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Intro

STEDSANALYSEN

Hensikten med å utarbeide stedsanalysen er å avdekke stedlige egenskaper, både kvaliteter og utfordringer, for bedre å
forstå områdets potensiale i den videre utviklingen. Stedsanalysen skal være et redskap i arbeidet med områderegulering.
Analysen begynner med å forklare hvor Mariero er plassert og
hvilken betydning plasseringen har for utviklingen av området. Den fortsetter med et historisk tilbakeblikk som beskriver
ulike behov og hvilke avtrykk dette har satt i form av bebyggelse og strukturer. Overordnede planer og føringer som gir
retninge for planområdet presenteres.
Stedsanalysen fortsetter med avlesning av fysiske strukturer
slik vi finner dem på stedet, på kart, på bilder og i faglitteratur
og rapporter. Det som avleses er objektivt, uten en holdning
til veien videre.
Stedsanalysen avsluttes med anbefalinger hvor funnene i
stedsanalysen er blitt vektet og sett i sammenheng. Disse anbefalinene gir en pekepinn på i hvilken retning byplan mener
utviklingen bør gå.
Stedsanalysen er utarbeidet av kultur- og byutvikling i
Stavanger kommune.
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Stedet

HVOR ER VI?
MARIERO ligger ca. 4 kilometer fra Stavanger sentrum, og har en sentral beliggenhet langs bybåndet
mellom Stavanger og Sandnes. Området har gode
kollektive forbindelser i form av bussveien og Mariero stasjon.
Bydelsgrensen går langs Breidablikkveien og Breiflåtveien. Lokalsenteret Mariero ligger helt sørøst i
Hillevåg bydel. Den søndre delen av influensområdet
ligger i Hinna bydel.
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Hillevåg har rundt 20 000 innbyggere, og omfatter
både Bekkefaret, Kvalaberg, Auglend, Saxemarka,
Mariero, Ullandhaug, Scankeholen og Tjensvoll. Det
er to bydelshus i bydelen, på Tjensvoll og Bekkefaret.
Bydelssenteret, Kilden, ligger et hakk opp fra Hillevågsveien og er et kjøpesenter med ca. 20 000 m2
handelsareal. Bydelen huser viktige institusjoner som
Stavanger universitetssjukehus og universitet, har
blandet boligmasse, handel og småindustri.

Hinna bydel har rundt 20 000 innbyggere, og omfatter både Hinna, Vaulen, Jåttåvågen, Jåttå, Gausel,
Godeset og Forus. Store deler av Sørmarka ligger
vest i bydelen. Bydelssenteret ligger i Jåttåvågen
med ca. 11 000 m2 handelsareal, og det ligger et lokalsenter på Gausel langs fv. 44. Bydelshuset ligger
på Gausel. Jåttåvågen og Forus har store ansamlinger av arbeidsplasser. Boligmassen er blandet, men i
hovedsak eneboligbebyggelse, men også handel og
småindustri.

HILLEVÅG

MARIERO

RANDABERG
SENTRUM

HINNA

8 km

7 km

4 km

3 km

MARIERO

5 km

Hillevåg
2 km

Områdereguleringens influensområde som vist med
gul stiplet linje. Dette er på ca. 400 daa og omfatter
områder med krav om felles plan, omformingsområder og arealer som anses som hensiktsmessig å
inkludere for å få til en helhetlig utvikling av området.

TANANGER
SENTRUM

Madla

1 km

Mariero ligger på en slak skråning fra Sørmarka og
ned til Gandsfjorden, og fjorden og fjellene i øst
skaper et flott landskapsmotiv. Området fremstår
som tilnærmingsvis flatt.

Madla/Revheim

Østre bydel
6 km

Målestokk 1:4000
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Jåttåvågen

Forus øst
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SENTRUM
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BYDELS- OG LOKALSENTER
BYBÅNDET
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1937 Landlig idyll. Jordbruksarealer. Alleen i
Marieroalleen fører frem til “Sundtgården”
Damsgård med tilhørende hageanlegg. Marieroalleen fortsetter ned til Mariero stasjon
(opprettet i 1880). Noen skogsområder er ikke
dyrket pga utfordringer i forhold til terrengstigning. Mange av gårdshusene, og delvis
driftsbygningene, er fortsatt bevart. Det samme er deler av den flotte Marieroalleen mellom Marieroveien og Mariero stasjon.

Stedet

HISTORISK UTVIKLING

1968 Utbyggingen er i full gang. Eneboligen
som boligtype er idealet. Veianlegget er utviklet og tar utgangspunkt i Marieroveien. Det
er bl.a. etablert boliger langs Marieroalleen,
og den buede eneboligrekken i Strandflåtveien er etablert. Områder innenfor influensområdet er utlagt til industri (ikke sjørelatert)
med store bygg på store tomter med rikelig
areal til parkering på bakkeplan. Vaulen skole
er bygget, og det er etablert en undergang
under jernbanen og en liten småbåthavn.
1999 Industriområdet er fullt utbygget med
store lager-, produksjons- , kontor- og forretningsbygg. En massiv befolkningsøkning
pga oppblomstringen i oljenæringen, krever
en mer plasseffektiv boligutbygging. Feltutbygging er fremtredende. Eneboligen som
type er hovedsaklig videreført på østsiden av
Marieroveien, med blokker og rekkehusfelt
vest for Marieroveien. Ny Kristianlyst skole og
Hetlandshallen svømmehall er på plass. Innenfor planområdet er Marierostien etablert og
enkelte boliger er blitt bygget langs denne.
CoopOBS Mariero ble etablert på 1980-tallet,
og med den økte handelen og biltrafikken.
2003 Tidligere industriområder må vike for boligbygging. Området nord for Marieroalleen
bebygges med leilighetsblokker i fem etasjer.
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2015

2015 Mer industriareal har måttet vike for boligutbygging. Areal øst for influensområdet er
utviklet med boligblokker med fellesarealer.

1937

1999

1968

2003
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Stedet

IDENTITET
Sett fra hovedveien, fremstår Mariero primært som
et industri- og handelsområde med store horisontale bygg på store asfalterte flater. Her finnes en rik
blanding av virksomheter med store varer som fellesnevner. Innenfor området finner vi trevarehandel,
bilbutikker, elektronikkmarked, møbelvarehus samt
andre utsalg og servicetilbud. Områdets største målpunkt er Coop OBS! som tiltrekker kunder både fra
nærområdet og utenfor.
Området fremstår som todelt. På den ene siden preget av bilbruk, parkering og varelevering til etablert
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næring og industri. Den andre preget av et særegent
landskap med verdifull vegetasjon og identitetsskapende elementer.

fjordlandskapet. Herfra kan folk ferdes til større rekreative områder som Vaulen via turveien langs dobbeltsporet. I dette koblingspunket ligger Mariero
stasjon.

I boligområdene øst for industriområdet, finnes ”det
andre” Mariero. Her er det grønt med historisk vegetasjon og bebyggelse. Et grøntdrag i nord/sørlig retning ligger delvis som en buffer mellom boliger og
industri. Grøntdraget knytter området sammen med
overordnet grøntstruktur.

Landemerker i form av bygg og omgivelser, som høyblokka på Marieroveien, Felleskjøpet siloene, Mariero gård og Marieroalleen er stedslige og historiske
kjennemerker, mens fjord og fjell utgjør karakteristiske landskapstrekk.

Undergangen under togsporene, kobler Mariero til

Alt dette, og mere til, utgjør Marieos identitet.

Tj e n svo l l

S c h a n c h eholen

Strømvi g

KILDEN

ve

ien

B e k k e f are t

Hau

gås

veie

BIKUBÅ

n

FELLESKJØPET SILO

lla

nd

ha

ug

Au gle nd

U

Kvale be rg

Åse n

ULLANDHAUGTÅRNET

VANNASSEN

HILLEVÅG

gle

nd

sd

ale

n

SØRMARKA
ARENA

Au

U L L A N D H AU G

B r e id

a b l ik k

K r i st i anslyst

MARIERO ALLÈEN
n

o

HETLANDSHALLEN

eie

ot

MARIERO GÅRD

n

v e ie n

åtv

M

ie

Lan

g fl

E

39

e
rv

HØYBLOKKA

STEINERSKOLEN

M ar i e ro

HETLAND v.g.s.

TURVEI

rov

rie

akke

n

Ma

dsb

eie

len

n

Aug

S ør m a r k a

OBS Mariero

Vaule n

mot JÅTTÅNUTEN

HINDAL GÅRD

Ga

Gra nn

esveien

LANDEMERKER, BYGG
LANDEMERKER, OMGIVELSER
MÅLPUNKT
SIKTLINJER

Hinn

m

le

as

ve

ie

n

H i nd al

VAULEN BADEPLASS
v

ingene

J åt t åvåg e n

DET SKJEIVE TÅRNET

LIFJELL

VIKING
STADION

9

10

Parallell vei mellom bebyggelse og Marieroveien

Gangvei ender blindt

Undergang i krysset Breiflåttveien / Marieroveien

Store dimensjoner i rundkjøring
Breiflåtveien / Langflåtveien

Barriere i form av høydeforskjell ved Lyse

Trange kår for fotgjengerne

Parkering og varelevering

Parkering opp mot fasade

Breiflåtveien

Krysset Breiflåtveien / Knud Knudsens vei

Barriere i form av høydeforskjell bak CoopOBS!

Midlertidig strukturering av parkeringsareal

Bussveien i Marieroveien

Furulund og vegetasjon i krysset
Marieroalleen / Marieroparken

Verdifull vegetasjon i Marieroalleen

G/s-vei under skinnegangen og ned til turvei
langs dobbeltsporet. Kontakt med sjøen.

Ny turvei i grønnstruktur langs baksiden av Lyse

Sti mellom Breiflåtveien og Marieroparken

Vei til eldre gård liggende i grønnstrukturen

Marierogården liggende i grønnstrukturen

Gangvei mellom Langflåtveien og Marieroveien

Kulturminner i Marieroalleen

Grønnstruktur

Rester etter bekkeløp fra Vannassen til fjorden
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Føringer

PLANSTATUS
REGIONALPLAN FOR JÆREN2013-2040
Regionalplanen gir klare rammer for regionens byutvikling. Tematikken er videreført og konkretisert
på kommuneplannivå. Viktige temaer er blant annet
bomiljø og kvalitet, og senterstruktur og handel.
Hele 50% av boligveksten skal i neste planperiode
skje gjennom byomforming og fortetting. Utbyggingsområder må sees i sammenheng med omgivelsene og nærmiljøet slik at det oppnås sømløse og logiske forbindelser til tilliggende områder og sentra.
Innad i området er det viktig å sikre kvaliteter som
blant annet variert boligsammensetning, differensierte møteplasser og trafikksikre forbindelser.
Hovedkollektivnett: Bussveien i Marieroveien gir
god kollektivdekning til området. Regnes som
bystrukturerende bussveitrasé. Regional grønnstruktur langs Gandsfjorden skal styrkes og gjøres
tilgjendelig.
GJELDENDE KOMMUNEPLAN 2014-2029
Konkrete føringer for området, Hensynssoner;
• H410 Krav om infrastruktur, vannbåren varme
• H810 Krav om felles planlegging
• H820 Omforming
• Størstedelen av området ligger innenfor 		
hensynssone for område med høy 			
arealutnyttelse.
Området ligger 500 m fra jernbanestopp og 300 m
luftlinje fra fv44 (Marieroveien).
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Senterområde Områderegulering for Mariero skal
definere avgrensning for lokalsenteret. Handel skal
legges til senterområdet og planlegges på en måte
som gir urbant byliv, stedsidentitet og forutsigbarhet for handelsnæringen. Lokalsenter skal plasseres i
området markert med brun farge.

Utnyttelsesgrad og høyder Store deler av området
ligger innenfor henysynssone for høy arealutnyttelse. Kommuneplanen sier at ved bebyggelse over 5
etasjer skal lokalklimatiske virkninger dokumenteres.
Reguleringsplaner skal redegjøre forholdet til blant
annet viktige siktlinjer, byens silhuett, viktige landskapstrekk og fjernvirkningen sett både fra sjøen og
sentrale punkter på land. Det skal sikres bymessig
omforming av arealer med høy utnyttelsesgrad, tilpasset kollektivtilgjengeligheten. Veksten må være
nært koblet til kapasitet i barnhager og skoler.
Overvannshåndtering Det skal sikres tilstrekkelig
areal for overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon. Bruksendringer skal ikke medføre økt overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem.
Blågrønn faktor Områdereguleringen bør fastsette konkrete krav til Blågrønn faktor (BGF) med utgangspunkt i minimumsnormen for influensområder
for bystrukturerende kollektivakser på 0,7.
Utearealer For prosjekter med 10 eller flere boliger innenfor sentrumsområdene skal det settes av
minimum 16 m2 felles/offentlig uteoppholdsareal.
pr. boenhet på egen tomt. Min. 50 % på bakkenivå.
For prosjekter med 10 eller flere boliger i alle andre
områder skal det setes av min. 30 m2 felles/offentlig
uteoppholdsareal pr. boenhet på egen tomt.
Sykkel Hovedsykkelrute: nord/sør langs Marieroveien, samt øst/vest langs Breidablikkveien og Breiflåttveien ned til stien langs dobbeltsporet.
Parkering Kommuneplanen setter Mariero i sone 1
for parkering, den strengeste sonen for bilparkering.
Retningslinjer sier at parkering bør planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg som legger

til rette for sambruk. Fellesanleggene bør vurderes
lagt under bakken. Parkeringsanlegg bør i størst mulig grad plasseres slik at gangavstand fra bebyggelse
til kollektivholdeplass er kortere eller like lang som
avstanden mellom bebyggelse og parkeringsanlegg.
GJELDENDE REGULERINGSPLAN
Innenfor inluensområdet er det mange mindre reguleringsplaner. Formålene som er regulert, speiler
behovet og forutsetningene på den tiden som reguleringsplanene ble utformet. Området kan deles i
tre grupper; næringsområde, grøntdrag og bolig.
Den sørlige og vestøige delen av området utgjør
næringsområdet. Den sørlige delen er regulert til
industri/lager og service med få begrensninger og
uten krav til blant annet utnyttelse. Andre områder
som tomten til Coop OBS! mangler reguleringsbestemmelser., mens nyere reguleringsplaner har formål som kontor/industri, forretning/service og bolig/
forretning/kontor med bestemmelser på blant annet
utnyttelse og høyder.
Et grønt belte er regulert inn mellom næringsdelen
av Mariero og den eksisterende villabebyggelsen,
og danner en buffer. Dette grønne beltet kobler seg
på overordnet grønnstruktur.
Områder regulert til bolig legger tilrette for eneboligbebyggelse. På deler av området øst for grøntdraget, regulert til bolig, er det lagt ned forbud mot
tiltak, i påvente av ny helhetlig plan.
Det er flere private detaljreguleringer i gang innenfor influensområdet.

FORMÅL
Kommuneplan
Området er regulert til
• Næringsbebyggelse - nåværende (lilla)
• Boligbebyggelse - nåværende (lys gul)
• Friområde - nåværende (grønn)
• Kombindert bebyggelse og anleggsformål - nåværende (hvit/gul stripet)
• Sentrumsformål - fremtidig (brun)

Regionalplan

Gjeldende reguleringsplan
• område for industri/lager (lilla)
• område for forretning (lys blå)
• annet byggeområde (lys brun)
• kontor/industri (lilla/blå stripet)
• service (gammelrosa)
• bolig/forretning/kontor (gul/lilla/blå
stripet)
• bolig (gul)
• kjørevei (grå)
• g/s-vei (rosa)
• park (grønn)

Gjeldende regulering

HENSYNSSONER
Kommuneplan 2014-2029
H820 Omforming

H820 Omforming
H810 Felles plan
H820 Omforming

H810 Felles plan

H810 Felles plan
H820 Omforming
(H410 Infrastruktur)

Kommuneplan

Plangrense
influensområde
Målestokk 1:4000
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Kartlegging

KOLLEKTIVTILBUD
T jens vo l l

S c ha nc he holen

Det er et godt kollektivtilbud i planområdet,
med togstopp for Jærbanen på Mariero stasjon (4 avganger i timen mellom Sandnes og
Stavanger) og høyfrekvent buss langs Bussveien / fv. 44 (16 avganger i timen).
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Rute 11 (Stavanger-Våland øst-SUS-Åsen-Hinna/Jåttåvågen) kjører langs Breidablikkveien
og kobler seg til Bussveien mot Vaulen (4
avganger i timen).
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Dagens bussholdeplass dekker lokalsenteret
og deler av byomformings området innenfor
en radius på 300 meter.

Bussveien i Marieroveien, fv 44

Breiflåtveien, hovedåre mellom fv.44 og Mariero stasjon

Busstopp langs Marieroveien

Mariero stasjon med tilhørende pendlerparkeringsplass
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Kartlegging
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Sykling
I planområdet er det hovedrute for sykkel i
retning nord-sør langs fv. 44, med sykkelfelt
i veibanen. Hovedrute for sykkel går også
parallelt med jernbanen, men i samme trase
som turvei, uten eget areal til sykkel.
I øst-vest er det i kommuneplanen foreslått
en ny hovedrute for sykkel i Breiflåtveien, fra
Mariero stasjon og videre vestover i Breidablikkveien.
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KULVERT

SYKKELSTAMVEIEN

INSTITUSJON

HOVEDRUTE, SYKKEL

TURVEI

BYDELSRUTE, SYKKEL
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I Breiflåtveien er det i dag blanding av gående og syklende på en ensidig gang- og sykkelvei. I Breidablikkveien er det smale sykkelfelt
i veibanen.
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Gåing
Gangnettet i området er grovmasket som
følge av områdeutvikling og arealbruk frem
til i dag. Hovedveiene (fv. 44, Breiflåtveien
og Langflåtveien) og store næringseiendommer fremstår som barrierer for gående. Flere
gangforbindelser er lite lesbare, unødig lange
og usammenhengende.
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Tilbudet langs samleveiene består av en
blanding mellom gang- og sykkelvei, og ensidig og tosidig fortau. Arealene for gående
er smale og krysser mange avkjørsler. Flere
avkjørsler og kryss er utflytende. Det mangler
trygge fotgjengerforbindelser mellom fortau
og butikksinnganger.
Det er utført noen tråkkregistreringer i deler
av i området i forbindelse med Stavanger
kommunes snarveiprosjekt..

Undergang under Marieroveien fv. 44

Turvei i grønnstruktur sør for Nesflåtveien

BUSSTOPP
FOTGJENGEROVERGANG BUSSTOPP
HELGØ
MENY
START/SLUTT
UNDERGANG

BUSSTOPP

START/SLUTT
UNDERGANG

HOVEDINNGANG

FOTGJENGER
UNDERGANG

Hovesykkelrute i veibanen langs bussveien, fv. 44

Hovedsykkelrute på gang/sykkelvei i Breiflåtveien

START/SLUTT
UNDERGANG

COOP
OBS!
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Kartlegging

VEISYSTEM
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I planområdet er fv. 44 i retning nord-sør og
Breidablikkveien i retning øst-vest, sentrale
veier til og fra området, begge med to kjørefelt.
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INFLUENSOMRÅDET

Nes

fl å t

Hovedadkomstene for bil til planområdet er
fra Breidablikkveien og Timoteiveien i vest,
og Zetlitzveien, Breiflåtveien og Langflåtveien i øst.
Adkomst til boligområdene skjer primært via
de sentrae samleveiene Langflåt-, Breiflåt- og
Nesflåtveien.

Lan

Bre

Langs fv. 44 er det på enkelte strekninger kø
i rushtiden. Ådt (årsdøgntrafikk registrert
i 2011) på fv. 44 var 16 600. Ådt i Breidablikkveien var 8500, og i Langflåtveien 5400
kjøretøy.
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Varetransport til og fra næringsområdene,
foregår primært på de samme samleveiene
som trafikk til boligområdene.
ien

Området preges av mange avkjørsler, der en
del av avkjørslene er store utflytende arealer.

Utflytende parkering i Nesflåtveien

Mange avkjørsler langs Marieroalleen

Parkering på asfalterte flater og utflytende avkjørsel i Breiflåtveien

Rundkjøring i krysset Breiflåtveien / Langflåtveien
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PARKERING
Byomformingsområdet og lokalsenteret
oppleves som sterkt bilorientert. Det er høy
parkeringsdekning i området som bidrar til
høy bilbelastning.

eie

n

Det er store arealer til flateparkering ut mot
veiene og udefinerte asfalterte arealer som
benyttes til lager og parkering.
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rov

Flere av veiene i området er brede, og brukes
til gateparkering.

eie

n

Parkeringstilbudet i området er privat og
gratis. Det finnes enkelte parkeringskjellere
og parkeringstak i området, hvor den største
er i kjelleren til Coop Obs! butikken.

Lan

g fl

åtv

Varelevering skjer på den enkelte sin eiendom, enten via egne avkjørsler for varelevering eller via felles avkjørsel for ansatte
og besøkende.
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ASFALT /HARDE FLATER
OPPMERKEDE P-PLASSER
PARKERINGSKJELLER/TAK
GATEPARKERING
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INFLUENSOMRÅDET
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Bilene dominerer i bybildet

Utgraving av terreng for å tilrettelegge for overflateparkering

Området er preget av store asfalterte flater og mye overflateparkering

Parkeringsplass uten definert avkjørsel i Langflåtveien
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BEBYGGELSESSTRUKTUR
Strukturen i området er tydelig oppdelt
mellom næring/industri og bolig. Det er få
bygg med kombinert formål, og eneste rene
kontorbygg er Lyse.
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Næringsområdet er klart definert, primært
avgrenset enten av veier eller ved grønne
buffere. Næringsområdet består hovedsaklig
av store bygg på store tomter.
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Nord for Breiflåtveien er avgrensingen mellom næring/industri og bolig mer utydelig, da
særlig rundt Coop Obs! hvor ny beboelse er
plassert på kanten av eksisternde parkeringsplass. En grønnstruktur mellom Lyse og boligområdet mot nord og øst, fungerer som en
buffer mellom industri og bolig. Det samme
grepet er brukt sør for Nesflåtveien.

Bre

i fl å

NÆRING/INDUSTRI
OFFENTLIG
INFLUENSOMRÅDE
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BOLIG
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Boligområdene består primært av eneboliger
med romslige hager, etablert på 60-tallet.
Nyetablerte boligprosjekter som har erstattet industri/lager, består av blokkbebyggelse
med fellesanlegg. I Sørflåtveien er byggene 5
etasjer, langs Langflåtveien 6 etasjer, og ved
CoopOBS! i 3-5 etasjer. Her har et av byggene
næring i første etasje.
På vestsiden av Marieroveien er noen av byggene kombinert formål med næring i bunn
og bolig eller kontor over.
Den offtentlige bebyggelsen består av Hetland vidergående skole sørvest for planområdet, Adventskirken, en ubebygd tomt til religøst formål og Stavanger babtistmenighet,
alle beliggende nordvest for influensområdet.

Eksisterende eneboligområde langs Marieroalleen

Nytt kontorbyggeri for Lyse og lager/industribygg langs Breiflåtveien

Ny blokkbebyggelse øst for Coop OBS med tilhørende grønnstruktur

Næringslokaler i 2-3 etasjer langs Marieroveien fv.44
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BYGNINGERS BRUK - kategorisering og opplisting (listen er ikke utømmende)
DETALJHANDEL - MATVARER:
1. Coop OBS hypermarked
28. Rema 1000
37. HelgøMeny
PLASSKREVENDE VARER - BILRELATERT:
11. Sven Kvia (Opel)
6. dekk 1
17. Mariero auto AS
41. Uno X (drivstoff)
20. Bikerstreet		
42. 123 (drivstoff)
24. Snap drive		
6. Meca

31
30

32
33
34
35
36

37
40

41
38

PLASSKREVENDE VARER - BYGGVAREHUS:
4. Byggmakker Sørbø Trelast
29. Coop OBS Bygg

29

28
27
26 25

24

22
23

43
42

1

21

39

2
20

LAGER/INDUSTRI
FORRETNING
KONTOR
BEVERTNING
BOLIG

24

HUS OG HJEM:
9. TS byggtjenester
22. Drømmekjøkken
30. Expert		
27. Norfloor Stavanger

19

3

15
14
16
13
4
5
12
18
6
11 10
8
9
7

17

BEVERTNING:
26. Foodcourt		
26. Pizzabakeren		

32. Teppelageret
34. Slettvoll
21. Helgø møbler

38. McDonalds
40. The Shack

ANNET:
23. Fretex		
1. Apotek, konditori
5. B.Johnsen steinindustri 25. Hair & There frisør
14. Klatrefabrikken
1. og 23. Legesenter
8. Gorgon vaktmester 11. Lyd og lyshuset AS
37. 24-7 Treningssenter 36. Sparebank 1
35. Steps dansestudio
27. Metro bowling
			43. Hudpleie
KONTORBYGG:
2. Lyse
LAGER:
18. Coop Norge
19. Coop Norge
3. Lyse

LOKALISERING AV PLASSKREVENDE VARER: BYGGVAREHUS OG BILFORHANDLERE
Coop Mega Randaberg avd 125 Bygg og Bo
Montér Randaberg

HUNDVÅG

TASTA
KVERNEVIK
MADLA/REVHEIM
CoopOBSbyggMadla

STAVANGER SENTRUM
ØSTRE BYDEL
MADLA
Byggmax
Sven Kvia
Skoda
KIA

Montér
HILLEVÅG
Coop OBS bygg Mariero
Sørbø trelast
MARIERO

JÅTTÅVÅGEN
Bilia BavariaKverneland bil
Møller bil
Porsche center
Tesla
FORUS ØST
Montér
Bertil o. Steen
Bygger’n Hegre Auto
Motor Forum
Ålgårds auto
Toyota Sørvest

BYDELS- OG LOKALSENTRE
BYGGVAREHUS
OMRÅDE MED BILFORHANDLERE
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STØY

EIERFORHOLD og TOMTESTRUKTUR

Støy innefor planområdet stammer primært fra veitrafikk, og støybelastningen i nærområdet kan speiles
i transportmengden på veiene. I rød sone langs fv.44,
fv.393 (Breidablikkveien) og Breiflåtveien, overstiger
støynivået 65 dB. I gul sone overstiger støynivået 55 dB.

Arealene innfor planområdet er i stor grad i privat eie.
Deler av grøntstrukturer, institusjoner og et boligområde nord
i planområdet, er i kommunal eie. Det interne veinettet er også
eid av kommunen.

Togtrafikken genererer også støy som påvirker nærområdet. I rød sone overstiger støynivået 68 dB. I gul sone
overstiger støynivået 58 dB.

Næringsområdet består av store tomter med store bygg. Utnyttelsen %BRA er relativt lav, men byggene har store fotavtrykk,
noe som er typisk for industriområder. Behov ut ifra byggetidspunktet har avgjort plasseringen av bygg på tomtene.
Boligområdene øst for Marieroveien består hovedsaklig av større
eneboligtomter langs finmaskete veistrukturer.

26

Støysonekart (årstall)

Kommunal eiendom vist med bått
Målestokk 1:6000

Tomtestruktur
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LANDSKAPSKARAKTER OG BLÅ/GRØNNE STRUKTURER
Mariero ligger på en østlig svakt skrånende
flate ned mot Gansfjorden. Området ligger i
en svakt synlig skål fra Eikeberget og Sommerhaugen i nord, til Vaulen i sør. Mariero
oppfattes som åpent med en stor horisont, og
har henvendelse mot øst. Mange av gatenavnene ender på -flåt som kan stamme fra landskapskarakteren; Naturlokalitetar - Flatlende

k+59

ULLANDHAUGSTÅRNET
K+135

VANNASSEN
K+43

EIKEBERGET
k+54
SOMMERHAUGEN
k+30

k+25
SØRMARKA
HINNABERGET
k+112

og avsatsar: flate m. flot, flåt m., f. ’flate’

Innenfor influensområdet er det et fall i terrenget på 23 m fra øverste punkt k+27 i vest,
til det nederste punktet k+4 i øst. Terrenget
faller mest på begge sider av fv.44, og på
arealet ned mot dobbeltsporet.
Industriområdet fremstår som flatt med sine
store planerte flater. Dersom det er terrengfall på tomtene, tas dette opp med forstøtningsmurer i ytterkanten av tomten. Disse
fremstår som barrierer i landskapet.
En mindre topp, nord for Lyse, bryter den
skrånende flaten. Toppen er en del av grøntstrukturen og er dekket av skog.

TOPOGRAFI 10M INTERVALLER
BEKK I RØR
INFLUENSOMRÅDE
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VAULEN
BADEPLASS

Området er rammet inn av større topper
som Ullandhaug i vest, Sørmarka i sørvest og
Lifjell i øst. Mot sør kan Jåttånuten skimtes.
Fra noen steder i veistrukturen er det glimt til
fjord og fjell i øst.
Vannassen ligger på et platå i nordvest.
Herfra gikk bekken i et åpent løp ned til
Gandsfjorden. I dag er bekken lagt i rør. I
grønnstrukturen innenfor influensområdet,
er det bygde spor etter bekkeløpet i form
av forsenkninger i terrenget støttet opp av
steinmurer. Bunnen av bekken er fuktig.

Rester etter tidligere bekkeløp nord for Marrieroalleen

Kontakt til fjordlandskapet i Marieroalleen

Forstøtningsmur tar opp terrengfall på planert tomt

Overgrodd utkikkspunkt på topp nord for Lyse

Sørmarka i vest og fjordlandskapet i øst
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GRØNNSTRUKTUR

Området er delt i to. Enkelt sagt er næringområdet grått og boligområdet grønt.
Størsteparten av arealene innenfor industriområdet er planert og asfaltert, og fylt opp
enten med kjøretøy eller gods. Gatene er
transportårer for biler fra hovedveinettet og
frem til hver enkelt næringsbygg. Plantede
trerekker langs veier og smale gresskledte
veirabatter utgjør vegetasjonen i dette området.
I boligområdet i øst er det grønne dominerende, og tempoet er skrudd ned. Lave
eneboliger i store grønne hager med eldre
vegetasjon, gjør det godt å ferdes her. Marieroalleen danner korridor gjennom det grønne, og tilbyr kontakt med fjordlandskapet og
landemerker i omgivelsene.
Det er regulert en større grønnstruktur gjennom området som både går nord/sør og øst/
vest gjennom området. I nord, sør og øst er
det forbindelse med overorndet grønnstrukturer. Grønnstrukturen er viktig for å ivareta
det biologiske mangfoldet.

REGULERT GRØNTAREAL
SKOG
GAMMELT BEKKELØP I RØR
GAMMELT BEKKELØP I DAGEN
TREPLANTEDE REKKER
INFLUENSOMRÅDE
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Store deler av grønnstrukturen består av
blandet skog med løv- og bartrær. Deler
av området fremstår som overgrodd med
naturlig etablert vegetasjon, trær og bunnvegetasjon.Det er mange store flotte trær i
grønnstrukturen. Disse har en viktig rolle for
biologisk mangfold. Hele grønnstrukturen er
i privat eie. I den nordlige delen er området
ryddet og det er anlagt plan. I sør er deler
av grønnstrukturen en del av hageanlegget
tilhørende det gamle gårdsanlegget, Marierogården. Grønnstrukturen er vikig spredningskorridor for vilt som rådyr, insekter osv.

Gjengroing i grøntstruktur

Ny nord/sørgående forbindelse mellom Marieroalleen og Marieroparken

Vegetasjon i grønnstruktur

Trerekker langs Langflåtveien
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BARRIERER OG SAMMENHENGER
la

Ul

Industriområdet fremstår som en barriere
på flere måter. Store tomter med gjerder og
store sammenhengende bygg, sperrer for
gjennomgang. Lange monotone fasader og
lange strekninger uten aktivitet eller kvaliteter, virker negativt på lysten til å ferdes i
området.
ale

n

VANNASSEN

Au
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Trafikken i form av biltrafikk og varetransport, kan gjøre myke trafikanter engstlige for
ulykker. Smale og manglende fortau langs
veier og inn til butikksinngangene, og utflytende avkjørsler og parkeringsarealer skaper
en lite fotgjengervennlig atmosfære.
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SØRMARKA
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Marieroveien fv.44 skaper utfordringer for
kontakten mellom øst-og vestsiden av veien.
Det er etablert forgjengeroverganger ved de
to busstoppene, men plasseringen av disse
fotgjengeroverganger ikke er koblet på eksisterende gangveier og veier ut i nærområdet.
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Det er en eldre undergang nord i influensområdet, og en nyetablert undergang på
nordsiden av rundkjøringen Marieroveien/
Breiflåtveien. Disse skaper sikker kryssing av
veien, men kan oppfattes som barrierer fordi
de ikke tilbyr en kvalitativ opplevelse.

GJENNOMGÅENDE GRØNNE KOBLINGER
REGULERT GRØNTAREAL
BARRIERE VEI/JERNBANE
BARRIEREOMRÅDE
BARRIERE FOR MYKE TRAFIKANTER
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VAULEN
BADEPLASS

JERNBANE
UNDERGANG
esv
GANGFELT
Grann

eien

INFLUENSOMRÅDE
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Togsporet danner en fysisk barriere mot fjordlandskapet, og det er langt mellom undergangene i dette området.
Sammenhenger i regulert grønnstruktur gir
kontakt mellom området og fjorden samt de
større grønne områdene i omgivelsene, og gir
myke trafikanter en bilfri og kvalitativ rute.

Gangvei i nærområdet som ender blindt i Marieroveien

Store bygningskolosser langs Nesflåtveien

Grønnstruktur med gangvei nord for Marieroalleen

Undergang under Marieroveien fv.44.
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REKREASJON OG FRITID & BARN OG UNGE
For å skape et godt bomiljø er det viktig med
kvaliteter i uterom og gode forbindelser for
gående og syklende, både internt i området
og ut i nærområdet. Det skal være et tilbud
til alle aldersgrupper.

KVALEBERG BARNESKOLE

KLIMATISKE FORHOLD
SANDVIKVEIEN BARNEHAGE

Rekreasjon og fritid
Næringsområdet tilbyr ingen rekreasjonsverdi. Området består av asfalterte flater
med noen grønne rabatter. Grøntområdet
øst i planen er knyttet opp mot overordnede
grøntstrukturer i nord-sørgående retning,
og danner gode forbindelser for gående og
syklende. Via undergangen under Mariero
stasjon når man turveien langs dobbeltsporet
og de grøntområdene som kobles på, som
Vaulen.

VANNASSEN
SØRMARKA
STEINERBARNEHAGEN

STEINERSKOLEN

KRISTIANSLYST
UNGDOMSSKOLE
HETLANDSHALLEN

KVALEBER
G

HETLAND
VIDERGÅENDE SKOLE

SKOLE

VAULEN SK
OL

E

TYRIHANS BARNEHAGE
VAULEN BARNESKOLE
SØRMARKA

Barn og unge
Størstedelen av de myke trafikantene i
området er barn og unge. Næringsområdet
er dårlig tilrettelagt for denne gruppen. Det
er satt igang arbeid med å etablere fortau i
Knud Knudsens vei da dette er skolevei for
barneskoleelever på Vaulen skole.

VAULENBANEN
KLATREFABRIKKEN

INSTITUSJONER
OFFENTLIGE LEKEPLASSER (OPPARBEIDET)
PRIVATE LEKEPLASSER (OPPARBEIDET)
LEKEPLASSER
(REGULERT/IKKE OPPARBEIDET)
BALLBANER
TURVEI
SKOLEKRETS
SKOLEVEI GJENNOM NÆRINGSOMRÅDE
GRØNNE OMRÅDER (REGULERT)
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INFLUENSOMRÅDE

VAULEN
BADEPLASS

Grøntområdene øst i influensområdet er
gode til frilek for barn og unge, men store
deler er overgrodde og lite tilgjengelige.
Grønnstrukturen er noen steder supplert
med tilliggende lekeplasser. De eksisterende
boligområdene i nærområdet består primert
av eneboliger med store hager. Det er få
opparbeidede lekeplasser i disse områdene.
Nyere større fortettede boligprosjekter har
opparbeidet offentlig kvartalslek. For de større barna gir Vaulenbanen, andre ballbaner og
skolenes uteområder alternativer til frilek i
grøntområdene.

Øst/vestgående tråkk gjennom grønnstruktur, mulighet for frilek

Krysset Breiflåtveien / Marieroparken og Knud Knudsensvei. Skolevei for barneskoleelever

Ny lekeplass i forbindelse med nytt boligprosjektet Marierolunden

Ved Mariero stasjon. Undergang under dobbeltsporet og ned til turvei langs Gandsfjorden
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KULTURMINNER OG VERDIFULL VEGETASJON

Området var tidligere et jordbruksområde
med flere gårdsbruk. I dag er det få bygg eller grønne arealer som minner oss om denne
tiden.
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I Stavanger kommunes kulturminneplan
2010-2025, er det to bygg som er oppført på
objektlisten som ligger innenfor influensområdet. Dette er:
• nr. 482: ”Marierogården”, gnr/bnr 19/2,
Breiflåtveien 20, etablert i 1865. Våningshus byggeår ca. 1909, nyklassisisme.
Kornlåve på eiendommen.
• nr. 502: ”Furulund”, gnr/bnr 19/12, Marieroalleen 17, Sveitser-/jugendstil sannsynligvis etablert 1875-1899..
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For å binde disse bygg og hageanlegg
sammen, er det regulert inn en nord/sørgående grønnstruktur. I denne grønnstrukturen
er det mye verdifull vegetasjon i form av trær
og hageanlegg. Det er også verdifull vegetasjon i grønt øst/vest-gående bånd sør for
influensområdet.
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I tillegg til disse to,er det
• nr. 501: ”Sundtagården”, gnr/bnr 19/582,
Marieroalleen 12, byggeår ca. 1920, våningshus fra gårdsanlegg.
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HENSYNSSONE BEVARING KULTURMILJØ

KULTURMINNE
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ARKEOLOGISK MINNE
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BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER

VERDIFULL VEGETASJON
INFLUENSOMRÅDE
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Marieroalleen er ivaretatt gjennom generasjoner, og den vestlige delen har flott gammel vegetasjon. Her er det både trerekker
og enkelttrær som skaper et frodig tak over
veien. Gamle steingarder markerer eiendomsgrenser.
Nord for Coop OBS!(utenfor planområdet)
ligger det i dag et eldre gårdsbruk med
våningshus og låve. Dette er regulert bort i
detaljplan 2392P.

Frodige hager øst i Marieroalleen

Gatemiljø med trerekker langs den vestlige delen av Marieroalleen

Steingarder, stolte trær og Furulund i Marieroalleen

Marierogården beliggende i grønnstruktur
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Andre temaer

NYTT GATETVERRSNITT
Det er utarbeidet er utkast til gatetverrsnitt
for Marieroveien, der byggelinjene er trukket
nærmere Mareieroveien enn de er i dag. Ny
plassering av byggelinjene vil sikre en god
forsone opp mot Marieroveien, tilrettelagt
for byliv og myke trafikanter. Det er ikke mulighet for parkering i denne sonen.
Bebyggelsen kan ha en gesimshøyde lik 22
m. Dette for å kunne skape et godt gatemiljø med mulighet for solfylte utearealer på
bakkeplan.
Statens vegvesen har gitt sitt tilsagn til gatetverrsnittet.
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Anbefaling

FORBINDELSER
MOT PARKVEIEN I HILLEVÅG

MOT VANNASSEN
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PRIORITERTE NYE GRØNNE FORBINDELSER
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NYE GRØNNE FORBINDELSER
EKSISTERENDE GRØNNE FORBINDELSER
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HETLAND V.S.

TOGSTOPP
OBS!

NY PARK/KVARTALSLEK
REGULERT GRØNTAREAL

B r e i flå t v e ien

BYMESSIGE GATER
PRIOROTERT FORBINDELSE I/LANGS GATE
FORBINDELSE I/LANGS GATE
NYE TORG/BYROM
FORBINDELSE MED BYMESSIG UTTRYKK
n
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INFLUENSOMRÅDET
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GATE / NY GATE
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HOVEDGREP
Utgangspunktet for anbefalingskartet er å tilrettelegge for et skifte fra et bilbasert område til et
område med mer byliv. Marieros identitet og kvalitetene i de eksisterende bomiljøene omkring skal
ivaretas og forsterkes. Blå/grønne kvaliteter, gode
forhold for myke trafikanter og nærhetsprinsippene
i 10-minuttersbyen skal være gjeldende.
FORBINDELSER OG OPPHOLD
Dette gjøres ved å etablere nye forbindelser internt
og å koble seg på eksisterende nettverk ut i nærmiljøet og til diverse målpunkt. Dette nettverket vil
være definerende for transformeringen av områder.
Forbindelsene er delt i to kategorier;
grønt= grønne, rekreative bilfrie forbindelser, og
blått= bymessige forbindelser i form av bygater med
brede fortau som kan møbleres og beplantes.
Kartet viser en blanding av eksisterende og nye
forbindelser, og en blanding av bilfrie forbindelser
og langs/i gate. Flere av gatene i området har flott
vegetasjon og relativt lite trafikk, og er derfor viktig
for opplevelse av stedsidentitet og kan tilby flotte
opplevelsesforløp gjennom området.
Kartet viser en prioritering av hvilke forbindelser
som anses som viktige for å sy sammen området
med overordnede forbindelser og målpunkt. Herunder ligger en prioritering av skolevei.
Der hvor flere forbindelser krysser hverandre, er
det naturlig å vurdere former for opphold. Det kan
være park eller kvartalslek hvor grønne forbindelser
krysses, eller byrom/torg hvor byssige forbindelser
krysses.

LOKALSENTER
For å styrke lokalsenteret Mariero som møteplass
for nærmiljøet, er det plassert et torg vest for Coop
OBS!. Parkeringsplassene flyttes til et nytt p-anlegg
under nytt torg. Torget blir derved bilfritt, og kan
ha omkransende aktive fasader. Det er essensielt at
Coop OBS! sin varelevering ikke kjører over torget.

For å legge tilrette for mer byliv i Langflåtveien,
anbefales det å hindre gjennomkjøring.

KOBLING PÅ TVERS AV MARIEROVEIEN
Det er viktig å koble øst- og vestsiden av Marieroveien bedre sammen, både for å skape et ”sted” på
tvers, og for bedre å koble målpunkt på vestsidden
sammen med målpunkt på østsiden av veien. Det
foreslås en plass ved HelgøMeny som kan tilrettelegges for elever fra skolene i nærheten, og som
kobles på nytt torg ved lokalsenteret. I koblingen
må det være lett tilgang til busstopp i Marieroveien.
For å bryte ned Marieroveien som barriere, vurderes
det som viktig å få til koblinger på tvers av gaten, i
gateplan. Underganger skaper ofte omveier for brukerne og blir derfor valgt bort. De skaper skjeringer
i terrenget, og i en bymessig sammenheng fremstår
anleggene ofte som barrierer i seg selv.
TRAFIKK
Det er et mål å redusere antall avkjørsler fra hovedgatesystemet, særlig i gater med hovedsykkelrute,
for å skape lesbare og oversiktelige, og derved
trafikksikre gater.
Breiflåtveien vurderes som hovedgate gjennom
området. Det vurderes en ny gate fra Buflåtveien og nordover til Breiflåtveien. Dette muliggjør
fjerning av Nesflåtveien og Knud Knudsens vei. Da
vil dagens grøntdrag og skolevei styrkes, og kunne
flettes sammen med ny bebyggelse i byomformingsområdet på nordsiden.
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Anbefaling
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For å definere og strukturere steder og områder,
er det viktig å kikke på overgangen mellom soner.
Hvordan vi definerer kanter kan si noe om forholdet mellom offentlig og privat, og forholdet mellom
bebyggelse, gate, grøntstruktur og plassdannelser.
For å understøtte oppdelingen i grønne rekreative
og bymessige forbindelser, er anbefalingskartet
supplert med definering av kanter. For å definere
bymessige gateløp, er det viktig at bebyggelse forholder seg til gateretningen og understreker denne.
Da dannes byens ”vegger”, og byggenes fasader og
gatelivet skal ses i sammenheng.
For å definere bymessige gateløp, er det viktig
at bebyggelse forholder seg til gateretningen og
understreker denne. Da dannes byens ”vegger”, og
byggenes fasader og gatelivet skal ses i sammenheng.
For å skape en plass eller et torg, er det viktig å ha
sammenhengende byvegger som definerer plassenes utstrekning. Dette blant annet for at man rent
kropslig har noe å forholde seg til. Samtidig er det
viktig at plassen kan nås fra mange sider.
Ut mot de grønne forbindelsene, er kantene gjerne
ikke så definerte eller sammenhengende. Dette
gir mulighet for å trekke det grønne inn, og gjøre
dette til en kvalitet for bebyggelsen.
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