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FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RV 456 
VÅGSBYGDVEIEN PÅ STREKNINGEN HANNEVIKA - LUMBERKRYSSET 
 
Bystyret  13.05.09 
 

Vedtak: 
 
Bystyret vedtar endring av reguleringsplan for rv 456 Hannevika - Lumberkrysset 
med bestemmelser. Planendringen og bestemmelsene er datert 02.02.2009. 
 
Uttalelse fra Forbrukersamvirket tas til etterretning ved at formålsgrense mellom F1 
og F/K3 beholdes som i gjeldende plan.  Utenfor reguleringsplanens grense gjelder 
bredde på friområde slik det framgår av kommuneplan for sentrale deler av 
Vågsbygd. 
 
Bystyret understreker at dette primært er plan for hovedveisystemet, og at det vil bli 
utarbeidet bebyggelsesplan for deler av området omkring tunnelporten ved 
Trekanten. En vil da vurdere endrede formål, høyder og utnyttelse. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
MDG fremmet følgende forslag: 
”1. Langs hele hovedveisystemet hvor det eksisterer minst 4 felts-løsninger skal 

det sikres et eget kollektivfelt i hver retning. 
2. Kollektivtransporten skal sikres førsteprioritet i alle faser av plan- og 

utbyggingsprosessen.” 
 
Voteringer: 
Byutviklingsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
MDG’s forslag nr. 1 falt med 50 mot 2 stemmer 
MDG’s forslag nr. 2 falt med 49 mot 4 stemmer 
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Byutviklingsstyret  07.05.09 
 

Byutviklingsstyrets innstilling: 
 
Bystyret vedtar endring av reguleringsplan for rv 456 Hannevika - Lumberkrysset 
med bestemmelser. Planendringen og bestemmelsene er datert 02.02.2009. 
(Enst) 
Uttalelse fra Forbrukersamvirket tas til etterretning ved at formålsgrense mellom F1 
og F/K3 beholdes som i gjeldende plan.  Utenfor reguleringsplanens grense gjelder 
bredde på friområde slik det framgår av kommuneplan for sentrale deler av 
Vågsbygd. 
(Enst) 
Bystyret understreker at dette primært er plan for hovedveisystemet, og at det vil bli 
utarbeidet bebyggelsesplan for deler av området omkring tunnelporten ved 
Trekanten. En vil da vurdere endrede formål, høyder og utnyttelse. 
(Enst) 
 
Forslag: 
 
Teknisk direktør fremmet følgende innstilling: 
”Bystyret vedtar endring av reguleringsplan for rv 456 Hannevika - Lumberkrysset 
med bestemmelser. Planendringen og bestemmelsene er datert 02.02.2009.” 
 
Teknisk direktør fremmet følgende tillegg til forslag i møtet: 
”Uttalelse fra Forbrukersamvirket tas til etterretning ved at formålsgrense mellom F1 
og F/K3 beholdes som i gjeldende plan.  Utenfor reguleringsplanens grense gjelder 
bredde på friområde slik det framgår av kommuneplan for sentrale deler av 
Vågsbygd.” 
 
KRF fremmet følgende forslag: 
”Bystyret understreker at dette primært er plan for hovedveisystemet, og at det vil bli 
utarbeidet bebyggelsesplan for deler av området omkring tunnelporten ved 
Trekanten. En vil da vurdere endrede formål, høyder og utnyttelse.” 
 
Repr. Hans Petter Horve, MG fremmet følgende forslag: 
1. ”Langs hele hovedveisystemet hvor det eksisterer minst 4 felts-løsninger skal 

det sikres et eget kollektivfelt i hver retning. 
2. Kollektivtransporten skal sikres førsteprioritet i alle faser av plan- og 

utbyggingsprosessen.” 
 
Voteringer: 
 
Teknisk direktørs innstilling enstemmig vedtatt, vedtakets første ledd. 
Teknisk direktørs forslag enstemmig vedtatt, vedtakets andre ledd. 
KRFs forslag enstemmig vedtatt, vedtakets tredje ledd. 
Repr. Hans Petter Horves (MG) forslag falt med 1 mot 8 stemmer, Hans Petter 
Horve, MG. 
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