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OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER
FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE, KJØPMANNSGATA,
ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER

Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo følgende alternative forslag på vegne av Ap, SV, Sp og V:
Formannskapet gir sin tilslutning til at prinsippene i rådmannens saksframlegg legges til grunn for det
videre arbeidet med utforming av Olav Tryggvasons gate. Igangsetting av arbeidet med Olav
Tryggvasons gate som miljøgate gjøres i forbindelse med bygging av p-kjeller under gata, alternativt
igangsettes i det øyeblikk sentrale myndigheter avviser bygging av p-kjeller.
Plansaken om P-kjeller under Olav Tryggvasons gate må inneholde ulike finansieringsløsninger, blant
annet må næringslivets bidrag avklares.
I henhold til bystyrevedtak skal ingen p-plasser i Kjøpmannsgata fjernes før p-hus ved Bakke bru
gjenåpnes.
Yngve Brox (H) foreslo følgende alternative forslag på vegne av H og FrP:
1. Arbeidet med etablering av miljøgate i Olav Tryggvasons gate avventes i påvente av
endelig avklaring rundt eventuell etablering av parkeringshus under bakken i gaten.
2. Formannskapet understreker at parkeringskapasiteten i Midtbyen ikke skal reduseres ut
over dagens nivå. Gateparkering som fjernes skal erstattes av nye plasser i parkeringshus.
Votering:
Innstillingen fikk ingen stemmer, og falt
Forslaget fremmet av Brox fikk 3 stemmer (2H, 1FrP) og falt
Forslaget fremmet av Sætran ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet gir sin tilslutning til at prinsippene i rådmannens saksframlegg legges til grunn for det
videre arbeidet med utforming av Olav Tryggvasons gate. Igangsetting av arbeidet med Olav
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Tryggvasons gate som miljøgate gjøres i forbindelse med bygging av p-kjeller under gata, alternativt
igangsettes i det øyeblikk sentrale myndigheter avviser bygging av p-kjeller.
Plansaken om P-kjeller under Olav Tryggvasons gate må inneholde ulike finansieringsløsninger, blant
annet må næringslivets bidrag avklares.
I henhold til bystyrevedtak skal ingen p-plasser i Kjøpmannsgata fjernes før p-hus ved Bakke bru
gjenåpnes.
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