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NORDRE AVLASTNINGSVEG BRATTØRA FRIOMRÅDE,
DETALJERT REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING

Behandling:
Harald A. Nissen (MDG) fremmet følgende merknad pva MDG, Ap, SV, KrF:
I reguleringsplanen går det fram at støyreduksjon langs friområdet har vært en utfordring (se side
196). Det er viktig for helheten i prosjektet at man lykkes med å skape mindre støyutsatte soner
langs promenaden. Denne utfordringen bør være en prioritert oppgave ved realiseringen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
R, PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen
FrP, R, H, PP, V, DEM, Sp sluttet seg til merknaden fra MDG m fl

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Nordre Avlastningsveg, Brattøra friområde som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Arkitektkontor AS og Statens Vegvesen, Region Midt, datert
16.11.2009, senest revidert 29.06.2009 med bestemmelser senest revidert 29.06.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, MDG, H, FrP, KrF, DEM, R, PP:
Bystyret ser mange fordeler med alternativ 2 med nytt sjøbad. En ny bygningsmasse ved sjøbadet vil
tilpasse seg den estetiske oppgraderingen av området og er derfor til å foretrekke framfor å flytte
eksisterende bygningsmasse. Rådmannen bes, i samarbeid med Statens Vegvesen, søke å finne
finansiering for merkostnaden på ca kr 1 000 000.-. Rådmannen bes også arbeide med muligheten
for ekstern finansiering av merkostnaden, og legge fram en sak for formannskapet for om mulig
realisere et slikt prosjekt.
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere et svømmebasseng (25 meter) på land ved
Sjøbadet. Dette for å gjøre området ennå mer attraktivt for flere brukere. Bassenget kan
eksempelvis plasseres i tilknytning til foreslåtte friområde på St. Olavs Pir. Bystyret ber rådmannen
kontakte stiftelsen Pirbadet, idretten og eventuelt andre eksterne samarbeidspartnere om de kan
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bidra både med investeringer og drift for til å få realisert et slikt basseng. Rådmannen bes legge fram
en sak som omhandler plassering og finansiering for om mulig realisere et slikt prosjekt.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, SV, KrF, FrP, R, H, PP, V, DEM, Sp:
I reguleringsplanen går det fram at støyreduksjon langs friområdet har vært en utfordring (se side
196). Det er viktig for helheten i prosjektet at man lykkes med å skape mindre støyutsatte soner
langs promenaden. Denne utfordringen bør være en prioritert oppgave ved realiseringen.
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