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§ 2. 2 
Reguleringsplan Kanalbyen
Alle byrom og viktige forbindelser i/
gjennom planområdet, herunder
park/grønnstruktur, promenad-
er, tursti, torg, gangforbindelser i 
gårdsrom og gaterom skal være all-
ment tilgjengelige og ha mulighet 
for opphold.

KANALBYEN SOM FORBILDE?

OPPSUMMERING

• Hvordan oppnå gode prosjekter med balanse mellom offentlige og 
private interesser

• Er det realistisk med sambruk på arealer som fremstår som private 
• Tas det tilstrekkelig hensyn til sambruk i strukturering og utformingen 

av utviklingsprosjekter nær knapphetsgoder
• Bør det i større grad differensieres mellom offentlig og private om-

råder

Bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og fremtidige generas-
joner står sentralt i arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.
Allmennhetens tilgang til strandsonen er en viktig ressurs i denne sam-
menheng.  Etter loven skal strandsonen forvaltes og vurderes helhetlig og 
i et langsiktig perspektiv
Sentrale sjøområder langs Østlands- og Sørlandskysten, deler av strandso-
nen i Rogaland, Hordaland og Trondheimsfjorden er stadig under press. 
Allmennhetens behov for rekreasjonsområder og tilgang til sjønære kval-
iteter står i sterk kontrast til utbyggingsforventninger og de kommersielle 
interessene sjøområdene representerer. 

Etter plan- og bygningslovens § 1-8 skal det langs sjø og vassdrag tas 
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre all-
menne interesser. 
Hensynene i bestemmelsen sikres ved at man i samme bestemmelse har 
et generelt forbud mot å sette i verk tiltak nærmere sjøen enn 100 meter 
fra strandlinjen.  

Forbudet er likevel ikke til hinder for at det i reguleringsplan eller i kom-
muneplanens arealdel fastsettes annen byggegrense enn hovedregelen 
på 100 meter. Unntaket gir dermed planadministrasjonen og politikerne 
mulighet til å arealplanlegge seg bort fra byggeforbudet.  Lokalpolitisk er 
det dermed et betydelig handlingsrom for å unngå hovedregelen. 
Kommunenes handlingsrom og fleksibilitet i forvaltningen av strandsonen 
synliggjøres ved at det fortløpende gjennomføres betydelige utbygginger 
og fortettinger langs sjø og vassdrag i pressområder. 
I denne type fortettinger ser man til stadighet at allmennhetens forvent-
ninger til opphold, lek og rekreasjon kommer i konflikt med eksempelvis 
boligeierens forventning til privatliv og nattero.   
Allmennhetens rettigheter og forventninger til bruken av et areal kan op-
pleves som begrensninger for eiendomsutvikleren. Kommersielle hensyn 
og forventninger til avkastning må likevel balanseres mot graden av all-
mennhetens kvaliteter i området for å få planforslaget vedtatt. 
Grensene mellom allment tilgjengelig rom og private områder blir der-
for ofte flytende i større utbyggingsprosjekter, uten tydelige skiller hva 
gjelder bruk.  Det blir «litt privat og litt offentlig». 
Sambruken begrenser ofte bokvaliteten for den private og gir allmennhet-
en en følelse av å være gjest i et ellers privat område.  
Allmenne kvaliteter i et privat område er også ofte uklare hva gjelder at-
traktivitet og bruk før de rent faktisk bygges og tas i bruk. Oppleves are-
alene som en kvalitet for allmennheten, kan dette innebære en etterspør-
sel til for eksempel opphold langt utover det området har kapasitet til og 
tåler. 
Prosjektet Kanalbyen ble lansert med første byggetrinn høsten 2016. To-
talt vil prosjektet bestå av ca. 700 boenheter med leiligheter i varieren-
de størrelser. Det legges opp til allmenn tilgang langs kanaltrase og langs 
bryggegangvei mot havnebassenget. Videre skal park og grønnstruktur, 
promenader, tursti, torg, gangforbindelser i gårdsrom og gaterom være 
allment tilgjengelige og gi mulighet for opphold.     
Prosjektet legger med dette opp til en betydelig sambruk mellom allmen-
heten på den ene siden og leilighetseier på den andre.

Kommesielle interesser til fortrengsel for almenhetens goder langs 
strandsonen

Prospekt Virkelighet?

Der kvaliteten er god ønsker folk å være Kan lokaliteten på almenne kvaliteter gi logistikkproblemer

Rød strek illustrer utilgjenlig strandsone vest for Odderøya
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Sentrale sjøområder langs norskekysten er stadig under press. Allmennhetens behov for 
rekreasjonsområder og tilgang til sjønære kvaliteter står i sterk kontrast til utbyggingsfor-
ventninger og de kommersielle interessene sjøområdene representerer.

Snitt over Kanalbyen. Brygge på snittet- promenade?


