


Flomsone endret

Flomsone før – dekket nær hele kartet Flomsone nå



Elvepark og GS-veg

Utforming elvepark før Utforming nå



Gang- og sykkelveg

Uten SGS før Med SGS i dag



GS-bro, o_SKV1
GS-bro ble opprinnelig vist i eget vertikalnivå i kartet. Da broen ikke lenger går utenfor plangrensen for vertikalnivå 2 er det ikke nødvendig å regulere den i eget 
vertikalnivå. Utformingen av broen er endret som følge av endret plassering av o_SGS1 i terrenget. Samtidig er o_SKV1 redusert i bredden i tråd med avklaringer gjort 
med SVV og SVG-arealer er utvidet. Areal avsatt til trafikkformål er likt eller utvidet i endringsforslag.

Uten bro Med bro



Rundkjøring øst i planområdet
Her er plangrense noe utvidet for å få romsligere kurvatur på rundkjøringen etter krav fra SVV. Som følge av dette må o_SGS6 endres noe sammenlignet med form i 
naboplan, derfor er også denne tatt med. 

Plankart uten langsgående GS Plankart med



Trase for GS-veg og bekk, utforming av tomter
Gang-/sykkelbro er koblet på gs-veg langs Flyplassvegen. Endringen gjør at gs-veg langs bekken nå framstår som sekundærveg, en riktigere representasjon av dens 
funksjon.

Bekken er endret til å i større grad følge dagens trasé. Eneste omlegging det legges opp til nå er tilpasning til vegen der brokar må på plass.

Tomtene er endret som følge av endring av bekkeløp og gs-trasé

Bekk, gs, park vinkelrett på riksvegen Bekk, gs, park følger dagens bekkeløp



Veg og tidligere BKB8 tatt bort pga endret utforming av elvepark og tomter

Med veg
Veg tatt bort som følge av utvidet 
parkområde, tidligere BKB8 tatt ut



Flere endringer:
#3 er lagt til for å sikre at grønnstruktur kan brukes til å opparbeide veien, SVG er lagt til, endret navn til f_SKV7, flomsone er borte



Endret gs-veg til sykkelveg med fortau, utvidet plangrense mot sør
gang-/sykkelvegen er endret til fullstandard sykkelveg med fortau. Plangrensen er flyttet sørover fordi SVV ønsket å sikre rett til å benytte området i anleggsfasen.

Gs-veg Sykkelveg med fortau



Endring av krysningspunkt
Kryssing mellom gs-veg i elveparken og intern hovedveg var regulert i plan. Etter høring er intern hovedveg hevet og gs-veg krysser under kjørevegen

Kryssing i plan Kryssing under kjøreveg



Reguleringsformål for Flyplassvegen endret til å vise to-felts veg vest for ny rundkjøring.
Høringsforslaget regulerte deler av vegsystemet som midlertidig situasjon og andre deler som en mer fremtidig situasjon. I endringsforslaget er vegsystemet regulert slik 
at det henger bedre sammen, samtidig som at total bredde på trafikkformål er opprettholdt for at endringer i tråd med en mer fremtidig situasjon ikke skal 
vanskeliggjøres.

Flyplassvegen vist som 4-felts veg Flyplassvegen vist som 2-felts veg



Endret gs-veg
Gs-veg på sørsiden av Flyplassveien mellom foreslått byggeområde og Kokstadrundkjøringen er endret til sykkelveg med fortau. Eksisterende gs-veg ved Telenorbygget er 
endret for å tilpasse den til ny, foreslått situasjon

Gs-veg Sykkelveg med fortau



Gs-veg som leder til bro fra bybanestoppet
Gs-bro var regulert i eget vertikalnivå som gikk utenfor plangrense for vertikalnivå 2 fordi det var usikkerhet knyttet til om broen kunne starte på sørsiden av bybanen. 
Forprosjekt til gs-bro konkluderer med at det kan den, derfor er det som er naturlig å regulere på nivå 2 lagt inn i plankart mens selve broen er vist med juridisk linje på 
plankartet

Med bro på eget vertikalnivå Med bro som juridisk linje



Elveparken
Elveparken og formål i og rundt denne har fått endret form som følge av at dagens bekkeløp i større grad er opprettholdt.

Elveparken med endret bekkeløp Elveparken med dagens bekkeløp



Endret avslutning interne gangforbindelser
I og med at gs-veg langs Flyplassvegen er lagt inn med eget formål har interne gangforbindelser blitt knyttet til denne

o_SVG er endret slik at den ikke tar med seg haugen. Haugen er planert og eksisterer ikke lenger, slik at det gir ikke lenger mening å legge gs-vegen utenom her.

Uten gs-veg som eget formål Med gs-veg som eget formål
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