
Bystyrets vedtak 18.09.2017 

1.4 REKKEFØLGE AV TILTAK (HJEMMEL PBL §11-9 PUNKT 4.) 

Tiltak kan ikke iverksettes før teknisk infrastruktur, grønnstruktur og samfunnsservice som blant 

annet skole, trafikksikker skolevei, vei, vann og avløp, er etablert eller sikret etablert. 

Bestemmelsenes 5.1 viser hensynssoner i sentrum som er underlagt krav om rekkefølge ved 

utbygging. Hvilke rekkefølgebestemmelser som er gjeldende for delfeltene innen planområdet i 

kommunedelplan sentrum fremgår av tabell nedenfor.  

Tiltak i henhold til tabell nedenfor skal være etablert eller sikret etablert før utbygging kan skje i de 

aktuelle delfeltene. 

Tabell i § 1.4 omfatter infrastrukturtiltak som gjelder fordeling av rekkefølgekrav til de enkelte 

delfelt. Tiltakene må være etablert eller sikret etablert før utparsellerings-/byggetillatelse gis 

innenfor det enkelte delfelt, jfr. vedlagt kart. Tiltakene er ikke oppført i prioritert rekkefølge. 

Rekkefølgebestemmelser gjelder for oppføring av ny bebyggelse, med unntak av parkeringsareal. 

Videre gjelder bestemmelsene for bruksendring utover det som er nevnt nedenfor.    

Ved mindre tiltak kreves det ikke oppfyllelse av rekkefølgebestemmelser, som mindre tiltak regnes: 

a) bruksendring mindre enn 5oo m2 BRA,

b) bruksendring fra næring til annen næring,

c) oppføring av nybygg mindre enn 500 m2 BRA

d) utvidelse av eksisterende bygg med mindre enn 5oo m2 BRA.

Punkt a) gjelder ikke dersom det aktuelle bygg er en del av planlagt ny bebyggelse som 

samlet er over 500m2.  

Punkt c) og d) gjelder ikke dersom det aktuelle bygg er en del av planlagt ny bebyggelse som 

samlet er over 500m2.  

Ved ny regulering innenfor de aktuelle felt skal det tas stilling til hvilke rekkefølgebestemmelser som 

skal inntas i den enkelte plan.  

1 Parkdrag, grønnstruktur, gangforbindelser og 
viktige byrom og gater. 
Endelig utforming avklares i detaljregulering og 
tekniske planer. 
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Grønnstruktur, Olav V plass, Ruten og ny 
rådhusplass mot sjøen, opparbeidelse som 
byens sentrale byrom med nytt gulv, møblering 
og beplantning. 

x 

Gjesdalveien, opparbeidelse med gang- og 
sykkelforbindelse med trerekker. 

x x x x 

Havnegata, opparbeidelse med gang- og 
sykkelforbindelse med trerekker. 

x x 

Gamlatorget, opparbeidelse som bytorg for 
ulike aktiviteter med nytt gulv, møblering og 
beplantning. 

x x 



 Industrigata, Olav Kyrres gate, Kirkegata 
Flintergata og Erling Skjalgsonsgate 
oppgradering til gågater med nytt gulv, 
møblering og beplantning. 

 x          

 Grønnstruktur Elveplassen, opprustning av 
gangvei og parkformål. 

     x      

 Grønnstruktur Havneparken nord og sør, 
opparbeidelse som grønne parkrom med 
variasjon i beplantning. 

   x        

 Grønnstruktur, Hanaveien nord. Opparbeidelse 
som grønt parkrom med møblering og 
beplantning. Siktakse mot fjorden skal ivaretas. 

        x   

 Grønnstruktur, Storånaparken etappe 1, fra 
Julie Egesgate til og med Vågsgjerdveien, 
opparbeidelse som park med åpning av elv, 
møblering og beplantning. Ny bro over Julie 
Egesgate og Vågsgjerdveien. 

         x  

 Grønnstruktur, Storånaparken midt, etappe 2, 
fra Vågsgjerdvegen til og med Høylandsgata, 
opparbeidelse som gatetun med åpen kanal. 
Ny bro over Høylandsgata og Gjesdalveien.  

      x x    

 Grønnstruktur, Storånaparken Laksen, øst/vest 
Jernbanen, etappe 3. Fra Høylandsgata til 
Sandvedparken, opparbeidelse som park med 
åpning av elv, møblering og beplantning. 

  x    x x    

 Grønnstruktur, gravlund nord mot Jærveien, 
opparbeidelse som park med åpning av 
Stangelandsåna, møblering og beplantning. 

  x         

 Vågsgjerdveien oppgraderes som 2 felts 
innfartsvei med fortau og ny materialbruk. 

     x    x x 

 
 

            

2 Havnen 
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 Havnepromenade på vestsiden av fjorden ut 
mot Norestraen. Bredde 15 m med variasjon i 
materialbruk og nivåer. 

   x        

 Havnepromenade på østsiden av fjorden ut 
mot Rovik. Bredde 15 m med variasjon i 
materialbruk og nivåer.  

        x   

3 Gangbroer 
 
 

           

 Hanaveien. Bro mellom Gangeren og vestsiden 
av Hanaveien i krysset ved Høgevollsveien. 

        x   

 Graversveien. Bro mellom grøntstruktur nord 
for Maxi og  Julie Egesgate.  

         x x 

 



 

1.4 a. UTBYGGINGSAVTALE (HJEMMEL PBL §11-9 PUNKT 2, JFR. PBL. § 17-2)  

For å sikre utvikling av felles infrastruktur innenfor delfelter som omfattes av kommunedelplan for 

sentrum tilbyr kommunen å inngå utbyggingsavtaler i forbindelse med regulering. Avtalene bør 

fastsette konkrete løsninger for de planlagte tiltakene.  

Eventuelle forhandlinger om utbyggingsavtale varsles og gjennomføres fortrinnsvis parallelt med 

utarbeidelse av reguleringsplan.  

 

5.1 HENSYNSSONE MED KRAV OM REKKEFØLGE (pbl. § 11-8 pkt b og § 11-9 pkt 4) 

Krav om rekkefølge gjelder for tiltak som er nevnt i § 1.4. 4. og 5. ledd. 

 

5.5 HENSYNSSONE MED SÆRLIGE KRAV TIL KOLLEKTIVANLEGG OG HOVEDVEIER (pbl. § 11-8 3. ledd, 

bokstav b)  

Innenfor hensynssonen tillates ikke tiltak som kan være til hinder for fremtidig kollektivanlegg og ny 

hovedveistruktur. 

 

 

 

 

 

 




