
 

 
Detaljregulering Sundgata 15 og del av Sundgata 
Redegjørelse for opparbeidelse av fortau/gangvei, parkeringsfelt, renovasjonsfelt mv. 
 
 
Det er utarbeidet en illustrasjon som viser hvordan opparbeidelse av fortau/gangvei, 
parkeringsfelt, renovasjonsfelt mm. kan ivaretas ved utbygging av Sundgata 15. Forslag til 
detaljregulering pkt. 6.3.2 angir hvilke felt av detaljreguleringsplanen dette gjelder, og på de to 
tegningsvedleggene er det aktuelle området markert med orange farge. 
 
Utgangspunktet er at forslaget til detaljreguleringsplan for Sundgata 15 og del av Sundgata i 
liten grad avviker fra nåværende opparbeidet gategrunn. Planforslaget gjør en forenkling av 
veiens kurvatur i horisontalplanet, og det gjøres også en utligning av varierende fallforhold i 
dagens lengdeprofil. Avvikene fra dagens profiler er midlertid små, og nytt profil er planlagt 
slik at det korrespondere med dagens profiler i nordre og søndre avgrensning av den strekning 
som opparbeides i forbindelse med byggeprosjektet Sundgata 15. 
 
Eksisterende situasjon er dokumentert i et nøyaktiv scan av Sundgata 15 med omgivelser. 
Scannet er opprinnelig laget for å få en nøyaktig registrering av gavlvegger i Sundgata 13 og 
17 som grenser til byggeprosjektet i Sundgata 15, men egner seg også som grunnlag for den 
typen vurderinger som er gjort her. 
 
Tegning A30-1 
Lengdesnitt vei 1 viser at lengdeprofil av nyanlagt fortau/gangvei møter eksisterende profil i  
søndre ende av orange markert felt. 
Tverrsnitt vei 2 viser hvordan fortau og parkerings-/renovasjonsfelt møter eksisterende vei like 
nord for søndre avgrensning av nyopparbeidet trasé. 
 
Tegning A30-2 
Lengdesnitt vei 2 viser at lengdeprofil av nyanlagt fortau/gangvei møter eksisterende profil i 
nordre ende av orange markert felt. 
Tverrsnitt vei 7 viser hvordan fortau/gangvei og parkerings- og renovasjonsfelt møter 
eksisterende vei like syd for nordre avgrensning av opparbeidet trasé. 
 
Forslaget til detaljregulering stiller krav til utarbeidelse og godkjenning av teknisk detaljplan 
for opparbeidelse av vei før rammetillatelse. Denne illustrasjonen viser at planforslaget 
tilrettelegger for en sømløs overgang mellom eksisterende gate og den delen av planforslaget 
som kreves opparbeidet i forbindelse med utbygging av Sundgata 15. Ytterligere 
dokumentasjon av dette vil fremgå av teknisk detaljplan. 
 
 
Forslaget til reguleringsplan ivaretar etter forslagsstillers syn behovet for en forutsigbar 
prosess knyttet til opparbeidelse av fortau/gangvei, renovasjonsfelt, parkeringsfelt mv. ved at 
rekkefølgekrav og formålsgrenser klart definerer hvilke områder som kreves opparbeidet i 
tilknytning til en byggesak i Sundgata 15. Planforslaget legger til rette for en sømløs overgang 
til eksisterende gate, og for videre opparbeidelse av fortau/gangvei, renovasjonsfelt og  
parkeringsfelt når det blir utbygging av de andre eiendommene i Sundgata. 
 
 
Romfarer arkitekter AS 
Siv. Ark. MNAL Stein Høglund 
partner 
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