur». Uteservering kan tillates i møbleringssonen 

Figur 4 Regionplan for Jæren og Søre Ryfylke 
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Gamlatorget, T3 i kommunedelplanen, skal utvikles til en attraktiv plass for besøkende, og 

sammen med omkringliggende bebyggelse, et tyngdepunkt når det gjelder handel og kultur.  

Planområdet ligger innenfor bestemmelsesområdet #1 Langgatakvartalene 

Retningslinjene angir at området skal bevares og videreutvikles som en viktig identitetsbærer 

med tett, kompakt småskalabebyggelse med høy andel tjenesteyting, handel, kultur og 

bevertning. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende kvartalers høyde, volum og struktur. 

Byggehøyde skal også ses i sammenheng med gate- og byromsbredde. Gamlatorget (T3) 

skal styrkes gjennom publikumsrettet funksjoner, og det skal sikres gode forbindelser til 

Havneparken og havnepromenaden. I vurderingen av stedets 

egenart skal følgende forhold vurderes: 

• Landskapselementer og fjernvirkning 

• Historiske særtrekk og kulturminner 

• Bygningsstruktur og bygningsform 

• Romlige sammenhenger og gaterom 

• Funksjoner og målepunkt 

 

Det tillates 20 % bolig innenfor sentrumsformål. Innenfor S21, 

herunder planområdet, tillates ikke bolig i 1. og 2. etasje, men 

det åpnes for bolig i øvrige etasjer.  

I kommunedelplanen stilles det krav om at parkering skal 

planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg i bygg eller under bakkenivå. 

Det tillates maks 1,0 bilparkeringsplass og min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m² BRA. 

For næring tillates maks 0,5 plasser for bil og min. 2 plasser for sykkel pr 100 m² BRA. 

 

Gjeldende regulering 

Den aktuelle eiendommen og dagens bebyggelse ligger 

delvis uten regulering, mens en mindre del av planområdet 

helt i nordvest ligger innenfor reguleringsplan, 

Reguleringsplan for Gamlatorget med tilliggende gater, fra 

2009, med planID 2003105.  I den aktuelle planen er deler 

av planområdet regulert til formål, torg. 

 

Naturmangfold og naturtyper 

Ifølge temakart-rogaland.no, finnes det ingen fremmede eller 

truede plantearter innenfor området. 30 meter sør for planområdet er det registrert 2 

sensitive artsdata, Hubro og Vandrefalk, samt art av stor forvaltningsinteresse, 

Ynglehårstjerne, som er markert som nær trua.  

 

Figur 5 S21 innenfor KDP 

Sandnes 

Figur 6 Planområdet og tilgrensende 

reguleringsplan 
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Kulturminner 

I henhold til Temakart-Rogaland.no, er det fire registrert sefraksbygg med evaluering c: 

Vesterksted/vognskjul, brendselsbod og vaskehus, og bolig/forretningshus (dagens 

bebyggelse). Ut ifra ulike kartgrunnlag som viser flyfoto og «street view» er det imidlertid ikke 

mulig å identifisere disse registreringene, da det i dag kun ligger en parkeringsplass innenfor 

dette området.  

 

Figur 7 Sefrakregistrert bygg. Eksisternede bebyggelse til venstre i kartet innenfor Langgaten 59. 
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4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og 

e) 

 

Planområdet foreslås bebygd med kombinert bebyggelse for bolig og næring i inntil 7 etasjer, 

hvor det legges opp til næringsareal i første og delvis andreetasje. Ny bebyggelse 

planlegges utformet som et kvartal som henvender seg med hovedfasader mot Gamlatorget 

og Langgata. Eksisterende bygg i Langgata 59 rives. Bygningens høyder hensyntar 

omgivelsene og solforhold, med lavere bygningshøyder mot Langgata og Gamlatorget i sør 

og vest, og høyere bebyggelse mot nord og jernbaneområdet. Bygningsvolumet og fasaden 

får en vertikal inndeling, slik at fasadene visuelt brytes opp og fremstår som flere 

sammenstilte bygg. På denne måten samspiller volumet bedre med omkringliggende 

bebyggelse. Det legges opp til 3 vertikaler i bygget, én med tilkomst fra Gamlatorget, én med 

tilkomst fra Langgata, og én med tilkomst fra nordsiden.  
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Figur 8 a og b) Foreslått bebyggelse 
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Boligformål 

Boligformålet er tiltenkt en 

fellesskapsmodell for eldre beboere, 

og vil være et aktiviserende tilskudd 

til byens sentrum. Flere eldre finner 

fordeler med å dele arealer med sine 

naboer, og ønsker i mindre grad å bo 

adskilt. «L59» er et slikt prosjekt. 

Beboerne vil få en privat boenhet, og 

deler det øvrige arealet seg imellom: 

En felles spisesal, dagligstue og 

drivhus er noen av rommene man deler samtidig som man har mulighet til privatliv. 

Leilighetene vil med andre ord få direkte tilknytning til fellesområder som vil bli tilrettelagt for 

mest mulig naboskap. Fellesområdene i de to nederste etasjene består blant annet av en 

resepsjon, et treningsrom for beboerne samt to besøksleiligheter som kan benyttes av 

beboernes gjester. Det vil i tillegg etableres helsetjenester og et svømmebasseng til 

rekreasjon og behandling. Boligenhetene i L59 er organisert i et kvartal med et indre, felles 

gårdsrom. Enhetene varierer fra 45-55 m², hvor flesteparten er på 45 m². 

I utgangspunktet er konseptet basert på utleie av boenhetene, slik at eldre gis mulighet til å 

frigi kapital ved salg av eksisterende bolig, uten å måtte ta opp nytt boliglån i senere fase av 

livet. 

Østvendte boliger får morgensol og utsikt mot Gandsfjorden. De vestvendte boligene får 

ettermiddagssolen på sine private balkonger. Hver boenhet gir mulighet for å trekke seg 

tilbake til det helt private, men har en liten buffersone mot svalgangen. Denne buffersonen 

skaper også en liten avstand mellom den private boligen og kommunikasjonsveien på 

utsiden av leiligheten.  

Boligdelen i planforslaget planlegges uten parkeringsdekning innenfor planområdet. 

For byen, vil tilrettelegging av boliger for eldre, kunne bidra til at sentrumsområdene blir mer 

aktivisert, også på dagtid, samtidig som eldre i større grad vil ha umiddelbar tilgang til 

daglige gjøremål, og øvrige sosiale- og kulturelle tilbud.  
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Næringsformål 

Planforslaget legger opp til næring og 

kontor i de to første etasjene, i tråd med 

sentrumsplanen. Det er likevel ønskelig å 

åpne opp for etablering av noen få 

boliger i sørlige del av andre etasje, mot 

torget. Etablering av seniorboliger ut mot 

torget, vil bidra til aktivisering og 

sosialisering av det offentlige rom: 

Fasade mot torg som tilrettelegger for 

variasjon og mangfold i dens innhold, vil 

bidra til folkeliv og romdannelse gjennom 

hele dagen, og bidra til å skape en lokal 

identitet i sentrum. Dette er mål som er 

sentrale i regionplanen, jf. 4.4 Levende 

sentrumsområder. 

Ut mot Gamlatorget planlegges det kafélokaler for å bidra til å ta nytte av livet rundet 

plassen. Førsteetasjen planlegges med høy transparens og tilrettelegger for 

publikumsrettede funksjoner, i tråd med sentrumsplanen. 

Detaljhandel og annen næringsvirksomhet på gateplan vil bidra til økt aktivitet i Langgata og 

mot Gamlatorget, som vil styrke Langgatas funksjon som en handlegate i sentrum. Det 

samme vil boligfunksjon gjøre ved at sentrum tilføres flere beboere som vil ta i bruk byen. 

Det planlegges ikke for parkering innenfor tomten for næringsdelen i planforslaget, men det 

legges opp til at besøkende og ansatte skal parkere i det fremtidige kommunale P-huset, 

innenfor S1. Det planlagte p-huset ligger i umiddelbar gåavstand fra planområdet, og 

vurderes å være en gunstigere planløsning for nødvendig parkeringsplasser, enn å forsøke å 

anlegge et parkeringsanlegg under bakkenivå innenfor planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Fasade sett fra nord 
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Felles uteoppholdsareal 

 

Figur 10 Uteoppholdsareal i forskjellige takflater 

Tomten er smal, og det er krav om næring i nederste etasjer. Dermed må felles 

uteoppholdsareal legges til forskjellige takflater. Det tilrettelegges for et felles gårdsrom i 3. 

etasje, som utgjør hovedområdet for felles uteoppholdsareal, mens takflatene dedikeres til 

grønne oppholdssoner. Det vil bli lagt opp til mulighet for mangfold av beplanting, slik at man 

kan tiltrekke ulike typer insekter, samt mulighet for dyrking av egne grønnsaker og urter.  

Som nevnt innledningsvis, legger planen også opp til opprusting og ny bruk av Gamletorget i 

sør av planområdet. Dette torget vil gi beboerne, og øvrige brukere av byen, et godt uterom.  

 

Totalt foreslås det ca. 69 stk. leiligheter; 15 stk. 2,5-roms leiligheter og 54 stk. 2-roms 

leiligheter, og 1847 m2 næringsareal fordelt på første og andre etasje. 

Tomt innenfor formålsgrense er 1828 m2. BRA bygg planlegges på 6830 m2 BRA. BRA åpent 

overbygget areal planlegges på 439 m2 BRA. Total BRA 7480 m² BRA. Utnyttelsesgrad 409 

% BRA. 

 

Privat uteoppholdsareal foreslås på 385 m2, 5,6 m² for hver boenhet, mens felles 

uteoppholdsareal foreslås på 1040 m2. 
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5. Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

Bygget skal utformes som en kvartalsstruktur hvor 1. og 2. etasje fyller hele byggets 

fotavtrykk. Fra 3. etasje er bygningsmassen organisert rundt et gårdsrom og delt inn i to 

bygg. Her åpnes kvartalet på to steder fra 3. etasje og opp, mot Gamlatorget og midt på 

fasaden mot Langgata. Dette bidrar til en mer oppbrutt og lettere bygningsmasse, bedre 

solforhold i gårdsrommet, og en visuell forbindelse mellom gårdsrommet og byen for øvrig.  

Førsteetasje bygges ut til fortauet ved Langgata, og vil fungere som en forlengelse av 

handlegaten, Langgata. For å unngå at gateløpet langs bygget blir for langt og monotont, er 

ideen at hele 1. etasjen skal ha en variasjon av innhukk og materialpaletter for å skape 

spenning og ulik grad av romlighet langs gateløpet. Denne etasjen skal ha høy grad av 

åpenhet, og den skal inneholde utadrettede funksjoner. I 1. etasjen mot Gamlatorget legges 

det til rette for detaljhandel og servering som kan bidra til å forsterke torget, som for 

eksempel en kafé med uteservering, eller en blomsterbutikk. Her er det også lagt opp til en 

bred trapp mellom bygningsvolumene som skal kunne brukes av byens befolkning, og som 

knytter bygget ytterligere til torget.  

Bygget er tenkt utført i en kombinasjon av tegl og tre i ulike fasadeuttrykk. Det vektlegges 

god bruk av farger og kontraster for å øke fasadens tredimensjonalitet og variasjon.  

Fasadeutformingen skal være i samsvar med temakart «Aktive fasader». Hovedadkomst 

legges fra Langgata og Gamlatorget og varelevering legges langs tomtens nordre side.  

 

Figur 11 1:400 Fasade vest 

 

Figur 12 1:400 Fasade nord 
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Figur 13 1:400 Fasade øst 

 

Figur 14 1:400 Fasade sør 

Som følge av at bebyggelsen planlegges i flere bygningsvolum, tett i sammen med 

nedtrapping mot Langgata, sammen med svalganger og felles uteoppholdsareal, vil 

bygningskroppen i sin helhet gi en myk overgang mellom bebyggelsen og Langgata.  
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Planlagt bebyggelse vil skjerme fellesarealene mot støy. Uteoppholdsareal på tak utnytter og 

tilgjengeliggjør den flotte utsikten og solforholdene for alle beboerne.  

  

Figur 15 Planlagt svalganger og bygningsvolum 

6. Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

Planområdet er planert og ligger mellom kote + 2 og + 3 moh. Ifølge temakart-Rogaland, 

består grunnen av fyllmasse, og det oppgis å være moderat til lav forekomst av radon. 

Planområdet ligger innenfor sone markert som Flomutsatt, i flomsonekart for 10-årsflom. 

Planområdet ligger under marin grense, med stor mulighet for marin leire, samt innenfor 

område for stormflo 2090 – intervall på 20 år og 1000 år.  

 

7. Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 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. 

8. Planprosess og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 

Planforslaget vurderes å ikke berøre særskilte offentlige organer 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Vedlegg #1 Planavgrensning 

 

Stavanger, 10.11.2021 
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Med vennlig hilsen 

Margrete S. Steen 
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