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Program Bilfritt Byliv





Hvor?
Planområdet omfatter:

• Gater, torg, plasser og 
parker innenfor Ring 1

• P-husene Paleet og 
Bankplassen

• Totalt areal ca. 300 daa

Hensikten med å ta med 
parkeringshus:

• Legge til et bruksformål i 
tillegg til parkering som 
åpner opp for en annen 
bruk enn parkering 
dersom behovet for 
parkering reduseres



Viktige byrom



Kort om planprosessen

Varsel om 
oppstart og 
høring av 

planprogram 

Utarbeidelse 
av planforslag 

og KU

Høring av 
planforslag

Bearbeiding 
etter høring

Vedtak i 
Bystyret

mai 2018 –
juli 2018

aug 2018 –
nov 2018

2019

jan 2017 –
mai 2018

Bestilling i brev fra byrådet november 2016
Oppstart varslet mai 2017
Høring av planprogram våren 2017



Hva er et planprogram?

Planprogrammet beskriver: 

• hensikten med planarbeidet
• planområdet
• tema som skal utredes, undersøkes 

og belyses
• alternativer (byplangrep) inkl. 0-

alternativ (ikke-realisering)
• fremdrift og frister
• Medvirkning

Planprogrammet har vært på høring 
og fastsettes medio november 2017



Hvorfor regulere?

Handlingsprogram for økt byliv og Bilfritt byliv-programmet forutsetter en 
annen bruk av gater og byrom enn gjeldende reguleringsplaner legger til 
rette for. 

Mål for planarbeidet
• Prioritere areal for gående og for aktivitet og opphold 
• Legge bedre til rette for kollektiv- og sykkeltrafikk samt vare- og 

servicetransport
• Fjerne gateparkering i sentrum og redusere privatbiltrafikk

Krav om planprogram og konsekvensutredning
Områderegulering for ombygging av gater krever planprogram og 
konsekvensutredning



Hva kan vi oppnå ved å omregulere?
- åpne et mulighetsrom

mangfold trygghet fleksibilitet
mennesker
tilbud
attraksjoner
tempo
soner

sikkerhet
byliv=trygghet
klima 
1+1=3
2 -1=0

sambruk
endringer
innbyggerinitiativ
frivillighet
fremtidens idéer!



Hva kan vi oppnå ved å omregulere?
- At noen bruker mulighetsrommet



Reguleringen vil:

Oppheve gamle uhensiktsmessige reguleringer

Gi hjemmel for å endre gater, torg og plasser

Gi hjemmel for å fjerne parkeringsplasser

Gi hjemmel for å gjennomføre bylivstiltak

Kreve dokumentasjon i byggesaksbehandling av tiltak

Stille krav om detaljregulering



Hva skal undersøkes og utredes?

1. Byliv, opphold og aktivitet
2. Handel og næring
3. Tilgjengelighet og fremkommelighet
4. Barn, unge og eldre
5. Estetikk og opplevelsesverdi
6. Kulturminner og kulturmiljø
7. Kunst i offentlige rom
8. Miljøvennlig byutvikling og bymiljø
9. Blågrønn struktur
10.Overvannshåndtering og flomsikring
11. Samfunnsikkerhet



Utredningsalternativer

0-alternativet (utredningsalternativ)
• En videreføring av dagens situasjon med etablert 

gateparkering og fortsatt privatbiltrafikk gjennom sentrum
• Utviklingen av sentrum styres ved gjennomføring av 

pågående kollektivtilrettelegging og plan- og byggesaker

0+-alternativ (utredningsalternativ)
• 0+-alternativet er også en videreføring av dagens situasjon 

som i tillegg inkluderer fase 1 og fase 2 i Prosjekt bilfritt byliv
• Bakgrunnen for at det utarbeides et 0+-alternativ er for å 

følge opp konsekvenser av tiltak som er besluttet 
gjennomført, og som vil endre gatebruken



Hva er fase 1 og 2 i Bilfritt byliv?

Fase 1 (2017-): redusere privatbiltrafikken og skape rom for ulike 
bylivsaktiviteter
• Privatbiltrafikken reduseres ved å fjerne offentlig avgiftsparkering, 

elbilparkering og MC-parkering på gategrunn innenfor Ring 1.
• Frigjorte arealer tas i bruk til tiltak for økt byliv
• Mulighet for gjennomkjøring i sentrum reduseres. Bilister 

henvendes til Ring 1 og Operatunnelen.
Fase 2 (2018-): arbeidet med å redusere privatbiltrafikken og 
skape rom for ulike bylivsaktiviterer fortsetter
• Effekten av fase 1 evalueres
• Flere gater gjøres om til fotgjengerprioriterte gater
• Praktisk sykkeltilrettelegging gjennomføres
• «Shared space» innføres der hvor det er hensiktsmessig



Planforslag 
med

konsekvens-
utredning 

og 

risiko og
sårbarhets-
analyse

vil foreligge

våren 2018!



Takk for oppmerksomheten!


