
Høring plan 1179E - gatebruksplan for oppgradering av gang -og 
sykkelvei i Mygeveien 
Høring av reguleringsendringer for planen 1179 Hillevåg. 
 
Saken gjelder 
Stavanger kommune ved Bymiljø og Utbygging skal legge nye vann og avløpsledninger i 
Mygeveien og i samme omgang oppgradere Mygeveien og Fritjof Nansen vei. I den 
forbindelse er det behov for endring av gjeldende reguleringsplan 1179, for bedre å legge til 
rette for gående og syklende. 
 
Gjeldende regulering 
Mygeveien er regulert til vei, gang/sykkelvei, kjørbar gangvei og rabatt i gjeldende 
reguleringsplan nr. 1179 som ble vedtatt bystyre 17.04.1989. 
 
Beskrivelse av endringen og vurdering av konsekvenser 
Hensikten med reguleringsendringen er å oppgradere gang -og sykkelveien med tilhørende 
rabatter til en gjennomgående gang -og sykkelvei. Bredde på gang -og sykkelveien blir 3 m. 
På et parti blir bredden 4 m, her blir det tillatt kjøring til Mygeveien 21 og 22. Østre del av 
Mygeveien blir regulert til kjørevei med fortau, fortauet får bredde 2,8m. Mellom Mygeveien 
og eiendom Gartnerveien 2 blir det regulert annen veggrunn grøntareal. Dette arealet 
opparbeides med busker og trær og benyttes for håndtering av overvann fra gang -og 
sykkelveien.  
 
Mellom Mygeveien og eiendom Torgveien 15B reguleres park som beplantes med busker og 
trær. Avkjørsel fra Mygeveien til eiendom Torgveien 15B blir stengt. I krysset mellom 
Mygeveien og Fridtjof Nansens vei blir Fridtjof Nansens vei regulert til kjørevei med fortau på 
begge sider slik at det blir sammenhengen fortau i krysset. Restområde vest for kysset blir 
regulert til annen veggrunn – grøntareal og det beplantes med busker og trær. Området kan 
også benytte til overvannshåndtering. Areal som tilhører eiendom Fridtjov Nansens vei 2A 
reguleres til bolig. Avkjørsel til eiendom Torgveien 15B fra Fritjof Nansens vei flyttes slik at 
den ikke går gjennom grøntområdet.  
 
Regulert trafikkareal blir spesifisert til ulike trafikkformål. Veien blir strammet opp og justert 
for å få en bedre tilrettelagt løsning for myke trafikanter og med mer grønt i området. 
Planendringen medfører derfor ikke de store konsekvensene for området. Eiendom 
Torgveien 15B får stengt sin avkjørsel mot Mygeveien, men har fortsatt to avkjørsler mot 
Gartnerveien, en mot Fridtjof Nansens vei og to mot Torgveien. 
 
I tråd med gjellende plan stenges Mygeveien etter Mygeveien 23. Som følge av denne 
stengningen stenges også Frida Hansens vei ved Frida Hansens vei 40.  
 

Materialbruk 
Belegg i kjørevei, gang -og sykkelvei og fortau blir asfalt med kantstein av granitt. Murer 
utføres i naturstein. Eksisterende store trær og miljø i område regulert til park med 
hensynsone H560 bevares. Øvrige trær og busker i grøntarealene fjernes som følge av VA-
grøft. Det skal plantes nye trær og busker i grøntarealene. Grøntarealer som er offentlig eid, 
kan benyttes til overvannshåndtering fra offentlige asfalterte arealer.  
 
Høring 



Planforslaget sendes på høring til berørte. Dersom dere har merknader til endringen kan 
dere sende merknad innen 3 uker fra utsendelse av dette brev på epost til 
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no eller med brev til Bymiljø og utbygging, Postboks 
8001, 4068 Stavanger 
Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil 
komme frem i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre 
det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig 
tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument 
(offentlighetsloven) § 3 og § 13. 
Dersom det ikke kommer vesentlige merknader til endringen, vil endringen bli vedtatt som 
endring av plan 1179. Vedtaket fattes administrativt av By- og samfunnsplanlegging. Melding 
om vedtaket sendes til de som har sendt inn merknad. 
 
For mer informasjon om prosjektet kan du gå inn på:   
https://www.stavanger.kommune.no/horing-xxxxxxx  


