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Gågatereglement for gågatesonen i Haugesund sentrum

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret vedtar nytt Gågatereglement for gågatesonen i Haugesund sentrum, datert mai 2022.

Formannskapet 08.06.2022:

Behandling:
Forslag til vedtak (H, FRP), foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Forslaget om Gågatereglement for gågatesonen i Haugesund sentrum legges ut på høring.
Høringsperioden settes til 6 uker.

Formannskapet ber kommunedirektøren sende saken via Plan- og miljøutvalget før den kommer
tilbake til Formannskapet for behandling.

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Lønning (H) ble enstemmig vedtatt

FS- 068/22 Vedtak:
Forslaget om Gågatereglement for gågatesonen i Haugesund sentrum legges ut på høring.
Høringsperioden settes til 6 uker.

Formannskapet ber kommunedirektøren sende saken via Plan- og miljøutvalget før den kommer
tilbake til Formannskapet for behandling.

Saksutredning
Sammendrag
Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig å etablere et gågatereglement og forankre det
politisk. Det er behov for tydeligere retningslinjer for bruk av gågata enn det som kommer til
uttrykk i dagens regler. En offentlig-privat arbeidsgruppe har siden januar 2021 jobbet frem
forslaget.

Gågatereglementet forholder seg til gjeldende reglement fra 2011, og samordner gjeldende
føringer i kommuneplanens arealdel og sentrumsplan. Reglementet underordner seg



alkoholpolitiske retningslinjer og politivedtekter. Endringene som foreslås er begrunnet i 
kommunens ambisjoner for å fremme et mer attraktivt sentrum med gode vilkår for etablering av 
ulike aktiviteter. I tillegg er det lagt stor vekt på det visuelle materialet, for å illustrere og inspirere 
alle brukere av gågata til en ønsket utvikling. Kravene er vurdert i forhold til en bærekraftig 
utvikling, kvalitet og brukbarhet, samt krav til tilgjengelighet og universell utforming. 
 
Reglementet har potensiale til å inspirere og samordne gågatens møblering og bruk på en slik 
måte at den fremstår i ny drakt. Den viktigste handlegata i Haugesund sentrum vil slik kunne få 
enda større aktivitet og byliv med innbydende butikker, cafeer og utesteder. 
 
Bakgrunn for saken 
Haugesund kommune eier parker, friområder, torgplasser og sentrale byrom som leies og lånes ut 
til forskjellige formål. Spørsmål om leie av disse områdene blir i dag behandlet av Servicesenteret 
og Teknisk. Søknader behandles i henholdt til «Regelverk for bruk av kommunale parker, 
friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer m.m.» (vedtatt i Bystyret 16.03.2011). 
 
Gågata er en del av overnevnt regelverk. Ulike løsninger for møblering av gågata har utviklet seg 
positivt over tid og bidrar til å gjøre gågata til et populært sted i byen. Andre løsninger er blitt mer 
permanent enn ønskelig. Erfaring med behandling av søknader avdekker et behov for tydeligere 
retningslinjer for bruk av gågata, jf. utsnitt fra regelverkets bestemmelse nr. 22: 

 
 
Januar 2021 etablerte kommunedirektøren en arbeidsgruppe med oppgaven å lage et eget 
«Gågatereglement». Hensikten var å samle kommunens ulike regler for arealbruken knyttet til 
gågata og lage et forslag til regler som var helt like gjennom hele gaten, uavhengig av bransje, for å 
gi økt forutsigbarhet for alle parter. Arbeidsgruppen samlet representanter fra Servicesenteret, 
Teknisk, Enhet for byutvikling, Sentrumsforeningen og Gårdeierforeningen. Arbeidsgruppen 
møttes via teams gjennom hele 2021. Dokumentet er drøftet med flere i administrasjonen, 
inkludert brannsjef, byantikvar, næringssjef, mobilitetsplanleggere og Haugesund parkering. 
Undervegs i prosessen ble arbeidet presentert til næringsdrivende og politikere i bystyresalen som 
del av en workshop for bylogistikk. 
 
Utgangspunkt for nytt reglement for gågatesonen er gjeldende regelverk fra 2011, så vel som 
føringer satt i kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen. Parallelt pågikk et arbeid med å 
revidere sentrumsplanen, der blant annet en ny formingsveileder ble utviklet. Arbeidet bidrog til et 
økt tverrfaglig fokus på materialvalg for byens offentlige uterom. Formingsveilederen påpeker 
behovet for standardheving av gågata og foreslår egen designkonkurranse for å finne frem til nye 
løsninger. Gågatereglementet adresserer derfor ikke dette, og forholder seg primært til regler for 
dagens bruk. 
 
Det pågikk også et arbeid med nye regler for utleie av torgplasser, som ble inkludert i arbeidet.  
 
Til sist, undervegs kom det frem at kommunen også behov for at dokumentet innarbeidet 
vurderinger for plassering for løsfotmontert reklamemontre, slik at kommunen kan inngå ny avtale 
med kommersiell aktør for oppgradering og vedlikehold av blant annet møbler og busskur. Egen 
bestemmelse etter plan- og bygningsloven for reklamemontre er innarbeidet i ny sentrumsplan. 
 
Saks- og faktaopplysninger 
Haraldsgata er den viktigste handlegata i Haugesund sentrum med stor aktivitet og byliv med 



butikker, cafeer og utesteder. Haraldsgata er gågate mellom Åsbygata i sør og Skjoldavegen i nord, 
en strekning på 530m, ofte omtalt som «en av Norges lengste gågater». To tverrgater med 
biltrafikk krysser gågata, Skippergata og Niels Skorpens gate. 
 
Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i aktuelle føringer, samt med bakgrunn i Haugesund 
kommunes egenskap som eier og forvalter av offentlig uterom. Innenfor gågatesonen utdyper 
retningslinjene «Regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til 
kulturarrangementer m.m.». Gågatereglementet inneholder ikke prislister, og det underordner seg 
politivedtekter, alkoholpolitiske retningslinjer mv. Gågatereglementet gjelder for alle brukere av 
gågateområdet som vist i dokumentet. 
 
Gågatereglementet vil ligge til grunn for fremtidige forslag til nødvendige investeringer, tiltak og 
vedtak. 
 
Konsekvenser 
De mest diskuterte reglene gjelder: 
 
1.2 Kjørselsforbud 
All kjøring av motorvogn er forbudt i gågatesonen unntatt varetransport til butikkene i tidsrommet 
06:00 - 10:00. I øvrig tidsrom må varelevering til butikkene i gågatesonen skje med pallejekk / 
trillevogn. 
 
Dette krever en tilpassing av bylogistikken for den enkelte næringsdrivende og distributører. Som 
det fremkommer av oversiktskartet på reglementets side 6, det vil være nødvendig med 
skiltvedtak, oppmerking av veg, pullerter og blomsterfelt for å avgrense bilbruken og skape den 
ønskede gågatesonen. I dette ligger også en økt sikkerhet for gående. 
 
2.1 Soner i Haraldsgata 
Gågata er oppdelt i soner med forskjellige funksjoner, så det er plass til både fremkommelighet, 
opphold og handel. 
 
Soneinndelingen krever en fordeling av nødvendig areal til alt som ønskes, og 4 meter til brannbil 
og minimum 1,2 meter for gående på hver side kan ikke reduseres i et gatesnitt på 12 meter. 
Næringsdrivende har da 80 cm utenfor butikkvinduet, med maksimalt 75 cm høyde, og +/- 2 meter 
møbleringssone utenfor gangsonen. Det er ulik inndeling av hovedgata og tverrgatene. 
Ambisjonen er at næringsdrivende i sidegatene kan utvikle mer service-aktivitet enn hva er mulig i 
selve gågata. 
 
5 Overdekking 
Markiser, parasoller, øvrig typer midlertidig overdekking, material- og fargebruk vil kreve utprøving 
og samarbeid for å finne gode løsninger. Løsninger i plast og syntetiske stoffer er ikke tillatt. Nylig 
ble for eksempel dokumentet vist til i et møte med eier av Byscenen, for å illustrere hvilke 
løsninger som kan være mulig (med forbehold om vedtak) etter at den nåværende konstruksjonen 
fjernes. Dette ble godt mottatt i møtet. 
 
Håndheving av regelverket 
Servicesenteret, Teknisk og Enhet for byutvikling samarbeider om å vurdere hvilken bruk som bør 
tillates. Det vil være behov for tilpassinger og individuelle vurderinger, men brukstillatelser 
innvilges ikke eller inndras der regelverket ikke følges. Tilsyn brukes til å etterse ulovlige tiltak. 
Haugesund parkering håndhever det trafikale. Gårdeierforeningen, Sentrumsforeningen og 
kommunen vil måtte være pådrivere for å finne gode løsninger. 
 
FNs bærekraftsmål 



 

Attraktive og tilgjengelige byrom bidrar til økt urbanisering, som kan bringe med 
seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper økonomisk vekst i et land. En 
velfungerende gågate er positivt for folkehelsa og reduserer behovet for mer 
bilbasert handel. 

 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. 
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå 
bærekraftig utvikling. Arbeidet med gågatereglementet er et eksempel på offentlig-
privat samarbeid for å oppnå en felles målsetting. 

 
Økonomiske konsekvenser 
Anbefalte løsninger i gågatereglementet av økonomisk karakter må avklares gjennom ordinære 
budsjettvedtak. 
 
Beredskap 
Reglementet er utarbeidet i samarbeid med Brannsjefen, der anbefalt kjørebredde og høyde i 
gatenes tverrsnitt er ivaretatt. 
 
Vurdering 
Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig å etablere et gågatereglement og forankre det 
politisk.  
 
Gågatereglementet forholder seg til gjeldende reglement, samordner gjeldende føringer i 
kommuneplanens arealdel og sentrumsplan, samt underordner seg alkoholpolitiske retningslinjer 
og politivedtekter. Endringene som foreslås er begrunnet i kommunens ambisjoner for å fremme 
et mer attraktivt sentrum med gode vilkår for etablering av ulike aktiviteter. I tillegg er det lagt stor 
vekt på det visuelle materialet, for å illustrere og inspirere alle brukere av gågata til en ønsket 
utvikling. Kravene er vurdert i forhold til en bærekraftig utvikling, kvalitet og brukbarhet, samt krav 
til tilgjengelighet og universell utforming. 
 
Dokumentet er basert på mange faglige råd og representanter for brukergrupper. Reglementet 
forankres ikke etter et lovverk, men er kommunens egne retningslinjer for bruk av offentlig areal. 
Dokumentet har ikke vært på høring. Kommunedirektøren vurder metoden som tilstrekkelig for å 
kunne iverksettes, men anbefaler at det gjøres en evaluering av reglementet innen 2 år for å fange 
opp eventuelle behov for forbedringer. 
 
Kommunedirektøren sin konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler Bystyret å gi sin tilslutning til forlaget.  
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m. 
 

 

Vedlegg: 

Gågatereglement Haugesund sentrum mai 2022 

Gjeldene regelverk for kommunale friområder- 2011 (002) 

 

 


