


Gatebruksplan for Posebyen
Informasjonsmøte 22.01.20



Agenda

• Velkommen v/ plan- og bygningssjef Venke Moe
• Om reguleringsplanen v/ planlegger Elin Aabel Bergland
• Informasjon om registreringer og pågående prosjekter i 

Posebyen v/ veiingeniør Eivind Knutsen
• Spørsmål



Bystyret 21.06.17:
Det skal utarbeides en
prinsipplan for gatene i 
Posebyen i samarbeid med 
beboere og andre aktører i 
området. De deler av 
Temakart Gatebruk som
berører dette området
utsettes med unntak av 
sykkeltraseene. 

Bakgrunn for planarbeidet



Planområdet



Eksempel Havnegata/ Vestre Strandgate

• Enkelt plankart; generelt 
samferdselsformål

• Bestemmelse som hjemler 
innhold i illustrasjonsplan.



….tilhørende illustrasjonsplan



Reguleringsplan for Posebyen

• Angir utnyttelse, bevaring osv.
• For gategrunn vil ny plan gjelde 

over denne.





Målsetting med planarbeidet

• Utvikling av gaterommene skal 
bidra til et bedre bomiljø.

• Planen skal bidra til å styrke 
Posebyens identitet og 
kulturhistoriske verdier.

• Bedre trafikksikkerheten i området

Foto: Rando Martinson, Visio film



Barnas arkitekturdag

• Øverste kvartal i Gyldenløves 
gate stengt – uttesting/ 
innspill til gatebruksplanen

Foto: Idunn Sem



Tiltak i planarbeidet
• Utarbeide plan med gatetverrsnitt som 

fungerer som styringsredskap i 
videreutvikling av gaterommene i 
Posebyen.

• Sikre hjemmel til å gjennomføre tiltak 
etter nye lover og forskrifter

• Ta stilling til omfang av 
bosoneparkering.

• Redusere fremmedparkering
• Ta stilling til kjøremønster
• Vurdere ulike trafikksikkerhetstiltak
• Vurdere utforming og materialbruk i 

forhold til antikvariske hensyn.



Andre prosesser



Organisering

Styringsgruppe: Ledergruppen i by- og stedsutvikling
Prosjektleder: Venke Moe
Prosjektgruppe: Ingeniørvesenet: Gro Solås, Eivind Knutsen

Parkvesenet: Aase Hørsdal
Plan og bygg: Eirik H. Martens/ Elin A. Bergland
Byantikvaren: Helge Solli

Ressursgruppe: Samarbeidsgruppe sentrum
Posebyen Vel



Medvirkning

Foreningen Posebyen
Tordenskjolds gate skole
Grim skole
Samfundet skole
Kvadraturen videregående skole
Rådet for funksjonshemmede



Pågående prosjekter i Posebyen

• Status januar 2020 er at de 
fleste VA-prosjektene
i Posebyen er ferdige.
• Det som gjenstår er
Rådhusgata (og litt inn i 
sidegatene.
• Krysset Rådhusgata/Elvegata 
er ferdig. Resten
av strekingen til krysset mot 
Festningsgata er utsatt
i påvente av hvilken løsning
som blir valgt for gang-og
sykkel.



Underlag/belegg i kryss og på fortau



Trafikktellinger i Posebyen



Gate/punkt Dato ÅDT 
samlet

ÅDT ut av 
posebyen

ÅDT inn i 
Posebyen

Rådhusgata v/politihuset 12.jun.19 761 474 287

Rådhusgata v/politihuset 05.jun.19 1420 743 647

Kristian IV gate v/samf. skole 06.jun.19 729 614 115

Skippergata (Holberg-Festng) 06.jun.19 1197 802 395

Gyldenløvesg (Holberg-
Festng) 05.jun.19 644 350 294

Holbergsgate kryss Kristian IV 
gate 20.jun.19 1951 797 860

Elvegata v/Cirkel K 19.jun.19 2172 968 1204

Henrik W.gate v/Eko market 12.jun.19 56273 (mot 
Festngata)

489 (mot 
Elvegata)

Holbergsgate v/Gyldenløves 16.jan.18 1713

Kronprinsens v/Gyldenløves 16.jan.18 729

Elvegata v/Rådhusg 18.jan.18 1472



Hvor kjører flest inn/ut?



Brøyting i Posebyen





Innspill innen 31. januar
post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Info om planen – saksdokumenter finnes her:
https://www.kristiansand.kommune.no/gatebruksplan-for-posebyen

mailto:post.byutvikling@kristiansand.kommune.no
https://www.kristiansand.kommune.no/gatebruksplan-for-posebyen


Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no
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