
 

 

Kristiansand kommune       Kristiansand 17.03.2017 

By- og samfunnsenheten v/Anne Lislevand  

Post.teknisk@kristiansand.kommune.no    

 

Kommunens ref: 201514353-26 Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 

1. Endring av temakart for gatebruk. 

Innspill fra Posebyen velforening 

Posebyen velforening takker for invitasjon til deltakelse i utforming av planforslaget og vil 

samtidig berømme prosjektledelsen for åpenhet og samarbeidsvilje! Vi ser at det er lagt et 

grundig og seriøst arbeid bak planene og er svært glade for å være deltakere i utforming av 

bydelens framtid. 

Posebyen vel har som høringsinstans mottatt og gjennomgått høringsforslag 18.12.2016, 

forslag til endring av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn De1 – Temakart 

gatebruk.  

Posebyen vel utarbeidet i 2011 POSEBYPLANEN. Den dannet grunnlag for velforeningens 

høringsuttalelse til Kvadraturplanen 2011. Vi ser med glede at flere forslag i denne er 

igangsatt, så som nedgravde avfallsstasjoner og opprusting av elveparken. Men 

Posebyplanen er fortsatt like aktuell, og med denne som bakgrunn har vi en del innspill til 

Gatebruksplanen. Vi har også i brev av 12.9 2016 gitt en foreløpig uttalelse til 

gatebruksplanen, og 13.11 2016 kommentert budsjettforslaget angående prisstigning på 

bosoneparkering. Dette ble tydeligvis ikke kommunisert videre til politisk ledelse.  

Høringsuttalelsen vår er utformet slik at den åpner med en OVERSIKT over de områdene vi 

mener gatebruksplanen IKKE dekker byens behov, samt kort hvilke tiltak som må til for å 

rette på dette. Til hvert punkt følger vedlegg med utdypende tekster.   

Posebyfolket ser fram til en by med færre biler i gatene. For mange vil det gå på bekostning 

av den komfort som bilen tross alt gir oss - vi må derfor være villige til å lete etter gode 

alternativer som gjør at det fortsatt blir «godt å bo i byen». 

Styret i Posebyen vel støtter for øvrig alle innspill fra Foreningen Posebyen/Quartalet! 

På vegne av styret i POSEBYEN VEL: 

Kari Steffensen, styreleder 

Christian Bakken, styremedlem 

Ståle Selmer-Olsen, styremedlem 



Oversikt over innspill til Gatebruksplanen fra Posebyen Vel 

Posebyen Vel har summert innspill til Gatebruk i Kvadraturen i tabellen nedenfor med referanser til utfyllende dokumenter i vedlegg. Dette kommer som tillegg til: 

 Brev av 12. september 2016. Sak 201514353 – Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1- Endring av temakart gatebruk (vedlegg 1). 

 E-post av 13. november 2016 til Kristiansand Parkering og Kristiansand Kommune om Bosone parkering (vedlegg 2). 
 

 

Områder Behov Anbefaling – tiltak 
 

Referanser 

Parkering Endre forhold for parkering i 
Posebyen 
 

Vi forslår at veiene inn til Posebyen markeres f.eks med trær (blir en portal) ref 
Holbergsgate. 

Gjennomføre konsekvenser for de som ikke følger krav om flytting av bil 
(borttauing)ved feiing og snøbrøyting. 

Krav til utbyggere om å etablere parkerings plasser. Eksisterende 
bosoneplasser skal forbeholdes eksisterende boenheter.  Fremtidige nye 
boenheter må enten besørge parkering på egen grunn eller henvises til 
parkeringsanlegg. 

Vi mener derfor at parkeringsmulighetene i hele bosonen i Posebyen må 
gjennomgås, og bidrar gjerne i dette arbeidet. F.eks er innrammingen av 
bosone kartet ulogisk i dag; deler kvartal i Elvegata er ikke tatt med. 

 

Vedlegg 3 

Bosone Endre forhold for bosone parkering Det er ønsker om flere bosoneplasser i deler av Posebyen, blant annet  
Holbergsgata-Rådhusgata. 

Vi forslår en forenklet to delt parkerings løsning, en for bosone og en for 
avgiftsbelagte plasser. Løsningen for håndverkere videre føres. 
 
Bosoneplassene skal være forbeholdt biler med bosonekort hele døgnet og 
alle dager. De avgiftsbelagte plassene kan benyttes av andre. Hvilke tider av 
døgnet og hvilke dager disse skal være avgiftsfrie må harmoniseres med øvrige 

Vedlegg 3 



avgiftsbelagte parkeringsmuligheter i Kvadraturen, både på gateplan og i 
parkeringshus. Forholdet mellom bosoneplasser og avgiftsplasser må tilpasses 
til behov for begge deler og kriteriene for tildeling av bosoneplass. Disse 
tiltakene vil forenkle parkeringen i Posebyen og redusere problemer knyttet til 
«fremmedparkering» og uønsket trafikk pga «leting» etter gratis 
parkeringsplass. 
 

El Bil El bil parkering og lading Vi foreslår etablering av sentrale ladestasjoner 2 steder i ytterkant Posebyen 
f.eks v Fylkeshuset og v Tangen. Disse etablerers med lade system mot 
betaling. Dette er installert i andre byer og driftes av kommunene. 
 

Vedlegg 3 

Festningsgata 
 

Muligheter for fotgjengere til å 
krysse Festningsgata på en sikker 
måte ved Gyldenløves gate og ved 
Kristian 4des gate – slik det var før. 
 

Vi ønsker etablering av fotgjengerfelt med midtrabatt over Festningsgata i 
krysset ved Gydenløves gate og Kristian 4des gate. For sikker kryssing bør 
dette reguleres med trafikklys. 

Vedlegg 4 

Luftforurensning 
 

Det er for høy luftforurensing I 
området hvor Todda skole ligger. 

Ventilasjonsanlegget i Baneheitunellen må forbedres for å unngå at eksos og 
veistøv blåses ut i Festningsgata ved Todda skole. 
 

Vedlegg 5 

Konprinsens gate 
 

Det er ønskelig med en gåvennlig 
gate i Posebyen mellom 
Tordenskjolds gate og Østre Strand 
gate – Holbergs gate er foreslått. 
 

Vi støtter ønsket om en foreslått gåvennlig gate, men fraråder sterkt Holbergs 
gate og tilråder i stedet Kronprinsens gate som vi mener er et mye bedre valg. 

Vedlegg 6 

Bybuss Gateparkering i sentrum et stort 
problem! Det er for lange distanser 
til sentrum for beboere i randsoner 
og for besøkende fra parkeringshus 
til arrangement.  

Små el-busser som går i hyppig trafikk mellom kvadraturens randsoner og 
sentrum. Kan forhindre at beboere på Tangen, Jernbanetomta, i Kanalbyen og 
Posebyen tar bilen til kjøpesentre utenfor byen. Besøkende kan parkere i p-
hus og bruke bybussen til alle arrangementer i sentrum og randsoner. Turister 
kan bruke den til sightseeing! 
 

Vedlegg 7 

Lundsbroa 
 

Det diskuteres å stenge gamle 
Lundsbroa (Thygesons Minde) for 
biltrafikk og reservere den for 
kollektiv, gange, sykkel og 
utrykning.  

Dette tiltaket frarådes pga at det vil gi en meget sterk trafikkøkning gjennom 
Posebyen, ikke minst Elvegata. 
 
Derimot ønskes en gang- og sykkelbro over Otra mellom Rådhusgata og Kjøita 
velkommen. 

Vedlegg 8 



  

Sykkelekspressvei 
 

Sykkelekspressvei på bro over Otra 
og opp Tordenskjoldsgate. 
 

Det anbefales at ny bro over Otra for sykkelekspressveien bygges rett ved 
siden av Oddernesbrua.  
 
Det er behov for effektive tiltak i Tordenskjolds gate og Egsveien pga alle 
skolebarn og andre fotgjengere som ferdes der. Blant annet må det anlegges 
fotgjengerovergang med midtrabatt i krysset ved Kronprinsens gate hvor det 
er stor kryssende ferdsel av fotgjengere pga Fylkeshuset, Todda skole, 
Baneheia og bussholdeplassene på hver side av Tordenskjolds gate. 
 

Vedlegg 9 

Sykkeltraséer i 
Posebyen 

Sykkeltraséer gjennom 
Kvadraturen og trafikksikkerhet. 
 

Det planlegges at Tordenskjolds gate, Elvegata og Rådhusgata inngår i 
Kvadraturens hovedsykkelnett. Det må da bygges egne sykkelfelt for å sikre 
trygg ferdsel for både syklister og fotgjengere. I dag sykles det i full fart på 
fotgjengerfeltet i Elvegata. Det er ikke fysisk skille mellom sykkeltrasé og 
fortau i Rådhusgata. I Tordenskjoldsgate er det delvis felles gang- og sykkelvei. 
 

Vedlegg 9 

Snarveien i 
Posebyens 
nordøstre del og 
grønne lunger 

En lite kjent og delvis lite 
innbydende snarvei gjennom 
carrebebyggelsen mellom Kristian 
IVs gt og Henrik Wergelandsgate 
fra Elvegata til Festningsgata. 
 
 

PV foreslår at snarveien rustes opp med benker, beplantning, lekeapparater og 
at de forslummede områdene renoveres.  
 
Otra Elvepark må fortsatt rustes opp og gjøres til et trygt og attraktivt 
møtested for byens befolkning.  

Vedlegg 10 

Turløyper 
 

Urbant friluftsliv (turveier) mangler 
som tema i Gatebruksplanen. 
 

I en by som Kristiansand er det viktig å legge til rette et gang- og sykkelnett for 
beboere og turister som ønsker å gå tur for å oppleve byen, sjøen, elva, 
naturen, osv. eller for å trene. Dette er tema som hører med i 
Gatebruksplanen. Det er behov for et godt kart over gang- og sykkelveier i og 
rundt Kvadraturen. Dette må også vise forslag til spaser- og sykkelturer. 
 

Vedlegg 11 

Busstraséer Effektiv fremkommelighet for 
kollektivbuss 

Posebyen Vel har ingen innvendinger mot verken alternativ 1 eller 2 i forslag til 
endret temakart gatebruk. Derimot vil vi understreke at de alternativene som 
er blitt utredet med traséer for buss og/eller bil gjennom Posebyen, er sterkt å 
fraråde (Alternativ 6 og 7 i COWI’s rapport) pga den sterke trafikkbelastningen 
dette vil gi i en bosone. 
 

Vedlegg 12 



Gaterommet i 
Posebyen 

Det er behov for et helhetlig 
designprogram for gaterommet i 
Posebyen. 
 

Posebyen er Kristiansands gamleby med mye bevaringsverdig kulturhistorie. 
Dette dreier seg ikke bare om husene, men også i høy grad om gaterommet. 
Begge deler har blitt stemoderlig behandlet i Kristiansand. Rivning og fornying 
gjør at totalbildet i dag er lite helhetlig. Her bør det utarbeides en helhetlig 
plan for videre utvikling og harmonisering av gaterommet.  
 
I forbindelse med Fylkeskommunens behandling av Kommunedelplanen ble 
følgende vedtatt den 27.11.2013 (se side 66-68 i Kommunedelplanen): 
«Hovedutvalget er enig i følgende prioritering av revisjon/utarbeidelse av ulike 
planer:  

1. Kulturminneplanen – spesielt Kvadraturen. 
2. Posebyplanen. Resultatet i Kulturminneplanen legges til grunn for 

revisjonen. 
3. Murbyplanen. Resultatet i Kulturminneplanen legges til grunn for 

revisjonen. 
Inntil revisjonene er foretatt gjelder Murbyplanen foran Kommunedelplanen.» 
 
Vi ser det som naturlig at en helhetlig plan for gaterommet i Posebyen 
utarbeides som del av at Posebyplanen skal revideres.  
Vi etterspør en plan for når Posebyplanen skal revideres? 
 

Posebyvel-
planen1 
 
Kommune-
delplanen2 

Fortau Mange av fortauene I Posebyen er 
asfaltert eller belagt med betong. 
Det er ikke pent og står ikke i stil 
med bebyggelsen. 
 

Posebyen vel er engasjert i et større prosjekt med kommunen om å 
restaurere/forbedre fortauene. Vi henviser til Byantikvaren når det gjelder 
dette. 

 

 

                                                           
1
 Posebyplanen (2011): http://posebyenvel.no/index.php?ident=futureplan 

2
 Kommunedelplanen for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 (fastsatt av Bystyret 12.02.2014) https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/overordnede-

planer/gjeldende-kommunedelplaner/ 

http://posebyenvel.no/index.php?ident=futureplan
https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/overordnede-planer/gjeldende-kommunedelplaner/
https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/overordnede-planer/gjeldende-kommunedelplaner/


VEDLEGG 1        Fra 
Posebyen Vel, 
Kronprinsens gate 59 
4614 Kristiansand S 
post@posebyenvel.com 

Til  
Teknisk,  
By- og samfunnsenheten, 
Kristiansand kommune 
PB 417 Lund 
4604 Kristiansand S 
 
 

Kristiansand, 12. september 2016 
Oppdatert versjon etter diskusjon i styret i Posebyen Vel (endringer i blått), 1. november 2016 

 
Sak 201514353 – Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 – Endring av temakart 
gatebruk. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. 
 
Innspill fra Posebyen Velforening på planarbeidet 
 
Bakgrunn 
Ifm varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram (brev av 8. juli 2016), ber 
Kristiansand Kommune om eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha 
betydning eller interesse for planarbeidet.   

Formålet med planarbeidet er å få frem et forslag til reduksjon av gateparkering i sentrale deler av 
Kvadraturen gjennom en helhetlig plan for parkering i Kvadraturen. Forslaget skal også omfatte 
utvidet gågatenett, bilfrie soner og midlertidige byrom, samt bedre fremkommelighet for buss og 
sykkel. Det legges til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal 
være styrende for endringer av gatebruken i Kvadraturen. 
 
Vår forståelse er at det ikke etterspørres detaljerte innspill til planen nå, men innspill på den 
foreslåtte planprosessen.  
 
Posebyen Vel har gjennom mange år hatt temaet gatebruk på agendaen, og er kontinuerlig i dialog 
med beboere og brukere av Posebyen og kommunens ulike etater om dette. Vi ser flere utfordringer 
og muligheter som bør gjøres noe med. Vi setter derfor pris på at det legges opp til en åpen 
planprosess med muligheter for medvirkning underveis i tillegg til offentlig høring av forslaget som 
blir utarbeidet. Vi deltar gjerne i relevante møter og ønsker også å forberede mer detaljerte innspill 
på relevante temaer etter hvert. 
 
Vi vil derfor her bare gi noe mer overordnede kommentarer, samt få frem en del aktuelle 
problemstillinger og muligheter, og så kommer vi tilbake med mer detaljerte kommentarer i løpet av 
prosessen. 
 
Innspill til tidligere prosesser 
Posebyen Vels virkeområde omfatter alle kvartalene begrenset av Tordenskjolds gate, Otra, 
Tollbodgaten og Festningsgaten, totalt 24 kvartaler av Kvadraturen1. Velforeningens innspill vil 
konsentrere seg om gatebruk i dette området. 

                                                           
1
 Kvartalene 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68 og 69. 

mailto:post@posebyenvel.com


 
Posebyen Vel har utarbeidet en egen detaljert og helhetlig plan for utvikling av Posebyen mot år 
2020 (mai 2011). Denne «Posebyplanen»2 dannet bl.a. grunnlag for velforeningens høringsuttalelse 
til Kvadraturplanen (Kommunedelplanen3). Planen er fortsatt aktuell og spilles herved inn på nytt ifm 
den aktuelle planprosessen for fremtidig gatebruk. Den inneholder forslag som er relevante både for 
det «ambisiøse» og det «nøkterne» alternativet for gatebruk. Flere av idéene i Posebyplanen er 
inspirert av studien «Posebyen mot 2040 - Fra miljøby til økoby»4. I Posebyplanen skisseres en 
fremtidig Poseby med parkering kun på en side av gaten, bredere fortau og evt sykkelvei på den 
andre siden, enveiskjøring i hele Posebyen, bilfrie gater, m.m. 
 
I Kommunedelplanen (2014)3 er Posebyen Vel sitert med følgende innspill:  
Posebyen er i dag et boligområde. Posebyen har mange flotte bokvaliteter med grønne bakgårder, 
småhusbebyggelse og sørlandsidyll som gir området et harmonisk preg. Nærheten til Baneheia er 
også en viktig kvalitet. Posebyen er det området med flest bosatte, og også flest barn. Området er 
godt tilrettelagt for barnefamilier på grunn av leilighetsstørrelse og hagene i avskjermet bakgård. 
Den største aldersgruppen er unge mennesker i 20- og 30-årene. Dette kan ha sammenheng med at 
posebyen er et populært sted å bo for studenter, i byen og nær universitetet. Tidligere har det vært et 
problem med oppdeling av hus til flere enheter, noe som gjør det vanskelig å opprettholde området 
som et familieområde. Bosonens kapasitet var i ferd med å sprenges. Denne trenden har avtatt og er 
erstattet med utleie av hele hus til studenter som bofelleskap. Dette påvirker ifølge beboerne 
området negativt, ved at husene ikke vedlikeholdes og det blir mye inn- og utflytting. 
 
Posebyen Vel mener området forslummes, og ønsker derfor mer aktivitet i form av kaféer, 
nisjebutikker, markeder og intimkonserter. Aktuelle virkemidler som foreslås er endret gatebruk, 
bedre bevaring av husene (strengere krav til restaurering og oppussing), mer grøntområder, benker, 
belysning, møteplasser, nye avfallsløsning og minimering av utleievirksomheten. Det viktigste tiltaket 
er en ny plan for området. 
 
Posebyen Vel har også gitt innspill til utvikling av Elvepromenaden og sosiale områder ved elva. 
Velforeningen samarbeider i år med kommunen om finansiering og etablering av grillplass og 
lekeplass ved elvebredden. 
 
Posebyen Vel har gitt innspill ifm etablering av sykkelekspressvei, og vi støttet våren 2015 valget av 
trasé for bro over Otra og videreføring i Tordenskjolds gate. Vi har diskutert dette på nytt høsten 
2016 etter alle innvendingene som er kommet fra berørte parter i Tordenskjolds gate. Vi har nå 
kommet til at det totalt sett vil være en bedre løsning å legge sykkelekspressveien inntil 
Oddernesbrua for å unngå dette5.  
 
Imidlertid så må det tas hensyn til sikker ferdsel for gående på den eksisterende gang-/sykkelveien 
fra Eg. Foreldrerepresentanter ved Tordenskjolds gate skole har tatt opp problematikken med at 
elevene som går fra Egs-området, ferdes på en gang/sykkelvei med syklister som sykler fort, og der 
det er uklare regler for hvor fotgjengere og gående skal ferdes.  For at hastigheten skal ned og 
elevene bli tryggere, er det i skolestyret foreslått fartsdempende tiltak som bomsperrer og tydelig 
skilting. Det gjelder også der gang-/sykkelstien fra Oddernesbroa og evt ny sykkelekspressvei vil 
komme opp i Egsveien. Mange farlige situasjoner har oppstått her allerede. 

                                                           
2
 Posebyplanen (2011): http://posebyenvel.no/index.php?ident=futureplan 

3
 Kommunedelplanen for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 (fastsatt av Bystyret 12.02.2014) 

https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/overordnede-planer/gjeldende-kommunedelplaner/ 
4
 J. Groseth Borgen og K. Evjen, «Posebyen mot 2040», NMBU 2008  http://www.posebyenvel.no/gfx/upload/UMB%20-

%20%C3%98koby%20Posebyen.pdf 
5
 https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/planer/reguleringsplaner-under-arbeid/oddemarka-

tordenskjolds-gate-sykkelekspressvei/ 

http://posebyenvel.no/index.php?ident=futureplan
https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/overordnede-planer/gjeldende-kommunedelplaner/
http://www.posebyenvel.no/gfx/upload/UMB%20-%20%C3%98koby%20Posebyen.pdf
http://www.posebyenvel.no/gfx/upload/UMB%20-%20%C3%98koby%20Posebyen.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/planer/reguleringsplaner-under-arbeid/oddemarka-tordenskjolds-gate-sykkelekspressvei/
https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/planer/reguleringsplaner-under-arbeid/oddemarka-tordenskjolds-gate-sykkelekspressvei/


 
Gjentar her våre øvrige kommentarer ifm uttalelsen om sykkelekspressveg. Målet med 
sykkelekspressvegen er en gang- og sykkelveg hvor man kan sykle direkte og trafikksikkert på hele 
strekningen fra Dyreparken til Andøykrysset. Her glemmer konsekvensutredningen noen viktige 
forhold, nemlig fotgjengernes spesielle behov samt behovene til de som skal av og på ekspressvegen 
underveis fra Dyreparken til Andøya: 
• Sykkelekspressvegen må ikke bare fungere effektivt for syklister, men også fungere som en sikker, 

effektiv og trivelig gang- og turvei for fotgjengere i alle aldre, for barnevogner, rullestoler, 
hundeluftere, joggere, osv. Dette er spesielt viktig ifm krysningen av Otra. Det er blitt populært å 
benytte seg av de nye og fine turveiene langs begge sider av elva, og mange går en rundtur hvor 
de krysser Oddernesbrua og Gamle Lundsbrua. Elvebredden er blitt et av byens viktigste 
rekreasjonsområder. Omfanget av dette forventes å øke, ikke minst med tilgang til denne nye 
gang- og sykkelbrua. 

• Foruten at selve brua må tilrettelegges for gående, må det anlegges gode løsninger for at 
turveiene langs Otra knyttes sammen med gangbrua. Her må det spesielt tas hensyn til 
barnevogner og rullestoler. Selv om turveiene skal krysse under ekspressbrua, bør man slippe å gå 
langt opp i Tordenskjoldsgate for å komme inn på gangbrua over Otra. 

• Tillsvarende må det sikres gode påkjøringsmuligheter for syklister som skal inn i Posebyen eller til 
og fra sykehuset på Eg som er den største arbeidsplassen i området. Det bør dessuten skilles 
mellom biler og syklende/ gående på Egsveien da dette er et farlig og uoversiktlig område. Dette 
kan f.eks. gjøres ved å legge en ny sykkel / gangsti under Oddernesbrua og langs Otra nordover. 

 
Økt sykkeltrafikk gjennom Posebyen vil medføre trafikale utfordringer som må tas hensyn til. Det er 
registrert flere fotgjenger- og sykkelulykker nedover Egsveien og langs Tordenskjoldsgate. I tillegg 
kommer en rekke nesten-ulykker som ikke er registrert. Særlig krysset Tordenskjoldsgate, Egsveien, 
Elvegata og St. Hans gate er utsatt. Når i tillegg en ny sykkelekspressvei kobler seg på dette krysset, 
vil dette kreve tiltak som vesentlig øker trafikksikkerheten både for syklister og fotgjengere. Mange 
av fotgjengere i akkurat dette området er eldre, uføre og barn. 
 
Økt trafikk av syklende i Tordenskjoldsgate gir også trafikale utfordringer ift alle skolebarna som 
ferdes mellom Tordenskjoldsgate skole og Posebyen, Fergefjellet og Eg. Det er viktig å skille gående 
og syklende, samt å redusere antall krysningspunkter hvor ulykker kan skje. I Elvegata og Rådhusgata 
deler i dag fotgjengere og syklister fortauet, noe som ofte resulterer i farlige situasjoner, så fysiske 
skiller må til. 
 
Posebyen Vel har også gitt innspill ift sikker skolevei i bydelen hvor mange barn i Posebyen sogner til 
Tordenskjolds gate skole. I den forbindelse vil vi påpeke behov for at det anlegges en ny 
fotgjengerovergang med midtrabatt og fartsdumper i Tordenskjolds gate i krysset med Kronprinsens 
gate. Det er svært mange gående fra Posebyen som krysser akkurat her pga Tordenskjolds gate skole, 
bussholdeplasser på begge sider av gata, Fylkeshuset og Baneheia. 
 

 



Posebyen Vel har nylig gitt innspill til behovet for sikker kryssing av Festningsgata for fotgjengere, 
eldre, uføre, barnevogner, syklister, med mer, etter at flere av de tidligere krysningspunktene er 
fjernet. Det er sterkt beklagelig hvis nytt parkeringsanlegg under Torvet blir på bekostning av de 
myke trafikantenes behov i gatebildet. Det er behov for trygge krysningspunkt i alle gatekryss av 
Festningsgata sånn som det var før, og det raskt. Vi fikk i oktober 2016 beskjed fra Statens Vegvesen 
om at gangfeltene i Gyldenløves gate ikke skal reetableres da dette kommer i konflikt med 
nedkjøringen til p-huset. Dette kan ses på vedlagte skiltplan. 
 

 
 
Dette er ikke bra nok. Posebyen Vel har sagt tydelig fra at vi forventer at det reetableres overganger 

alle steder som det var overganger tidligere. Hvis et fotgjengerfelt i krysset ved Gyldenløves gate er i 

konflikt med nedkjøringen til parkeringshuset, så enten burde nedkjøringen vært forlenget så dette 

problemet ble unngått, eller burde det blitt bygget en undergang eller overgang av type egnet for 

barnevogner og rullestoler. 

Posebyen er for tiden gjenstand for store endringer på gatenivå. Det graves og skal legges nytt vann 
og kloakknett i hele bydelen, et arbeid som vil ta mange år. Ifm dette foretas det også 
oppgraderinger av det nedgravde strømkabelnettet, det legges nytt fibernett i gaten, det anlegges 
miljøkryss, det anlegges nedgravde avfallsstasjoner, og veibredder og fortau oppgraderes. Her er 
Posebyen Vel i tett og kontinuerlig dialog med kommunens ansvarlige for å oppnå et formålstjenlig 
og godt resultat for alle berørte samtidig som bydelens egenart bevares. 
 
 
Parkering i Posebyen 
Posebyen Vel har tatt opp en rekke utfordringer ift parkering i Posebyen med kommunen. Noen 
punkter fra senere tids dialog: 

 Utenbys folk som skal på arrangementer i Kvadraturen, bruker Posebyen som parkeringsplass 
etter kl 17 (betaling) og kl 18 (bosone), da er det gratis og lovlig å sette bilene sine der. Dette 
fører til økt biltrafikk og i perioder mangel på parkeringsplasser i bosonen. Ekstra ille er det når 
institusjoner i Posebyen har arrangementer, da er det både fullt og mye trafikk. Det blir mye lete-
kjøring og frustrasjoner, det er ikke bra verken for miljøet eller bokvaliteten. Her foreslår vi å 
utvide tidsrommet for bosone-parkeringen til å gjelde hele døgnet. 

Status: Utvidelse av avgiftstid til kl. 20 eller 22 vil bli vurdert i forbindelse med gatebruksplanen. 

 Skiltingen inn til bosonen er ikke tydelig nok, det er mange som ikke har sett eller forstått 
betydningen. Kan noe forbedres der? 



Status: Kommunen sier skilting er i tråd med normalene og bilistene må venne seg til å følge 
skiltingen. Det er Posebyen Vel sterkt uenig i og vil følge opp. 

 En annen problematikk er ifm brøyting og feiing. Hvert år er det flere bileiere som ikke flytter 
bilene sine når p-forbudt skilt og sms kommer. Dette kan de trygt gjøre, det får ingen 
konsekvenser. Hvordan kan vi få dem til å flytte bilene sine? 

Status: Samarbeidsrutinene mellom parkeringsenheten og ingeniørvesenet skal gjennomgås på 
kommende brøyte- og feiemøter.  

 Når de nedgravde avfallsstasjonene kommer, vil det forsvinne flere parkeringsplasser. På sikt 
er det også ønske om å ha parkering kun på en side av gaten. Vi trenger en plan for hvordan vi 
skal få plass til alle bilene som blir til overs i bosonen. 

Status: Det vil antakelig bli foreslått en betydelig økning av betalingen for bosonekort (125 kr/mnd). 
Dette vil kunne bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel mener kommunen. Krav om 
parkeringsplasser til utleie i forbindelse med større utbygginger vil kunne bedre situasjonen på lang 
sikt. Forholdet mellom bosoneparkering og gjesteparkering vil bli vurdert på nytt. Her tror Posebyen 
Vel det hadde vært bedre 1) å få bedret oversikt i registeret over hvem som skal ha rett til 
bosoneparkering, 2) å få progressive takster som gjør at eiendommens bil nr 2 må betale mer avgift 
enn bil nr 1, og bil nr 3 enda mer. Vi har en utvikling i Posebyen hvor det etableres flere og flere 
boenheter per eiendom (hyblifisering og seksjonering hus til leiligheter, samt at hver husstand 
anskaffer seg flere biler). Med flere boenheter per eiendom blir det flere biler som skal parkeres. 

 Vi ser også at flere anskaffer seg el-biler som trenger lading. Pr nå er det ikke mulig å lade i 
Posebyen. Flere el-bileiere strekker derfor kabel fra huset og over fortauet, noe som skaper 
utfordringer ift fotgjengere og brøyting. Faren for ytterligere hjemmelagde løsninger øker. 
Hvordan kan vi få til gode løsninger her? 

Status: Dette vil bli tatt opp i gatebruksplanen. Et viktig prinsipp er at bileier må sørge for lading av 
egen bil. Ladestasjoner vil bli bygget ut i kommunale p-hus. Ledning fra bolig over fortau er ikke lovlig 
og vil bli påtalt. 

 Det dukker stadig opp store og stygge betalingsautomater utenfor husveggene i Posebyen. Når 
vi ser alt arbeidet som gjøres for å holde fortau, gater og husvegger fine, kan vi undre oss over at 
det er tillatt å sette opp disse monstrene. Det er en tilsvarende utfordring med fiberskap og 
strømskap. Finnes det automater som kler Posebyen bedre?  

Status: Automatene er store pga krav om myntbetaling og det er også blitt mer elektronikk og utstyr i 
automatene. Nye krav om universell utforming vil påvirke størrelsen. De skal også være synlige i 
gatebildet i motsetning til kabelskapene. Det jobbes for å få færre automater. Posebyen Vel mener at 
det etterhvert burde være mulig å gå over til smartere løsninger hvor betaling skjer via app-er og 
mobiltelefon så automatene kan fjernes6. 

 Det er ønsker om flere bosoneplasser i deler av Posebyen, blant annet Holbergsgata-Rådhusgata. 
Status: Søknad sendes til ingeniørvesenet. 
 
Bosone og parkering 
Ifm anleggingen av avfallstasjoner og justering av fortausbredder har kommunen nylig hatt en 
høringsrunde med huseiere og andre berørte. Vår observasjon fra den er at det mangler gode tall for 
hvor mange bosoneplasser og avgiftsplasser for parkering som per i dag finnes innen kvartalene 
hvor Posebyen Vel har sitt virkeområde. Det finnes heller ikke gode tall for hvor mange private og 
offentlige plasser som finnes i bakgårder, kommunens og Europarks parkeringshus (ved Statoil), i 
underjordiske anlegg tilhørende huseiere, sameier og borettslag, på Ekserserplassen og på 
Samfundets eiendommer, m.m. Antall tilgjengelige plasser av ulike typer må telles opp. Hvordan de 
er priset på ulike tider av døgnet bør vurderes for å få bedre utnyttelse, f.ek Europarks anlegg (ved 
Statoil) har samme timepris 24-timer i døgnet og står for det meste tomt. Vi ser dessuten at 
skiltingen av bosonen er mangelfull og skjult, og at det mangler en rekke parkering forbudt skilter. 
Det finnes dessuten gratisplasser pga mangelfull skilting. Per i dag er ikke hele Posebyen Vels område 
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(avgrenset av Festningsgata, Tordenskjolds gate, Otra og Tollbodgata) en del av bosonen, bare deler. 
Dette har gitt en forvirrende og ulogisk skilting, særlig i det nord-vestre hjørnet som bør sees på. 
Antagelig vil endringer her både lette parkering for fastboende, besøkende og turister, samt gi noen 
ekstra parkeringsmuligheter for en billig penge, uten at dette skaper problemer. Vi mener derfor at 
parkeringsmulighetene i hele bosonen i Posebyen må gjennomgås, og bidrar gjerne i dette arbeidet. 
 

 
 
En annen problemstilling å være oppmerksom på, er at hvis parkeringsmulighetene i andre deler av 
Kvadraturen reduseres som del av planen om å redusere gateparkering, eller blir dyrere fordi 
parkeringsplasser i underjordiske parkeringsanlegg prises for høyt, så er kan man lett forestille seg et 
økt press på gateparkering i Posebyen. Det er tross alt gåavstand derfra til sentrale deler av 
Kvadraturen med butikker og offentlige og private tjenester. 
 
Sykling og fotgjengere og biler 
Kristiansand har en stor utfordring knyttet til å tilrettelegge gatebruken for de ulike behovene til 
biler, sykler og gående/trillende. I Posebyen er det flere steder blitt farefullt å ferdes på fortauene 
pga syklister med hyppige konflikter og nesten-ulykker. I flere gater som Rådhusgata og Elvegata går 
folk rett ut av utgangsdøra og i et fortau hvor det ferdes syklister i stor fart.  
• I Elvegata er det anlagt bredt fortau på elvesiden. Resultatet er at syklistene benytter det i 

stedet for gaten hvor de hører hjemme. Det oppstår tidvis farlige situasjoner mellom 
fotgjengere og syklister her.  

• I Tordenskjolds gate er det nå merket opp rødt sykkelfelt i gata på begge sider. Imidlertid så 
benytter svært mange syklister i stedet det som før var felles gå- og sykkelvei noen meter 
nærmere fylkeshuset. Også her i konflikt med fotgjengere, ikke minst skolebarn. 

• I Rådhusgata har det lenge vært en felles gå- og sykkelvei. Der virker det som det er færre 
farlige situasjoner, sannsynligvis fordi det er malt en stripe som skiller gåsonen fra 
sykkelsonen. Tror også dette er markert og skiltet. Samtidig er sykkelfeltet så smalt at det vel 
neppe er egnet til å holde like stor fart som i Elvegata og Tordenskjolds gate. 

• Det er også mange syklister som glemmer at de kun er «gående» når de leier sykkelen. Når de 
sitter på sykkelen er de «kjørende», på fortauet og i fotgjengerfelt. 

 
Hva loven sier om sykling: https://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/sykkelregler/ 
Dette er dessverre ikke entydig. 
 
Det er nå noen steder etablert rød feltene spesielt tilrettelagt for syklister og dermed høyere fart. 
Tordenskjolds gates røde felt blir en del av sykkel - ekspressveien og røde felt bør ikke føres inn i 
Posebyen! Vi ønsker sykler, men med lav i Posebyen , på Elvebredden og Strandpromenaden. 
 

https://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/sykkelregler/


  
Tanker om fremtiden 
Vårt viktigste innspill mht langsiktig utvikling av Posebyen er allerede gitt i den tidligere nevnte 
Posebyplanen som Posebyen Vel har utarbeidet for utvikling av Posebyen mot år 2020 (mai 2011). 
Denne «Posebyplanen»7 dannet bl.a. grunnlag for velforeningens høringsuttalelse til 
Kvadraturplanen (Kommunedelplanen8). Planen er fortsatt aktuell og spilles herved inn på nytt ifm 
den aktuelle planprosessen for fremtidig gatebruk. Den inneholder forslag som er relevante både for 
det «ambisiøse» og det «nøkterne» alternativet for gatebruk. Flere av idéene i Posebyplanen er 
inspirert av studien «Posebyen mot 2040 - Fra miljøby til økoby»9. I Posebyplanen skisseres en 
fremtidig Poseby med parkering kun på en side av gaten, bredere fortau og evt sykkelvei på den 
andre siden, enveiskjøring i hele Posebyen, bilfrie gater, m.m. 
 
Posebyen er Kristiansands gamleby med mye bevaringsverdig kulturhistorie. Dette dreier seg ikke 
bare om husene, men også i høy grad om gatene. Begge deler har blitt stemoderlig behandlet i 
Kristiansand. Rivning og fornying gjør at totalbildet i dag er lite helhetlig. Det bør derfor tas initiativ 
til et helhetlig designprogram for gaterommet i Posebyen. Programmet må være samstemt og 
velintegrert i lokalområdet. Det bør settes av en del tid til prosess og involvering. Designprogrammet 
har til hensikt å gi føringer for utforming av gaterommene i Posebyen. Herunder emner som 
gateprofil, belegg, farger, beplantning, belysning, skiltning, møblering mm. Det er et ønske at 
Posebyen skal ha sin egen identitet gjennom materialbruk, hvilket til dels er fulgt opp i dag. 
Designprogrammet skal ta høyde for historiske minnesmerker og gi plass til fremtidig utvikling. 
Programmet vil gi de overordnede rammer men det må også være plass til individuelt å prege 
byrommet ved egen bolig eller butikk. 
 
Fremtidig gatebruk vil påvirkes av hvordan man ser for seg at Posebyen skal utvikles. Det finnes en 
del politiske tanker om sterk befolkningsvekst og mer liv på gateplan i Kvadraturen10. Det er etter 
vår oppfatning vanskelig å se for seg vesentlig byfortetting i Posebyen uten at dette kommer i sterk 
konflikt med bevaring av bydelenes unike bygningsstruktur. 
  

        
 
I Kommunedelplanen er det meste av velforeningens virkeområde regulert til boligformål (gult i 
venstre figur under). En mindre del er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting (rosa) og 
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sentrumsformål (brun), samt noe grønn struktur mot Otra (grønt)11. I høyre figur er det markert 
hvilke hus som er fredet (brun), bevaringsverdige (lysebrun) og fortsatt under vurdering for bevaring 
(gul). Med noen unntak (f.eks kvartal 5), så finnes det i tillegg detaljerte reguleringsplaner12 som er 
styrende for bevaring og endringer (disse er listet i Kommunedelplanen3). Det er m.a.o. lite ledig 
areal i Posebyen til byfortetting uten å skulle rive den verneverdige og unike bebyggelsen som er en 
viktig del av Kristiansands historie og kulturarv. En byfortetting i Posebyen vil dessuten bidra til øket 
trafikk og økte parkeringsbehov i bydelen. Derimot er det fullt mulig og også ønskelig med mer liv 
på gateplan som vist i Posebyplanen2. 
 
Mer liv på gateplan er likevel en balansegang i en bydel primært er avsatt til boligformål. Det finnes 
allerede en rekke trossamfunn, private og offentlige sosiale institusjoner, eldrehjem, småverksteder, 
butikker, kafeer, kontorer, barnehage, bensinstasjon, parkeringsanlegg, m.m. i Posebyen. Det er 
imidlertid veldig klare betingelser knyttet til at dette13 «ikke er til ulempe for beboerne eller er særlig 
trafikkskapende.» Her har vi i senere tid opplevd en utvikling hvor konsertene i regi av Blå Kors er 
blitt til økende sjenanse for beboerne både mht støy og trafikk. 
 
Når det gjelder Kvartal 5 som mangler detaljert reguleringsplan, så har Posebyen Vel vedtatt en 
uttalelse (2014) som bl.a. sier at Posebyen vel ikke ønsker fortetting av Kvartal 5 med boliger, men 
ønsker at hele Kvartal 5 utvikles til kulturformål med sosiale møteplasser til glede for barn og 
voksne. Kvartal 5 er et bevaringsverdig område og det siste kvartal med bakgårder som har slike 
muligheter for vitalisering. Bystyret fattet senere vedtak (9.12.2015)14 som legger til rette for å 
kunne utvikle deler av Kvartal 5 til kulturformål, en sak det nå jobbes med å konkretisere for politisk 
behandling i Kulturstyret mot slutten av 2016. Hjørnet med Kronprinsens gate 57 og 59, og KR. IV’s 
gate 81, 83 og 85 blir sentralt i dette kulturtiltaket og bør sikres med en parkering forbudt sone 
utenfor. 
 
Ifm saksbehandling av fremtidig bruk av Kvartal 5 argumenterer Kristiansand Eiendom (20/5/2015)15: 
«Kristiansand Eiendom søker om rivetillatelse for «Tyskerbrakka» som ikke lenger er i en slik stand at 
den kan benyttes. Dersom slik tillatelse gis, vil dette kunne tilrettelegge for økt bruk av arealene 
rundt Ekserserhuset for arrangementer og diverse aktiviteter. Om ønskelig kan det frigjorte arealet 
brukes til Posebymarkedet eller lignende og ev. parkering i perioder uten annen aktivitet. Hvis 
rivetillatelse ikke innvilges, må brakka opprustes og åpnes for kulturell bruk.» «Tyskerbrakka» er nå 
revet og Ekserserplassen tilrettelagt for parkering, noe flere naboer har klaget på. Her vil Posebyen 
Vel følge opp intensjonene om at kulturaktiviteter skal ha prioritet fremfor parkering på 
Ekserserplassen. 
 
Posebyen som turistattraksjon har mye større potensiale enn situasjonen er i dag. På sommeren 
virrer det forvirrete cruise-turister rundt med kart over husene det er verdt å ha «stemplet innom». 
Turistbusser dundrer gjennom gatene. I en fremtidig plan for gatebruk bør en god plan for turisme i 
Posebyen med.  
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«Smart City»: Reduksjon av gateparkering og letekjøring er viktig å få gjort noe med. Forskning viser 
at en stor del av trafikken i større byer består av bilister som til enhver tid er på jakt etter en 
parkeringsplass, opptil 30 prosent har det blitt referert til internasjonalt. Teknisk Ukeblad16 skrev 
nylig om Oslo og Bærum sine smart city satsinger ift trafikk og parkering. Målet er at hver eneste 
parkeringsplass blir så effektivt brukt som mulig hele døgnet. I tillegg ønsker man at det skal bli langt 
enklere å betale parkeringsavgift. Det finnes tilsvarende prosjekter i andre byer utenlands. Vi 
anbefaler at Kristiansand også vurderer slike løsninger. 
 
Vi er positive til å få en gangbro over Otra fra Rådhusgata til Kjøita som vedtatt av Bystyret i 2005, 
men ennå ikke realisert. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Posebyen Vel 
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VEDLEGG 2 

Om Bosone parkering 

Til:    Kristiansand kommune       Dato: 13.11.2016 

Styret i Posebyen vel ser at Kristiansand Parkering foreslår en dramatisk prisøkning på bosoneparkering i 

Kvadraturen. Hensikten er å regulere biltrafikk og parkering i kvadraturen ved å få flere biler inn i 

parkeringsanlegg. Selvkostprinsippet som gjelder her og andre steder i Kristiansand fravikes! 

Styret i Posebyen vel er ikke enig i at prisøkning på bosoneparkering er et godt virkemiddel for å redusere 

trafikk og gateparkering i kvadraturen. Det kan tvert om få motsatt virkning! Færre vil ta seg råd til begge 

deler. Parkeringshus er ikke et alternativ til gateparkering, det er et supplement. Skal byen være et godt 

sted å bo må for barnefamilier, eldre, funksjonshemmede, hobbygartnere og snekkere ha mulighet til å 

parkere der de bor. Private parkeringsplasser er få og avstanden til større parkeringsanlegg er for stor til at 

det er et reelt alternativ i dagliglivet.  

En stor del av biltrafikken gjelder besøk til ulike arrangementer og butikker i kvadraturen. Disse bilene 

parkerer nå gratis i bosonen i tidsrommet mellom kl 18 og 08. I perioden 18-22 er det ofte fullt belegg, så 

tømmes det raskt etter hvert som arrangementene tar slutt. I bosonetiden på dagtid er det god plass. Av 

dette ser vi at det er fremmedparkering som skaper kapasitetsproblemene. Økte priser for 

bosoneparkering reduserer ikke fremmedparkering!  

Posebyen vel mener derfor at andre tiltak vil være mer effektive for å redusere trafikk i kvadraturen. Hvis 

følgende tiltak gjennomføres samtidig tror vi det vil skje en rask endring i trafikkbildet: 

1. Økt tilbud og tilgjengelighet til parkeringsanlegg samt overkommelige priser vil øke etterspørselen 

og gjøre det mulig å ha begge deler. Det må skaffes til veie en oversikt over eksisterende offentlige 

og private anlegg. Det må også stilles krav til fremtidige utbyggere om at de tilbyr økt 

parkeringstilbud til bydelen.  

2. Øke tidsrommet for bosoneparkering og parkometerparkering. Trafikk til foreninger, 

kulturarrangement, handel ol må da parkere på tilrettelagte plasser (parkeringshus) utenfor 

bosonen. Som beskrevet ovenfor er fremmedparkering årsaken til kapasitetsproblemene, ikke 

antall biler med bosonetillatelse. 

3. Tildelingskriteriene for bosoneparkering må følge vedtektene. I kommunens parkeringsvedtekter 

fra 2008 står det at det skal være 1 bil pr boenhet. Skal dette gjennomføres må boenhetsregisteret 

for kvadraturen oppdateres og det må lages en nøyaktig oversikt over hvor mange bosoneplasser 

som finnes. Den eksisterende oversikten er unøyaktig.  

4. Skilting inn til og i bosonen må forbedres. Da vil feil- og leteparkering reduseres og kapasiteten 

utnyttes mer effektivt.  

5. Ved brøyting og feiing må biler i parkering forbudt-soner bøtelegges og borttaues.  

Posebyen mener derfor at prisøkning på bosoneparkering er helt feil virkemiddel for å redusere biltrafikk i 

gatene. Gjennomføres tiltakene vi har beskrevet ovenfor samtidig vil vi raskt redusere både trafikk og 

gateparkering i Posebyen. Dette er skissert opp i Posebyplanen (2010). Her skisseres framtida for Posebyen 

opp, med miljøgater, parkering kun på en side, bosoneparkering hele døgnet med strenge tildelingskriterier 

og parkeringshus i utkanten for å minke trafikk i gatene.  

På vegne av styret i Posebyen vel 

Kari Steffensen, styreleder 



VEDLEGG 3 

PARKERING – BOSONE – EL BILER 

Disse tema har tidligere blitt gitt i innspill til kommunen: 
 
- Brev av 12. september 2016. Sak 201514353 – Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, 
del 1- Endring av temakart gatebruk. 
-E-post av 13. november 2016 til Kristiansand Parkering og Kristiansand Kommune om Bosone 
parkering 
 
 

Parkering  
Posebyen Vel har tatt opp en rekke utfordringer ift parkering i Posebyen med kommunen. Noen 
punkter fra senere tids dialog: 

 Utenbys folk som skal på arrangementer i Kvadraturen, bruker Posebyen som parkeringsplass 
etter kl 17 (betaling) og kl 18 (bosone), da er det gratis og lovlig å sette bilene sine der. Dette 
fører til økt biltrafikk og i perioder mangel på parkeringsplasser i bosonen. Ekstra ille er det når 
institusjoner i Posebyen har arrangementer, da er det både fullt og mye trafikk. Det blir mye 
lete-kjøring og frustrasjoner, det er ikke bra verken for miljøet eller bokvaliteten. Høyt 
parkerings belastning/trafikkbilde skyldes ikke beboere men tilreisende som søker gratis plass på 
gateplan. 

 Skiltingen inn til bosonen er ikke tydelig nok, det er mange som ikke har sett eller forstått 
betydningen. Kan noe forbedres der? 
Vi forslår videre at veiene inn til Posebyen markeres f.eks med trær (blir en portal) ref 
Holbergsgate. 

 En annen problematikk er ifm brøyting og feiing. Hvert år er det flere bileiere som ikke flytter 
bilene sine når p-forbudt skilt og sms kommer. Dette kan de trygt gjøre, det får ingen 
konsekvenser 
Vi viser til andre byer hvor tiltakene følges opp med borttauing. 

 Når de nedgravde avfallsstasjonene kommer, vil det forsvinne flere parkeringsplasser. På sikt er 
det også ønske om å ha parkering kun på en side av gaten. Vi trenger en plan for hvordan vi skal 
få plass til alle bilene som blir til overs i bosonen. 

 Vi har en utvikling i Posebyen hvor det etableres flere og flere boenheter per eiendom 
(hyblifisering og seksjonering hus til leiligheter, samt at hver husstand anskaffer seg flere biler). 
Med flere boenheter per eiendom blir det flere biler som skal parkeres.  

 Flertallet av byens parkerings hus stenger mellom kl 24 – 06. Dette er ikke fleksibelt og inviterer 
til gateparkering. 

 
Anbefaling 

 Vi forslår at veiene inn til Posebyen markeres f.eks med trær (blir en portal) ref Holbergsgate. 

 Innføre konsekvenser for de som ikke følger krav om flytting av bil ved feiing og snøbrøyting. 

 Krav til utbyggere om å etablere parkerings plasser. 

 Foreslår en forenklet to delt parkerings løsning, en for bosone og en for avgiftsbelagte plasser. 
Løsning for håndverkere videre føres. 

 Øke fleksibilitet på åpningstid i byens parkerings hus. 
 

 

 
 



 

Bosone  
Styret i Posebyen vel ser at Kristiansand Parkering har gjennomført en dramatisk prisøkning på 

bosoneparkering i Kvadraturen. Hensikten er å regulere biltrafikk i kvadraturen. Selvkostprinsippet 

som gjelder her og andre steder i Kristiansand fravikes! 

Styret i Posebyen vel er ikke enig i at prisøkning på bosoneparkering er et godt virkemiddel for å 

redusere trafikk og gateparkering i kvadraturen. Det kan tvert om ha motsatt virkning! Færre vil ta 

seg råd til begge deler. Parkeringshus er ikke et alternativ til gateparkering, det er et supplement. 

Skal byen være et godt sted å bo må for eksempel barnefamilier, funksjonshemmede, 

hobbygartnere og snekkere ha mulighet til å parkere på gata i perioder.  

Posebyen vel mener derfor at andre tiltak vil være mer effektive for å redusere trafikk i kvadraturen. 

Hvis følgende tiltak gjennomføres samtidig tror vi det vil skje en rask endring i trafikkbildet: 

1. Økt tilbud og tilgjengelighet til parkeringsanlegg samt overkommelige priser vil øke 

etterspørselen og gjøre det mulig å ha begge deler. Det må skaffes til veie en oversikt over 

eksisterende offentlige og private anlegg. Det må også stilles krav til fremtidige utbyggere 

om at de tilbyr økt parkeringstilbud til bydelen.  

2. Øke tidsrommet for bosoneparkering og parkometerparkering. Trafikk til foreninger, 

kulturarrangement, handel ol må da parkere på tilrettelagte plasser (parkeringshus) utenfor 

bosonene.  

3. Tildelingskriteriene for bosoneparkering må følge vedtektene. I kommunens 

parkeringsvedtekter fra 2008 står det at det skal være 1 bil pr boenhet. Skal dette 

gjennomføres må boenhetsregisteret for kvadraturen oppdateres og det må lages en 

nøyaktig oversikt over hvor mange bosoneplasser som finnes. Det bør være en ordning med 

behovs prøving for eventuelt bosone for bil 2. 

 

Gjennomføres disse tiltakene samtidig vil vi raskt redusere både trafikk og gateparkering i Posebyen. 

Dette er skissert opp i Posebyplanen, som ble laget i 2008. Her skisseres framtida for Posebyen opp, 

med miljøgater, parkering kun på en side, bosoneparkering hele døgnet med strenge 

tildelingskriterier og parkeringshus i utkanten for å minke trafikk til husene.  

Per i dag er ikke hele Posebyen Vels område (avgrenset av Festningsgata, Tordenskjolds gate, Otra 
og Tollbodgata) en del av bosonen, bare deler. Dette har gitt en forvirrende og ulogisk skilting, særlig 
i det nord-vestre hjørnet som bør sees på. Antagelig vil endringer her både lette parkering for 
fastboende, besøkende og turister, samt gi noen ekstra parkeringsmuligheter for en billig penge, 
uten at dette skaper problemer.  
 
Anbefaling 

 Vi mener derfor at parkeringsmulighetene i hele bosonen i Posebyen må gjennomgås, og bidrar 
gjerne i dette arbeidet. F.eks er innrammingen av bosone kartet ulogisk i dag; deler kvartal i 
Elvegata er ikke tatt med. 

 Det er ønsker om flere bosoneplasser i deler av Posebyen, blant annet Holbergsgata-
Rådhusgata. 

 Vi foreslår en forenklet to delt parkerings løsning, en for bosone og en for avgiftsbelagte plasser. 
Ordningen for håndverkere videreføres 



Vi er klar over dette medfører økt bemanning for kontroll. Dette er imidlertid en av rekke 
konsekvenser for å oppnå Kristiansand miljø planer. 
 

Viser til eksempel fra Bergen kommune 

(https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-

vegtrafikk/parkering/boligsoneparkering ) hvor tiltakene er innført. 

 

 
 

El Biler 
 Vi ser også at flere anskaffer seg el-biler som trenger ladning. Pr nå er det ikke mulig å lade i 

Posebyen. Flere el-bileiere strekker derfor kabel fra huset og over fortauet, noe som skaper 
utfordringer ift fotgjengere og brøyting. Faren for ytterligere hjemmelagde løsninger øker.  
 
Anbefaling 

 Vi foreslår etablering av sentrale ladestasjoner 2 steder i ytterkant Posebyen f.eks v Fylkeshuset 
og v Tangen. Disse etablerers med lade system mot betaling. Dette er installert i andre byer og 
driftes av kommunene. 
 

Referanser hvordan dette er løst 

 

o https://www.tu.no/artikler/hva-skjer-nar-hele-nabolaget-far-

elbil/376660?utm_source=newsletter-2017-02-

18&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

o https://www.tu.no/artikler/na-kommer-ultrahurtig-lading-til-

yx/377415?utm_source=newsletter-2017-03-

03&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

o https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/sistenytt/article-140778 

o https://www.ski.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/miljo-klima-og-
forurensing/klima-miljo-og-natur/klima/strategi-og-tiltak-for-etablering-av-
ladeinfrastruktur-i-ski.pdf 

 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-vegtrafikk/parkering/boligsoneparkering
https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-vegtrafikk/parkering/boligsoneparkering
https://www.tu.no/artikler/hva-skjer-nar-hele-nabolaget-far-elbil/376660?utm_source=newsletter-2017-02-18&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.tu.no/artikler/hva-skjer-nar-hele-nabolaget-far-elbil/376660?utm_source=newsletter-2017-02-18&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.tu.no/artikler/hva-skjer-nar-hele-nabolaget-far-elbil/376660?utm_source=newsletter-2017-02-18&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.tu.no/artikler/na-kommer-ultrahurtig-lading-til-yx/377415?utm_source=newsletter-2017-03-03&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.tu.no/artikler/na-kommer-ultrahurtig-lading-til-yx/377415?utm_source=newsletter-2017-03-03&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.tu.no/artikler/na-kommer-ultrahurtig-lading-til-yx/377415?utm_source=newsletter-2017-03-03&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/sistenytt/article-140778
https://www.ski.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/miljo-klima-og-forurensing/klima-miljo-og-natur/klima/strategi-og-tiltak-for-etablering-av-ladeinfrastruktur-i-ski.pdf
https://www.ski.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/miljo-klima-og-forurensing/klima-miljo-og-natur/klima/strategi-og-tiltak-for-etablering-av-ladeinfrastruktur-i-ski.pdf
https://www.ski.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/miljo-klima-og-forurensing/klima-miljo-og-natur/klima/strategi-og-tiltak-for-etablering-av-ladeinfrastruktur-i-ski.pdf


VEDLEGG 4 

Kryssing av Festningsgata (Gyldenløves gate og Kristian 4des gate) 

I forbindelse med utbygging av parkeringsanlegg under Torvet har man satt i gang å bygge ned- og 

innkjøring fra Festningsgata. Som del av byggearbeidene, er flere fotgjengerfelt over Festningsgata 

blitt stengt og fjernet. I Fædrelandsvennen den 21. april 2016 leser vi at Festningsgata blir aldri 

den samme som før. «Blomsterbedet og fotgjengeroverganger forsvinner når innkjøringen til 

Torvet parkeringsanlegg skal bygges de neste månedene. To fotgjengeroverganger er allerede 

stengt for alltid i kvartalet mellom Skippergata og Gyldenløves gate. En tredje overgang, den mye 

frekventerte som leder til Øvre Torv fra Rådhusgata, er stengt frem til oktober.» Som kjent, så 

forsvant dessuten overgangen ved Kristian V's gate for noen år siden, og den er fortsatt savnet 

blant fotgjengere. Med andre ord det blir færre og færre overganger hvor myke trafikanter kan 

krysse Festningsgata, og det synes vi er bekymringsfullt. 

Posebyen Vel sendte ifm planarbeidet for torvparkeringen bekymringsmelding uten å bli hørt. Vi 

har ikke nådd gjennom til Statens Veivesen. Det virker som politikerne ikke har vært klar over disse 

konsekvensene av at det anlegges parkering under Torvet. Alle de berørte overgangene over 

Festningsgata er hyppig brukt av fotgjengere, syklister, bevegelseshemmede, barnevogner, 

turister, osv. for å komme seg sikkert og raskt mellom Posebyen og sentrumsdelen av 

Kvadraturen. Vi synes det er svært bekymringsfullt at disse mulighetene forsvinner for de myke 

trafikantene. Da vil Festningsgata for mange myke trafikanter bli en barriere på tvers av 

Kvadraturen. Det kan dessuten friste til at enkelte fotgjengere likevel velger å krysse på steder 

uten overganger, noe som kan være svært trafikkfarlig. 

Posebyen Vel henstiller herved på det sterkeste om at det anlegges overganger over Festningsgata 

på de samme steder som før selv om det nå anlegges nedkjøring fra Festningsgata til 

parkeringsanlegget under Torvet. 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Festningsgata-blir-aldri-den-samme-449566b.html?spid_rel=2 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Festningsgata-blir-aldri-den-samme-449566b.html?spid_rel=2 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Satte-opp-gjerde-i-Festningsgata-302536b.html 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Her-krysset-146-personer-gata-pa-en-halv-time---tvers-

gjennom-anleggsomradet-252597b.html 

 

  

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Festningsgata-blir-aldri-den-samme-449566b.html?spid_rel=2
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Festningsgata-blir-aldri-den-samme-449566b.html?spid_rel=2
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Satte-opp-gjerde-i-Festningsgata-302536b.html
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Her-krysset-146-personer-gata-pa-en-halv-time---tvers-gjennom-anleggsomradet-252597b.html
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Her-krysset-146-personer-gata-pa-en-halv-time---tvers-gjennom-anleggsomradet-252597b.html


Foruten kryssing ved Gyldenløves gate, så trengs det også fotgjengerfelt for å krysse Festningsgata 

ved Kristian 4des gate slik det var før. Gang- og sykkelveien med lekeplasser som går gjennom det 

indre av kvartalene 10, 11 og 12 i Posebyen munner her ut i Festningsgata. På andre siden av 

Festningsgata ligger Stener Heyerdahls park og lekeplass. Det er behov for å knytte dette sammen 

med en fotgjengerovergang. I dag er det satt opp gjerde i midtrabatten for å hindre dette. Man 

kan på bildet se stien hvor folk krysser over midtrabatten ved enden av gjerdet. Med 

fotgjengerfelt blir denne kryssingen sikrere og mindre trafikkfarlig. 

 

 

 

 



VEDLEGG 5 

Tiltak mot luftforurensning 

Mht luftforurensning så nyter Kristiansand godt av naturlig ventilasjon når vinden blåser uhindret gjennom 
kvadraturens gatenettverk. Byen har heller ikke lokk som Oslo og Bergen. Likevel viser rapport fra Norsk 
institutt for luftforskning1 at Kristiansand er blant et titalls norske byer og tettsteder med ulovlig dårlig 
luftkvalitet. Det er dager i året hvor Kristiansand er blant Norges 10 verstinger på luftforurensning2. 

Statens vegvesen, Vest-Agder distrikt, og Kristiansand kommune samarbeider om å måle 
luftforurensningen i Kristiansand sentrum og formidle informasjon om denne3. Info fra kommunen finnes 
på: https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/luftforurensning/ og 
temakart luftforurensning i Kristiansand finnes 
påhttp://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_Kristiansand/Vis/Temakart 

 

I følge Nasjonal Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) som gjelder fra  
20124 er:  

Gul sone: Store deler av Posebyen ligger i «gul sone». Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør 
vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning. Klifs og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier er lagt til grunn for nedre 
grense i gul sone. Det bør vises størst varsomhet i områder som ligger nær rød sone. 

Rød sone: Tordenskjolds gate skole ligger i «rød sone». Rød sone angir et område som på grunn av høye 
luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I 
rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, 
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. 

Behov for tiltak: Posebyen Vel synes det er svært betenkelig at Tordenskjolds gate skole ligger i «rød 
sone». Det vesentligste av denne forurensningen skyldes at skolen ligger ved et av utløpene til Banehei 
tunellen. Denne tunellen er konstruert slik at forurensning fra biltrafikken ventileres ut fra tunellutløpene. 
Siden forurensningen er størst ved tunnelutløp som til Festningsgata, bør det iverksettes tiltak for å 
forbedre luftkvaliteten i dette området. Dette bør iverksettes som del av den 2-års oppgradering som nylig 

startet for å møte EU-krav5 . 

                                                           
1
 http://www.tv2.no/a/6569980/ 

2
 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/11/28/195259645/hoy-luftforurensning-ti-steder-i-norge 

3
 http://luftkvalitet.info/home.aspx?type=1&topic=1&id=%7b8edc53ab-a2dc-4083-8353-1de936ecf5b8%7d 

4
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1520-luftkvalitet-arealplanlegging/id679346/ 

5
 http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Stenger-to-E-18-tunneler-delvis-i-over-ett-ar-697631b.html 

https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/luftforurensning/
http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_Kristiansand/Vis/Temakart
http://www.tv2.no/a/6569980/
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/11/28/195259645/hoy-luftforurensning-ti-steder-i-norge
http://luftkvalitet.info/home.aspx?type=1&topic=1&id=%7b8edc53ab-a2dc-4083-8353-1de936ecf5b8%7d
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1520-luftkvalitet-arealplanlegging/id679346/
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Stenger-to-E-18-tunneler-delvis-i-over-ett-ar-697631b.html


VEDLEGG 6 

Nei til Holbergsgate som gå-vennlig gate – Ja til Kronprinsens gate 

Vi mener Kronprinsens gate er det beste valget for miljøgate/gåvennlig gate og sterkt å foretrekke 

fremfor Holbergs gate.  

Forslaget om å velge Holbergsgate som gåvennlig gate, er begrunnet med innspill fra barn og unge i 

fra heftet «Barn og unge gir innspill». Dette er et veldig tynt dokument hvor utvalget er altfor lite og 

skjevt. Det er for mye usikkerhet og forutsetninger som gir lite pålitelig beslutningsgrunnlag.  

Skolebarn 

Barn fra Kanalbyen som skal til Todda: Disse vil velge å gå den nye Vestre Strandgate opp til 

Gartnerløkka og deretter Banehaven og gang/sykkelveien mellom Nybyen og Baneheia frem til 

Todda. 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vestre-Strandgate-skal-bli-lekker-aveny-697267b.html 

Det snakkes noe om tvilsomt klientell på denne gang/sykkelveien som gjør den utrygg. Det er jo bare 

å rydde opp i. Vi vi ikke ha slikt uansett. 

Barn fra Tangen til Todda: Disse vil gå Elvegata eller Kronprinsens gate. Hvis Kronprinsens gate blir 

gåvennlig, vil de foretrekke den pga færre biler og sykler. Elvegata skal jo bli sykkeltrasé. Det er 

omvei for de fra Tangen å skulle gå Holbergs gate. 

Barn fra city-delen til Todda: De fleste av disse bor i Posebyen. Hva de velger, avhenger av hvor de 

bor i Posebyen. De velger trolig det som blir oppfattet som tryggest av Holbergsgate og Kronprinsens 

gate. 

Akser for turgåere, turister, osv 

Turgåere fra Tangen som skal i Baneheia vil gå Kronprinsens gate, Elvegata eller Strandpromenaden, 

ikke Holbergsgate. 

Turister, beboere, osv som skal til Tangen, Bystranda, Aquarama, Q42 vil gå Kronprinsensgate eller 

Elvegata, mest sannsynlig Kronprinsens gate. 

Folk som skal fra Posebyen eller Tangen til Fylkeshuset vil gå Kronprinsens gate. 

I helgene er det mye trafikk til Joker i Kronprinsens gate ettersom det er den eneste butikken i 

Kristiansand sentrum som holder åpent på søndager. Der ligger dessuten Jokerparken som er et 

naturlig samlingspunkt for barn og foreldre i Posebyen som vil leke eller slappe av. De kommer dit via 

Kronprinsens gate. 

Kronprinsens gate er mao den naturlige gåvennlige aksen mellom Banbeheia/Fylkeshuset/Todda og 

Posebyen/Tangen/Bystranda. 

For øvrig kommer den naturlige adkomsten til fots for å komme til det kulturhistoriske senteret i det 

nordre hjørnet av Kvartal 5 til å gå via Kronprinsens gate. 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vestre-Strandgate-skal-bli-lekker-aveny-697267b.html


Kronprinsens gate mellom Kristian 4des gate og Tordenskjolds gate må bli den gåvennlige gata som 

er foreslått i Gatebruksplanen, ikke Holbergs gate. Det må bli et trygt fotgjengerfelt med midtrabatt 

for å krysse Tordenskjoldsgate over til Fylkeshuset og Todda fra Kronprinsens gate. Det ligger 

dessuten bussholdeplass på begge sider av Tordenskjolds gate her og det er mye kryssing av 

fotgjengere hele dagen. Disse fortsetter ned Kronprinsens gate. 

Trafikk 

Holbergs gate er i dag svært trafikkert.  
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BYBUSS 
En av gatebruksplanens hovedideer er å redusere gateparkering og biltrafikk i bygatene. 
Virkemidler er bla nye parkeringshus, økte parkeringssatser og fjerning av gateparkering. Samtidig 
skal Kvadraturen være et attraktivt sted for handlende, kultur- og underholdningsgjester og 
beboere. Kvadraturen er i sterk konkurranse med og blir utfordret av Sørlandssenteret på flere av 
disse områdene. En bilfri by kan høres forlokkende ut, samtidig som vi vet at mange er avhengige 
av, eller ønsker å bruke bil til sine gjøremål.  
 
Kvadraturen vil om få år ha folkerike bosoner i alle hjørner. Tangen, Posebyen, Kanalbyen og etter 
hvert Nye Gartnerløkka. Fritids, kultur -og foreningsvirksomhet, som Kilden, Aquarama, Bystranda, 
Kino, Q42 og Blå Kors finnes spredt overalt. Handelsvirksomheten er i sentrum, i områdene rundt 
Markensgata. Jernbane, busstasjon og ferjeterminal er også i ytterkant. Parkeringshusene som 
fram til nå ikke har fremstått som særlig attraktive er plassert i sentrum og alle hjørnene. 
Avstanden mellom disse punktene kan bli lang for mange, privatbil og gateparkering har vært 
foretrukket praksis. 
 
Posebyen vel foreslår Bybuss som løsningen på denne utfordringen! En liten bybuss som går i 
rute mellom randsonene og sentrum, med høy frekvens. Dette vil gagne både handelsstand, 
kultur/underholdningsvirksomhet, besøkende og beboere. Det kan gi kvadraturen et stort fortrinn 
framfor andre handelssentra. Beboere i ytterkantene kan ta bybussen til handlegatene i stedet for 
å bruke bil (ut av byen). Fastboende kan ha bilene sine i parkeringsanlegg, og bruke bybussen til 
og fra. Besøkende til de store kulturinstitusjonene kan parkere i parkeringshus i stedet for å lete 
etter parkeringsplass på gatene og bruke bybussen til og fra. Til Aquarama og Bystranda kan de ta 
bybussen fra busstasjonen, og besøkende til Kilden kan kose seg med en liten busstur før konsert. 
For cruisegjester og andre turister vil det være en ypperlig mulighet til å se hele byen.  
 
I regjeringens transportplan fram til 2015 er et av fire hovedmål utslippsfri kollektivtransport. Det er 
stor utvikling på dette området for tiden. Styret i Posebyen vel ser for seg små batteribusser som 
går i høyfrekventert rute mellom ytterkanter og sentrum. Dette vil være både hensiktsmessig og 
miljøvennlig, og i tråd med nasjonale mål. De går stille, tar mindre plass i gatene og er lette å 
manøvrere. Kvadraturens topografi er flat og krever lite energi. Det har skjedd mye når det gjelder 
lademuligheter de siste årene. De kan skifte batteri på depot, lade om natten eller ha 
induksjonslading på holdeplassene. En rekke byer i Norge eksperimenterer med el-busser nå, 
handler vi raskt kan Kristiansand bli en topp moderne og miljøvennlig by!   
 
Aktuelle linker: 
https://www.tu.no/artikler/en-rekke-konsepter-for-elbusser-skal-proves-ut-i-2017/37738 

https://www.tu.no/artikler/ruter-vil-sette-10-50-forerlose-minibusser-pa-veiene-i-oslo-og-

akershus/367585 
http://www.cowi.no/menu/events/ 
 

Bildet taler for seg 
selv. Se for deg 

denne i Kvadraturen!  
(Noen så den vel i virkeligheten øyne torsdag 16.3) 

https://www.tu.no/artikler/en-rekke-konsepter-for-elbusser-skal-proves-ut-i-2017/37738
https://www.tu.no/artikler/ruter-vil-sette-10-50-forerlose-minibusser-pa-veiene-i-oslo-og-akershus/367585
https://www.tu.no/artikler/ruter-vil-sette-10-50-forerlose-minibusser-pa-veiene-i-oslo-og-akershus/367585
http://www.cowi.no/menu/events/


VEDLEGG 8 

Lundsbrua 

Politikerne har flere ganger diskutert å stenge gamle Lundsbroa (Thygesons Minde) for biltrafikk og 

reservere den for kollektiv, gange, sykkel og utrykning. Statens vegvesen har vært skeptisk ettersom 

trafikkbelastningen på E 18 og E 39 gjennom Kristiansand allerede er stor, og at en slik stenging vil 

føre til ytterligere belastning. I tillegg er Dronningens gate og gamle Lundsbroa omkjøringsvei for 

europaveien gjennom Kristiansand. 

Posebyen Vel vil sterkt fraråde en slik stenging. Det er helt unødvendig med en prøveordning for å se 

hvordan dette vil bli. Vi vet svaret allerede. Dette vil føre til en sterk økning av trafikken gjennom 

Posebyen, ikke minst i Elvegata og Tordenskjolds gate. Trafikk til og fra Tangen, Aquarama, Q42 og 

øvrige østre deler av Kvadraturen vil finne det like naturlig å velge denne traséen som Dronningens 

gate og Festningsgata. En slik trafikkøkning er ikke Posebyen i stand til å takle. 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vurderer-a-stenge-Lundsbroa-for-biltrafikk-692333b.html 

Derimot er Posebyen Vel positiv til nyhetene om å få realisert Christian Quart brua mellom 

Rådhusgata og Kjøita som gang- og sykkelbru over Otra. Den ble vedtatt av Bystyret i 2004, og nå ser 

det ut som den vil kunne realiseres etter hva som vi leser i FVN.  

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Slik-vil-de-binde-sammen-Kjoita-og-Kvadraturen-698284b.html 

En ny gang- og sykkelbru fra Rådhusgata til Kjøita vil kunne redusere noe av belastningen på gamle 

Lundsbrua, og således kunne lette kollektivtrafikken der. 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vurderer-a-stenge-Lundsbroa-for-biltrafikk-692333b.html
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Slik-vil-de-binde-sammen-Kjoita-og-Kvadraturen-698284b.html
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Sykling 

Sykkelekspressvei 

Posebyen Vel har gitt innspill ifm etablering av sykkelekspressvei, og vi støttet våren 2015 valget av 

trasé for bro over Otra og videreføring i Tordenskjolds gate. Vi har diskutert dette på nytt høsten 

2016 etter alle innvendingene som er kommet fra berørte parter i Tordenskjolds gate. Vi har nå 

kommet til at det totalt sett vil være en bedre løsning å legge sykkelekspressveien inntil 

Oddernesbrua for å unngå dette.  

Imidlertid så må det tas hensyn til sikker ferdsel for gående på den eksisterende gang-/sykkelveien 

fra Eg. Foreldrerepresentanter ved Tordenskjolds gate skole har tatt opp problematikken med at 

elevene som går fra Egs-området, ferdes på en gang/sykkelvei med syklister som sykler fort, og der 

det er uklare regler for hvor fotgjengere og gående skal ferdes.  For at hastigheten skal ned og 

elevene bli tryggere, er det i skolestyret foreslått fartsdempende tiltak som bomsperrer og tydelig 

skilting. Det gjelder også der gang-/sykkelstien fra Oddernesbroa og evt ny sykkelekspressvei vil 

komme opp i Egsveien. Mange farlige situasjoner har oppstått her allerede. 

Gjentar her våre øvrige kommentarer ifm uttalelsen om sykkelekspressveg. Målet med 

sykkelekspressvegen er en gang- og sykkelveg hvor man kan sykle direkte og trafikksikkert på hele 

strekningen fra Dyreparken til Andøykrysset. Her glemmer konsekvensutredningen noen viktige 

forhold, nemlig fotgjengernes spesielle behov samt behovene til de som skal av og på ekspressvegen 

underveis fra Dyreparken til Andøya: 

• Sykkelekspressvegen må ikke bare fungere effektivt for syklister, men også fungere som en 

sikker, effektiv og trivelig gang- og turvei for fotgjengere i alle aldre, for barnevogner, 

rullestoler, hundeluftere, joggere, osv. Dette er spesielt viktig ifm krysningen av Otra. Det er 

blitt populært å benytte seg av de nye og fine turveiene langs begge sider av elva, og mange 

går en rundtur hvor de krysser Oddernesbrua og Gamle Lundsbrua. Elvebredden er blitt et av 

byens viktigste rekreasjonsområder. Omfanget av dette forventes å øke, ikke minst med 

tilgang til denne nye gang- og sykkelbrua. 

• Foruten at selve brua må tilrettelegges for gående, må det anlegges gode løsninger for at 

turveiene langs Otra knyttes sammen med gangbrua. Her må det spesielt tas hensyn til 

barnevogner og rullestoler. Selv om turveiene skal krysse under ekspressbrua, bør man slippe 

å gå langt opp i Tordenskjoldsgate for å komme inn på gangbrua over Otra. 

• Tilsvarende må det sikres gode påkjøringsmuligheter for syklister som skal inn i Posebyen 

eller til og fra sykehuset på Eg som er den største arbeidsplassen i området. Det bør dessuten 

skilles mellom biler og syklende/ gående på Egsveien da dette er et farlig og uoversiktlig 

område. Dette kan f.eks. gjøres ved å legge en ny sykkel / gangsti under Oddernesbrua og 

langs Otra nordover. 

Sykling i Posebyen 

Økt sykkeltrafikk gjennom Posebyen vil medføre trafikale utfordringer som må tas hensyn til. Det er 

registrert flere fotgjenger- og sykkelulykker nedover Egsveien og langs Tordenskjoldsgate. I tillegg 

kommer en rekke nesten-ulykker som ikke er registrert. Særlig krysset Tordenskjoldsgate, Egsveien, 



Elvegata og St. Hans gate er utsatt. Når i tillegg en ny sykkelekspressvei kobler seg på dette krysset, 

vil dette kreve tiltak som vesentlig øker trafikksikkerheten både for syklister og fotgjengere. Mange 

av fotgjengere i akkurat dette området er eldre, uføre og barn. 

Økt trafikk av syklende i Tordenskjoldsgate gir også trafikale utfordringer ift alle skolebarna som 

ferdes mellom Tordenskjoldsgate skole og Posebyen, Fergefjellet og Eg. Det er viktig å skille gående 

og syklende, samt å redusere antall krysningspunkter hvor ulykker kan skje. I Elvegata og Rådhusgata 

deler i dag fotgjengere og syklister fortauet, noe som ofte resulterer i farlige situasjoner, så fysiske 

skiller må til. 

Sykling og fotgjengere og biler 

Kristiansand har en stor utfordring knyttet til å tilrettelegge gatebruken for de ulike behovene til 

biler, sykler og gående/trillende. I Posebyen er det flere steder blitt farefullt å ferdes på fortauene 

pga syklister med hyppige konflikter og nesten-ulykker. I flere gater som Rådhusgata og Elvegata går 

folk rett ut av utgangsdøra og i et fortau hvor det ferdes syklister i stor fart.  

• I Elvegata er det anlagt bredt fortau på elvesiden. Resultatet er at syklistene benytter det i 

stedet for gaten hvor de hører hjemme. Det oppstår tidvis farlige situasjoner mellom 

fotgjengere og syklister her.  

• I Tordenskjolds gate er det nå merket opp rødt sykkelfelt i gata på begge sider. Imidlertid så 

benytter svært mange syklister i stedet det som før var felles gå- og sykkelvei noen meter 

nærmere fylkeshuset. Også her i konflikt med fotgjengere, ikke minst skolebarn. 

• I Rådhusgata har det lenge vært en felles gå- og sykkelvei. Der virker det som det er færre 

farlige situasjoner, sannsynligvis fordi det er malt en stripe som skiller gåsonen fra 

sykkelsonen. Tror også dette er markert og skiltet. Samtidig er sykkelfeltet så smalt at det vel 

neppe er egnet til å holde like stor fart som i Elvegata og Tordenskjolds gate. 

• Det er også mange syklister som glemmer at de kun er «gående» når de leier sykkelen. Når 

de sitter på sykkelen er de «kjørende», på fortauet og i fotgjengerfelt. 

Hva loven sier om sykling: https://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/sykkelregler/ 

Dette er dessverre ikke entydig. 

Det er nå noen steder etablert rød feltene spesielt tilrettelagt for syklister og dermed høyere fart. 

Tordenskjolds gates røde felt blir en del av sykkel - ekspressveien og røde felt bør ikke føres inn i 

Posebyen! Vi ønsker sykler, men med lav fart i Posebyen, på Elvebredden og Strandpromenaden. 

https://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/sykkelregler/
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En skjult perle og Posebyens grønne områder 

Posebyen har en hemmelig og godt skjult perle. Gjennom carrebebyggelsen mellom Kristian IVs gate 

og Henrik Wergelandsgate fra Elvegata til Festningsgata går det en nydelig snarvei. Den er et 

interessant brudd på strukturen i renessansebyen, der kvartalene ellers er lukkede. Denne 

mellomveien kan bli en barne- og familievennlig oase i Posebyen. I det øverste kvartalet, mellom 

Elvegata og Kronprinsensgate er der en park og en gågate. Men fra Kronprinsensgate og ned til 

Festningsgata er det stedvis lite innbydene. Med enkle midler, noe beplantning, benker og tilsyn kan 

dette bli et sted der barn leker og foreldre kan hygge seg med hverandre eller slippe barna ut uten 

tilsyn.  

Grønne områder er viktige som møteplass og rekreasjonsmulighet i en bydel. Det er mange 

bakgårder med hager, men de er lukkede og private. Elveparken rustes nå opp med grillplass og 

lekeapparater. Posebyen vel ser for seg en videre utvikling med badeplasser, kafe og 

bevertningssteder og tilpasset belysning. Kvartal 5 ser omsider ut til å kunne bli et felles møtested og 

vi ser med spenning på hva som kommer her! 

For å markere Posebyen ser vi for oss en mer tydelig innramming og skilting med kulturminne. 

Krysset Holbergsgate/Rådhusgata er nydelig markert med trær i alle hjørner, det er det også i krysset 

Holbergsgate/Tordenskjoldsgate. Vi ønsker det samme i alle inngangene til Posebyen.  

For øvrig henviser vi til Posebyplanen som ble utviklet av Posebyen vel i 2011. Den er fortsatt like 

aktuell, og vi ser med stor glede at noen av ideene her er gjennomført!  
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Urbant friluftsliv 

Ved revisjon av Gatebruksplanen foreslås det et endret temakart for gatebruk i Kvadraturen. Temakartet 

viser hovedgater, gågater, handlegater, kollektivgater og hovedsykkelnett. Posebyen Vel mener at et viktig 

behov mangler i dette, nemlig urbant friluftsliv (turveier). Dette er tema som hører med i Gatebruksplanen. 

Det er behov for et godt kart over gang- og sykkelveier i og rundt Kvadraturen. Dette må også vise forslag til 

spaser- og sykkelturer. 

I en by som Kristiansand så er det viktig å legge til rette et gang- og sykkelnett for beboere og turister som 

ønsker å gå tur for å oppleve byen, sjøen, elva, naturen, osv. eller for å trene. Det er allerede tilrettelagt 

strandpromenade, elvepromenade, turløyper på Tangen, i Baneheia, på Odderøya, osv. f.eks i SMS-

prosjektet1. Det finnes fine spaserturer i Kvadraturen å anbefale til turister. Disse har opplevelser og 

severdigheter. Imidlertid noe temakart som viser slike turnettverk, er vanskelig å finne. Sånn burde det ikke 

være. SMS-prosjektet jobbet mye med «urbant friluftsliv»2. SMS-prosjektet jobbet blant annet med 

utviklingen av en helhetlig promenade fra Baneheia til Odderøya, med fokus på sosiale møteplasser, 

friluftsliv og økt hverdagsaktivitet hele året. 

 Elvepromenaden - mål å utvikle en sammenhengende nærmiljøpark langs elvepromenaden mot 

Otra for økt aktivitet i området. 

 Tresse nærmiljøpark – ønske om å videreutvikle området til å bli byens mest benyttede 

nærmiljøpark, få flere målgrupper til å benytte området, og legge til rette for økt aktivitet og trim 

gjennom samarbeid med frivillige hele året. 

 Gravaneparken -  et viktig knutepunkt mellom by- og friluftsliv i overgangen mellom Odderøya og 

Strandpromenaden. Fokus på områdets utforming og organisert byliv koordinert med 

boliginteresser, samt på større mulighet for opphold og aktivitet gjennom bedre tilrettelegging for 

bruk av strandsonen og økt estetisk opplevelse av området. 

Etter iherdig leting fant vi at Ingeniørvesenet har en hovedplan for gang- og sykkelveier (uviss dato): 

 

                                                           
1
 http://smsprosjektet.no/ 

2
 http://smsprosjektet.no/verktoy/urbant-friluftsliv/ 

http://smsprosjektet.no/
http://smsprosjektet.no/verktoy/urbant-friluftsliv/


Vi fant også følgende kart over gang- og sykkelveier i Kristiansand3 ifm «Kunstsiloen»: 

 

Godt gjemt på kommunens kartside går det an å laste ned et fint interaktivt kart over tur- og sykkelveier4: 

  

 

                                                           
3
 http://www.kunstsilo.no/wp-content/uploads/2016/Vedlegg/Vedlegg_15_Gangogsykkelveier.pdf 

4
 https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/kart/sykkelkart_kristiansand.pdf 

http://www.kunstsilo.no/wp-content/uploads/2016/Vedlegg/Vedlegg_15_Gangogsykkelveier.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/kart/sykkelkart_kristiansand.pdf
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Alternative bussruter gjennom Kristiansand 

Høringsfristen på Gatebruksplanen ble forlenget for å gi mulighet til å kommentere på forslagene til 

fremtidige busstraséer gjennom Kvadraturen i rapporten fra COWI. 

Kommuneadministrasjonen anbefaler alternativ 2 (Alternativ 5 i COWI’s rapport) som det beste, bl.a. 

p.g.a. mindre svingbevegelser og fordi løsningen gir mulighet for høyest fremføringshastighet i 

rushtiden. Kommunen ønsker å legge dette alternativet ut på offentlig ettersyn før et endelig valg om 

fremtidig trasé gjennom byen tas. 

• Enveiskjøring østlig retning i Dronningens gate – kombinert bil/buss 

• Enveiskjøring vestlig retning i Tollbodgata – kombinert bil/buss 

• Toveis i Vestre Strandgate 

Posebyen Vel har ingen innvendinger mot dette forslaget. 

Derimot vil vi understreke at de alternativene som er blitt utredet med traséer for buss og/eller bil 

gjennom Posebyen, er sterkt å fraråde (Alternativ 6 og 7 i COWI’s rapport) pga den sterke 

trafikkbelastningen dette vil gi i en bosone. 
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Posebyen mot 2020 

- en vital, estetisk og familievennlig gamleby 

 

“Vi former omgivelsene og deretter påvirker omgivelsene oss” Winston Churchill 

 

Utarbeidet av Posebyen Vel 
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Forord 

Dette er Posebyens Velforeings plan for Posebyen. Den danner grunnlag for velforeningens høringsuttalelse til Kvadraturplanen 2011. Den vil videre brukes i 
forbindelse med kommunens regionplanarbeid for verneområdet i Posebyen. Planen omfatter hele området mellom Tordenskjoldsgate, Elvebredden, 
Tollbugata og Festningsgata. 
 

Innledning  

Kristiansands gamle bydel, Posebyen, har Nord-Europas lengste sammenhengende trehusbebyggelse. Den har en utstrekning på ca ni dekar og dekker 10 av 
54 kvartaler i Kvadraturen. Området skiller seg klart ut fra resten av Kvadraturen med sitt spesielle bygningsmiljø. Dette gjør det til et attraktivt boligområde 
og besøkes av mange turister sommerstid. Posebyen byr på noe som er annerledes. 

Utfordringer 

Vi ønsker at flere barnefamilier etablerer seg i Posebyen. Barnefamilier virker stabiliserende på bybildet, gir økt kjøpekraft til sentrum, og sist, men ikke 
minst, der hvor familier trives, trives også de fleste andre befolkningsgrupper. For å gjøre sentrum til et attraktivt sted å bo også for barnefamilier, er det av 
avgjørende betydning at trafikkforholdene legges til rette, at det ikke er for mye støy og at tilbud som barnehager, skoler, fritidstilbud  og utearealer ligger i 
rimelig nærhet.   

Presset på arealene i Kristiansand sentrum er stort. Potensialet for fortetting innen Kvadrturen ligger enten i å bygge igjen bakgårdene og/eller å bygge i høyden. Posebyen 

har en langt mindre bypreget bebyggelse enn tilfellet er for resten av sentrum, til tross for kvartalsstrukturen. Det gjør den lite egnet for begge fortettingsstrategiene. 

Likevel fortettes det gjenom en gradvis gjenbygging av bakgårdene. Nye bygninger blandet med verneverdige gjør at Posebyens randsoner ikke alltid er like definerte.  

Etter vår mening har fortetningen i Posebyen gått for langt. Hyblifisering er et problem i en verneverdig bydel. Mange boliger leies ut til flest mulig uten at huseier selv bor i 

huset.  

Forfall er en annen stor utfordring. Både offentlig eide og privat eide verneverdige hus forringes, enten ved at man lar hele huset forfalle, eller at man setter 

inn for eksempel dører eller vinduer som ikke passer estetisk. Resultatet blir et lappverk av forskjellige stilarter og er en lite verdig måte å ta vare på vår felles 

kulturarv på. Dessuten vet vi at forfall avler forfall. 



Posebyen Vel 2011 

Side 3 av 8 

 

Ønsket, visjon og målsetting: Å skape og vedlikeholde en vital, estetisk og familievennlig gamleby  
 
Vi ønsker å belyse små og store tiltak i denne planen. Håpet er at politikerne implementerer våre ønsker i sine planer. Behovet for oppgradering av Posebyen er overmoden, 
spesielt fordi den voldsomme veksten i Sørlandsparken igjen har gitt fornyet interesse for sentrum.  

                                               

   

Trafikk  

Biltrafikk er en av de aller største utfordringene byen står overfor i årene som kommer. Trafikkavvikling er den ene siden av problemet, mens forurensning, svevestøv, støy 

og ulykker er like store negative faktorer. 

Bil: Hovedinnfartsveiene til sentrum går pr i dag i Vestre Strandgate, Festningsgata og over Lundsbroa. Posebyen berøres i stor grad av trafikkmengden i Festningsgata. 

Gatene innad i Posebyen er ikke veldig trafikkerte, men med den forventede trafikkøkningen i Festningsgata og de nye tilbudene i sentrum f eks Aquarama og miljøet rundt 

Tangen, forventes det også økning av trafikken i Posebyen. I tillegg er det en stor grad av gateparkering.  

Sykkel: Det er satset mye på sykkel de siste årene, bl a ved nye sykkelveier. De korte avstandene, topografien og klimaet gjør Kristiansand godt egnet som sykkelby. I tillegg 

ser vi et behov om forlenget gang- og sykkelsti langs elvebredden, forbi Oddernesbroa og videre mot sykehuset og sykkelsti fra Universitet til Kvadraturen. 
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Rekreasjon og møteplasser  

De grønne lungene er svært viktige for rekreasjonsmulighetene i en by, og de fungerer gjerne som formelle og uformelle møteplasser for byens befolkning. 
Posebyen er et av de områdene i Kvadraturen med mest grønt. Foruten hagene i bakgårdene finner vi ofte beplantning inntil husene i selve gateløpet. 
Blomster i store potter og gatetrær enkelte steder bidrar ytterligere til et grønt preg. 

Vi ønsker at offentlig eide bakgårder blir tilgjengelige for publikum. F eks mener vi at Kvar tal 5 kan bli en grønn oase for alle. Den vil ligge vegg i vegg med 
Bentsens Hus som nylig er pusset opp. Vi har kalt konseptet ”Madam Kristensens hjørne” og kan bli en møteplass for kristiansandere i alle aldre, kunstnere, 
beboere fra gamlehjemmet, barnehagebarn og turister. Bakgården er tenkt omkranset av ulike passende næringer, som for eksempel  bakeriutsalg, ute- og 
inne-restaurant med mulighet for konferansefasiliteter, blomsterbutikk  og intimscene. Det bør være mulighet for mange kulturelle arrangementer, 
kulturverksted for barn, unge og voksne, gammeldags julemarked etc. 

For at Kvadraturen skal kunne konkurrere med Sørlandsparken, mener vi ar det er avgjørende å videreutvikle møteplassene og ferdselsårene som binder 
disse sammen, til estetiske, opplevelsesrike og funksjonelle oaser. 

 

Befolkning   

Det har foregått en gradvis ”hyblifisering” gjennom en del år. En stor del av boligene i Posebyen leies ut. Ofte er det unge mennesker som leier et hus og bor 

sammen i kollektiv, men også mange av de minste boenhetene fungerer som hybler. Dette har ført til støy, dårlig vedlikehold og rot og søppel i bakgårdene.  

Det er ikke bare studenter som bor i Posebyen. Området er attraktivt og boligprisene er høye. En del av dem som bor her er unge voksne med høy inntekt. De 

mange eldre preger Posebyen. Aldersinstitusjoner bidrar til den høye andel eldre i bydelen.   

Til tross for den lave prosentdelen av barn er Posebyen populært blant barnefamilier. Dette skyldes nok at det finnes en del eneboliger, og at enkelte boliger 

er større i Posebyen enn resten av Kvadraturen. Det er også mer landlig her enn mange andre steder i sentrum. Det er forøvrig få lekeplasser, utearealer og 

tilbud for barn og unge. Vi forventer at flere barnefamilier flytter ut dersom enda flere hus gjøres om til hybelleiligheter og dersom trafikken øker. 

For enhver by eller tettsted er en jevn befolkningssammensetning et tegn på bærekraftig utvikling. En blanding av folk i alle aldre og livssituasjoner vil kunne 

bidra til å tilføre Posebyen mer liv. 

Hvilke tiltak ønsker vi? 

Vi ser på Posebyen som en ressurs for Kristiansand. Posebyen har allerede en identitet. Det er viktig å bygge videre på og forsterke denne, samtidig som kravene til 
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bærekraft og miljøutfordringene legger helt nye føringer.  

Vi mener følgende forslag gir svar på mange av utfordringene Posebyen står overfor : 

 

1. Trafikk  

 

Vi ser på trafikk og parkering som en av Kristiansands hovedutfordringer. Sett med dagens øyne er det urealistisk å tro at Kvadraturen kan bli helt bilfri, men 
vårt mål er at mengden biler blir betraktelig mindre. Vi ønsker minst mulig gjennomgående trafikk og planlagt og kontrollert parkering på gateplan. Det bør 
være effektive, trygge, lystbetonte og sammenhengende gågatenettverk og sykkelnettverk i hele Kvadraturen som binder de ulike områdene sammen. 
Festningsgata er en barriere som bør mykes opp.  

Elvegata oppleves ikke som en barriere i samme grad, men ved å heve og snevre inn kjørebanen og reduse farten, markeres det at man kommer inn i en sone 
der de myke trafikantene prioriteres. Elveparken (se pkt 3) vil på den måten høre mer naturlig sammen med Posebyen.  Det bør også være et 
sammenhengende gå- og sykkelområde mellom de to Lundsbroene på Posebysiden slik det er på motsatt side av elva. 

God tilgjenglighet til kollektivtransport må sikres. Miljøvennlige shuttlebusser, vil være gunstig for å bringe cruiseturister til Posebyen og kanskje studenter fra 

universitetet til Kvadraturen.  

Man bør fjerne deler av asfalten for å få frem brosteinen, men legge til rette for at det skal være lett å gå eller kjøre i rullestol, kjøre med vogn etc for alle. 

Dette kan gjøres slik man har fått det til på torget. 

Fortauene bør utvides. Parkering bør evnt reserveres på den ene siden av gata. Det forutsetttes at beboerne fortsatt skal ha rett til parkering. De ulike 

menighetene bør selv legge til rette for parkering på egen grunn eller i parkeringshus. 

Det er viktig og verdifull historie som ligger i fortaussteinene i enkelte kvartaler, bl.a. i Gyldenløvesgtate og Skippergata. De er ganske unike i landsmålestokk, 

både fordi de ligger i et system som forteller om en fortidig situasjon og at det er brukt lokal stein, Høvågheller. Mønsteret markerer bl.a.kjøreporter som ikke 

finnes i dag og som forteller at bygningene har vært annerledes engang. Man kan gå gjennom fortauene i Posebyen og plukke ut områder hvor de er mer eller 

mindre inntakte med markering av rennesteiner, porter etc., slik som man bl.a. finner utenfor Bentsens hus. Noen av disse fortauene er ganske ujevne og 

oppleves som vanskelige å gå på for noen. Dette kan rettes på slik kommunen forbilledlig gjorde for noen år siden i deler av Gyldenløves gate.  

2. Gatebruk  

Det bør vurderes noen bilfrie gater som skal være grønne og trygge ferdselsårer. I de øvrige gatene bør fortauene utvides og parkering kun tillatt på en side. 
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Med en gjennomsnittlig gatebredde på 15 meter gir det mange muligheter.  

 Vi legger stor vekt på å få mye vegetasjon inn i gatene, samtidig som det skal være god fremkommelighet. Alle gatene i Posebyen må ha plass til 

utrykningskjøretøyer. Gatene skal være gode oppholdssteder og danne rammer om det sosiale livet og næring. 

Noen gater kan ha private forhager, små kafeer og butikker, mens andre gater kan ha lekeplasser med benker og bærbusker.   

3.Grøntarealer og rekreasjon   

Gatearealene, Elveparken og bakgårdsarealene i kvartal 5, vil utgjøre bydelens rekreasjonsområder. Elveparken ligger i dag som et fint og rolig grøntområde 
langs elva, men den blir lite brukt.  Ved å gi Elveparken funksjoner som frukthage, hageparseller, en opparbeidet badeplass, restaurantlekter, samt god og 
stemningsfull belysning, vi det gi området en identitet og trekke folk til denne delen av byen. 

Det er knapphet på kvartaler eller bakgårder å ofre til fortetting.  Vi har en svært høy utnyttingsgrad pr innbygger allerede.  Det eksisterer derimot noen 

offentlig eide bakgårder. Disse bør brukes til offentlige hager og møteplasser, og ikke til fortetting. Kvartal 5 er et godt eksempel som vil bidra i positiv retning 

til bomiljøet og styrke fellesskapet.  

En mer miljøvennlig avfallsordning som også er mindre brannfarlig og mer estetisk enn dagens løsning, vil fremme det positive miljøet. 

4.Næringsvirksomhet 

Tidligere var det mye mer næringsvirksomhet i Posebyen. I mange av hjørnelokalene var det en liten nærbutikk, disse lokalene kan relativt lett omgjøres til 

butikk igjen. Passende næring  utgjør mye av potensialet for vitaliteten i området som igjen vil løfte kvaliteten på gamlebyen. 

5.Fortetting /hyblifisering 

Posebyen er et nesten rent boligområde, og innbyggerne har i flere år gitt klart uttrykk for at man må stoppe fortettinga. De bor mer enn tett nok, og har store utfordringer 

med antall hybler. De private bakgårdene er viktige å bevare og må ikke gjenbygges.  

Vi ønsker tilbakeføring av ulovlig oppsatte bygg.  

6.Møteplasser  

Vi ønsker å styrke nabolaget gjennom felles sosiale aktiviteter og møtesteder. En utvikling av Posebyen til en mer vital bydel vil ta tid. Her er det ikke kun snakk om å endre 

den fysiske strukturen, men vel så mye om endrede holdninger. Medvirkning må stå helt sentralt. Vi ønsker å skape mer liv på dag og ettermiddagstid ved å legge til 
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rette for en mer aktiv bruk av området. Vår bydel mangler bydelshus. Samtidig konstaterer vi at Sløyden er i ferd med å bli lagt ned som barnehage. Derfor 
foreslår vi at Sløyden blir bydelshus for beboerne i området.  

Ved å konsentrere en del passende næringsvirksomhet og servicetilbud i og omkring Gyldenløvesgate, Skippergata og Kronprinsens gate, la kvartal 5 rundt 
Bentsens Hus være en samlingsplass for kunst og kultur,  samt skape et program for Elveparken, tror vi det vil resultere i økt bruk. Det er da viktig at det 
sikres en felles forståelse av hva ”passende næring” betyr. Eksempler kan være bakerier og  atelierer som gir både kultur og møteplasser for beboerne i alle 
aldre. 

Vi tror at tiltakene som nevnes i denne planen, vil få flere eiere til å bo der sjøl, noe som gir mye bedre kontroll og begrense uvettig hybelutleie. Dette vil  
virke stabiliserende på bybildet. 
 

Posebyen er en hvitmalt idyll med landsbypreg der man lett kan se for seg gallerier, håndverksbedrifter og små spisesteder med fortaus- eller 

bakgårdsservering. Det styrker Kristiansands satsing på ”Sommerbyen”, og vil trekke folk. En bevisst kultursatsing  vil bidra til mer liv hele året. Vi snakker om 

en funksjonsblanding som må forenes med de mange boligene i området, og som på sin måte vil bidra til å heve kvaliteten i bomiljøet. Det er svært viktig at 

lovverket regulerer åpningstider, slik at beboerne er sikret kontrollen av ro på kvelds- og nattetid. 

7.Turister  

I dag er denne spesielt vakre bydelen et populært sted å besøke for turister. Posebyen blir ofte brukt i markedsføringen av Kristiansand, som et sted verdt å 
besøke med sine idylliske trehus og autentiske miljø. Ved å gi Posebyen en mer vital profil vil det sannsynligvis bli et løft i forhold til reiselivsvirksomheten i 
Kristiansand. Det handler delvis om å skape en attraksjon. Vi kan tenke oss at flere typer turister tiltrekkes av de kvalitetene Posebyen kan tilby. 

 

Avslutning 

Dette er en kraftig forkorta og revidert revisjon av Posebyplanen laga av Posebyen Vel 2010/2011. Denne var igjen delvis basert på en oppgave av Janicke 
Groseth Borgen og Kristin Evjen ”Urbanisme og Planlegging” ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås (2008). 

 

Kristiansand, mai 2011 

 


