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1581 Torridalsveien – Bernt Holms vei – detaljregulering – 
sluttbehandling 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Bystyret vedtar detaljregulering for Torridalsveien – Bernt Holms vei med 
plankart sist datert 07.02.2023 og bestemmelser sist datert 06.02.2023 
med følgende endring: 
 
a. Parkeringskravet for BBB1 og BBB2 endres til maks. 0,75 

parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 plasser til gjesteparkering 
per boenhet. 
 

2. Bystyret viser til retningslinjer for kommunens utbyggings- og boligpolitikk 
og anmoder byutviklingsdirektøren om å fremlegge en utbyggingsavtale.  
 

3. Kostnader til drift av offentlig grønnstruktur og kommunalteknisk 
infrastruktur skal innarbeides ved neste rullering av handlingsprogrammet.  

 
 
Sammendrag 
 
Planområdet ligger langs med Torridalsveien, ca. 1,5 km nord for Kvadraturen og 400m 
fra Gimle gård.  
 
Formålet med planarbeidet er å bygge leilighetsbygg med 12 boenheter på en 
rivningstomt (gnr/bnr 38/16 og 38/18) og en ubebygd tomt (gnr/bnr 40/15) i krysset 
Bernt Holms vei - Torridalsvei.  
 
Torridalsveien 70 – «Åttekanten» – er en bevaringsverdig bolig som inngår i planområdet 
og som blir regulert til bevaring. 
 
Bebyggelsen er planlagt med saltak i to til tre etasjer. Den trapper seg ned mot nordøst 
og mot sørøst for å tilpasse seg nabobebyggelsen. Uteoppholdsarealer er plassert mot 
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Forslag til vedtak

1. Bystyret vedtar detaljregulering for Torridalsveien - Bernt Holms vei med
plankart sist datert 07.02.2023 og bestemmelser sist datert 06.02.2023
med følgende endring:

a. Parkeringskravet for BBBl og BBB2 endres til maks. 0,75
parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 plasser til gjesteparkering
per boenhet.

2. Bystyret viser til retningslinjer for kommunens utbyggings- og boligpolitikk
og anmoder byutviklingsdirektøren om å fremlegge en utbyggingsavtale.

3. Kostnader til drift av offentlig grønnstruktur og kommunalteknisk
infrastruktur skal innarbeides ved neste rullering av handlingsprogrammet.

Sammendrag

Planområdet ligger langs med Torridalsveien, ca. 1,5 km nord for Kvadraturen og 400m
fra Gimle gård.

Formålet med planarbeidet er å bygge leilighetsbygg med 12 boenheter på en
rivningstamt (gnr/bnr 38/16 og 38/18) og en ubebygd tomt (gnr/bnr 40/15) i krysset
Bernt Holms vei - Torridalsvei.

Torridalsveien 70 - «Åttekanten» - er en bevaringsverdig bolig som inngår i planområdet
og som blir regulert ti l bevaring.

Bebyggelsen er planlagt med saltak i to til tre etasjer. Den trapper seg ned mot nordøst
og mot sørøst for å tilpasse seg nabobebyggelsen. Uteoppholdsarealer er plassert mot
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nordøst, skjermet fra trafikkstøy. Nordøst for bebyggelsen, mot nabogrensa, er det 
planlagt en felles privat sandlekeplass med adkomst fra Bernt Holms vei. All parkering 
skal løses i parkeringskjeller.  
 

 
Skråbilde med planavgrensning og tiltaksområde markert 
 
Hovedtema i planarbeidet er hvordan ny bebyggelse kan videreføre eksisterende struktur 
og arkitektoniske kvaliteter og innordne seg strøkets karakter. Planområdet er et eldre 
boligområde med en sammensatt arkitektur som allikevel fremstår harmonisk på grunn 
av relativt ensartede volumer og materialbruk. Forslagstiller har jobbet med formspråket 
og har tatt plan og byggs innspill til følge. Bebyggelsen er nå foreslått med saltak i 2-3 
etasjer. Volumene skal fremstå som en oppdelt bebyggelsesstruktur og plasseres i 
byggelinje mot Torridalsveien. Dette er sikret i bestemmelsene og på plankartet.  
 
Prosjektet skal oppføres i tre som fasadekledning og i bærende konstruksjoner. Dette er 
sikret i bestemmelsene. Materialitet er et virkemiddel for å tilpasse prosjektet til strøkets 
karakter. Tre er miljøvennlig, og kommunen ønsker å fremme bygging i tre.  
 
Trafikksikkerhet i Torridalsveien og Bernt Holms vei i dag og som følge av ny avkjørsel er 
et viktig tema i planen. Trafikksikkerhet er utredet med egen fagmessig trafikkanalyse. 
Trafikkanalysen konkluderer med at ny avkjørsel er vist med gode siktforhold mot vei og 
gang-/sykkelvei. Risikoen for trafikkulykker i ny avkjørsel er dermed liten. Bernt Holms 
omreguleres til gang-/sykkelvei med tilsvarende krav til frisikt som skal gi bedre oversikt 
for syklister. 
 
Forslagstiller ønsker en parkeringsdekning med 1 plass per boenhet pluss 0,25 
gjesteparkeringsplasser per boenhet. I førstegangsbehandling ble det vedtatt å senke 
parkeringskravet til maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss gjesteparkering. Det 
har i høringen kommet flere innspill fra naboer som er bekymret for villparkering på 
grunn av lav parkeringsdekning. Plan og bygg mener at det er kort avstand til sentrum 
og store arbeidsplasser med sykkel og til fots. Det er ønskelig at behovet for biltransport 
reduseres i alle befolkningsgrupper. Gateparkering må håndteres med andre virkemidler 
enn gjennom økt parkeringsdekning i nye boligprosjekter. Det er riktig at 
kollektivtilbudet ikke er bra i området og at det er relativt langt til nærmeste 
dagligvarebutikk. Plan og bygg innstiller derfor på en noe høyere parkeringsdekning enn i 
høringsforslaget på 0,75 plasser per boenhet pluss 0,25 plasser til gjesteparkering per 
boenhet. 
 
Byutviklingsdirektøren er positiv til fortetting i planområdet. Området ligger sentralt og i 
nærheten av både UiA og Kvadraturen. Det er kort avstand til skoler, og det er god 
tilknytning til gang- og sykkelveinettet, men planområdet ligger ikke i nærheten av 

nordøst, skjermet fra trafikkstøy. Nordøst for bebyggelsen, mot nabogrensa, er det
planlagt en felles privat sandlekeplass med adkomst fra Bernt Holms vei. All parkering
skal løses i parkeringskjeller.

Skrb i lde med planavgrensning og titteksomrsde markert

Hovedtema i planarbeidet er hvordan ny bebyggelse kan videreføre eksisterende struktur
og arkitektoniske kvaliteter og innordne seg strøkets karakter. Planområdet er et eldre
boligområde med en sammensatt arkitektur som allikevel fremstår harmonisk på grunn
av relativt ensartede volumer og materialbruk. Forslagstiller har jobbet med formspråket
og har tatt plan og byggs innspill t i l følge. Bebyggelsen er nå foreslått med saltak i 2-3
etasjer. Volumene skal fremstå som en oppdelt bebyggelsesstruktur og plasseres i
byggelinje mot Torridalsveien. Dette er sikret i bestemmelsene og på plankartet.

Prosjektet skal oppføres i tre som fasadekledning og i bærende konstruksjoner. Dette er
sikret i bestemmelsene. Materialitet er et virkemiddel for å tilpasse prosjektet til strøkets
karakter. Tre er miljøvennlig, og kommunen ønsker å fremme bygging i tre.

Trafikksikkerhet i Torridalsveien og Bernt Holms vei i dag og som følge av ny avkjørsel er
et viktig tema i planen. Trafikksikkerhet er utredet med egen fagmessig trafikkanalyse.
Trafikkanalysen konkluderer med at ny avkjørsel er vist med gode siktforhold mot vei og
gang-/sykkelvei. Risikoen for trafikkulykker i ny avkjørsel er dermed liten. Bernt Holms
omreguleres til gang-/sykkelvei med tilsvarende krav til frisikt som skal gi bedre oversikt
for syklister.

Forslagstiller ønsker en parkeringsdekning med 1 plass per boenhet pluss 0,25
gjesteparkeringsplasser per boenhet. I førstegangsbehandling ble det vedtatt å senke
parkeringskravet til maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss gjesteparkering. Det
har i høringen kommet flere innspill fra naboer som er bekymret for villparkering på
grunn av lav parkeringsdekning. Plan og bygg mener at det er kort avstand til sentrum
og store arbeidsplasser med sykkel og til fots. Det er ønskelig at behovet for biltransport
reduseres i alle befolkningsgrupper. Gateparkering må håndteres med andre virkemidler
enn gjennom økt parkeringsdekning i nye boligprosjekter. Det er riktig at
kollektivtilbudet ikke er bra i området og at det er relativt langt til nærmeste
dagligvarebutikk. Plan og bygg innstiller derfor på en noe høyere parkeringsdekning enn i
høringsforslaget på 0,75 plasser per boenhet pluss 0,25 plasser til gjesteparkering per
boenhet.

Byutviklingsdirektøren er positiv til fortetting i planområdet. Området ligger sentralt og i
nærheten av både UiA og Kvadraturen. Det er kort avstand til skoler, og det er god
tilknytning til gang- og sykkelveinettet, men planområdet ligger ikke i nærheten av
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høyfrekvent busstilbud. Planforslaget komplementerer dagens boligtilbud med leiligheter 
i et område preget av småhusbebyggelse. Byutviklingsdirektøren anbefaler at 
planforslaget vedtas med foreslått endring av parkeringsdekning. 

 
 

Ragnar Evensen  
Byutviklingsdirektør Venke Moe 
Sign. Plan- og bygningssjef 
 Sign. 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, sist datert 07.02.23 
2. Bestemmelser, sist datert 06.02.2023 
3. Planbeskrivelse, sist datert 30.09.22 
4. Sammendrag av høringsinnspill 
5. Illustrasjonsplan, sist revidert 09.12.22 
6. Perspektiver, 20.08.21 
7. Sol-skygge-analyser 
8. Siktanalyser, 09.08.21 
9. Plan parkeringskjeller, 09.12.22 
10. Snitt kjørerampe 
11. Vurdering av områdestabilitet, 17.01.2020 og uavhengig kontroll 17.03.2020 
12. Støyrapport, 05.12.18 
13. Rammeplan VA, 21.02.22 
14. ROS-analyse, 25.02.22 
15. Referater fra medvirkning Lovisenlund skole og Oddemarka skole 
16. Forslagstillers kommentar til merknader til offentlig ettersyn 
17. Saksprotokoll BSU, 31.03.22 
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BAKGRUNN FOR SAKEN 
EGG arkitektur fremmer forslag til detaljregulering av Torridalsveien - Bernt Holms vei  
på vegne av Groos Invest AS. 
 
Formålet med planarbeidet er å bygge leilighetsbygg på en rivningstomt (gnr/bnr 38/16 
og 38/18) og en ubebygd tomt (gnr/bnr 40/15) i krysset Bernt Holms vei - Torridalsvei. 
Planarbeidet startet etter at det ble gitt avslag på søknad om dispensasjon for å oppføre 
en tomannsbolig på den ubebygde eiendommen. Saken ble behandlet i By- og 
miljøutvalget i 2017. 
 
Dagens situasjon 

 
Oversiktskart 
 
Planområdet ligger langs med Torridalsveien, ca. 1,5 km fra Kvadraturen og 400m fra 
Gimle gård. Planområdet ligger i et etablert boligområde med sammensatt bebyggelse 
fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Innenfor planområdet er det eneboliger, 
tomannsboliger og firemannsboliger. Bebyggelsen fremstår harmonisk på grunn av 
relativt ensartete volumer, høyder, takform og materialbruk. Bebyggelsen langs 
Torridalsveien følger i hovedsak veien. Den bevaringsverdige boligen «Åttekanten» ligger 
innenfor planområdet. Planområdet tar med hele den gjenværende delen av eksisterende 
plan nr. 78 (Nedre Lund) mellom 4 nyere planer på nordøstsiden av Torridalsveien for å 
oppdatere hele den gjenværende delen av den gamle planen. 
 

BAKGRUNN FOR SAKEN
EGG arkitektur fremmer forslag til detaljregulering av Torridalsveien - Bernt Holms vei
på vegne av Groos Invest AS.

Formålet med planarbeidet er å bygge leilighetsbygg på en rivningstamt (gnr/bnr 38/16
og 38/18) og en ubebygd tomt (gnr/bnr 40/15) i krysset Bernt Holms vei - Torridalsvei.
Planarbeidet startet etter at det ble gitt avslag på søknad om dispensasjon for å oppføre
en tomannsbolig på den ubebygde eiendommen. Saken ble behandlet i By- og
miljøutvalget i 2017.
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Oversiktskart

Planområdet ligger langs med Torridalsveien, ca. 1,5 km fra Kvadraturen og 400m fra
Gimle gård. Planområdet ligger i et etablert boligområde med sammensatt bebyggelse
fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Innenfor planområdet er det eneboliger,
tomannsboliger og firemannsboliger. Bebyggelsen fremstår harmonisk på grunn av
relativt ensartete volumer, høyder, takform og materialbruk. Bebyggelsen langs
Torridalsveien følger i hovedsak veien. Den bevaringsverdige boligen «Åttekanten» ligger
innenfor planområdet. Planområdet tar med hele den gjenværende delen av eksisterende
plan nr. 78 (Nedre Lund) mellom 4 nyere planer på nordøstsiden av Torridalsveien for å
oppdatere hele den gjenværende delen av den gamle planen.
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Situasjonskart 
 
Forslagstiller eier eiendommene gnr/bnr 38/16, 38/18 og 40/15. Eneboligen på gnr/bnr 
38/16 er revet. Det er på disse tre eiendommene det er foreslått å fortette med 
leilighetsbygg. Øvrig planområde består av private boligtomter. Planen hjemler en 
naturlig videreutvikling av disse tomtene. 
 
  

Situasjonskart

Forslagstiller eier eiendommene gnr/bnr 38/16, 38/18 og 40/15. Eneboligen på gnr/bnr
38/16 er revet. Det er på disse tre eiendommene det er foreslått å fortette med
leilighetsbygg. Øvrig planområde består av private boligtomter. Planen hjemler en
naturlig videreutvikling av disse tomtene.
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Planens innhold 

 
 
Bebyggelse 
Formålet med planarbeidet er å fortette med leilighetsbygg med 12 boenheter. 
Bebyggelsen skal være oppdelt i flere volumer for å tilpasse den til skala og struktur i 
området. Bebyggelsen skal legges i byggelinje mot Torridalsveien, slik at den følger 
dagens struktur i området med oppdelte bygningsvolumer plassert på linje langs med 
Torridalsveien. Deler av bebyggelsen vil ligge i gul og rød støysone. Store deler av 
planområdet ligger også i gul sone for luftkvalitet. Bebyggelsen skal fungere som skjerm 
mot støy og luftforurensning for uteoppholdsarealer og sandlekeplassen i bakkant. 
Bebyggelsen er planlagt med saltak i to til tre etasjer og trapper seg ned mot nordøst og 
mot sørøst for å tilpasse seg nabobebyggelsen.  
 
 

 

 

 

Sett fra krysset Bernt Holms 
vei/Torridalsveien 

Sett fra sydøst 

 
 
 

 

 
Snitt av planlagt bebyggelse i Torridalsveien 62, sett fra sydøst 

Bebyggelse
Formålet med planarbeidet er å fortette med leilighetsbygg med 12 boenheter.
Bebyggelsen skal være oppdelt i flere volumer for å tilpasse den til skala og struktur i
området. Bebyggelsen skal legges i byggelinje mot Torridalsveien, slik at den følger
dagens struktur i området med oppdelte bygningsvolumer plassert på linje langs med
Torridalsveien. Deler av bebyggelsen vil ligge i gul og rød støysone. Store deler av
planområdet ligger også i gul sone for luftkvalitet. Bebyggelsen skal fungere som skjerm
mot støy og luftforurensning for uteoppholdsarealer og sandlekeplassen i bakkant.
Bebyggelsen er planlagt med saltak i to til tre etasjer og trapper seg ned mot nordøst og
mot sørøst for å tilpasse seg nabobebyggelsen.

Sett fra krysset Bernt Holms
vei/Torridalsveien

Sett fra sydøst

Snitt av planlagt bebyggelse i Torridalsveien 62, sett fra sydøst
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Uteoppholdsarealer er plassert mot nordøst, skjermet fra trafikkstøy. Det er foreslått 
50m2 uteoppholdsareal per boenhet. Nordøst for bebyggelsen, mot nabogrensa, er det 
planlagt en felles privat sandlekeplass med adkomst fra Bernt Holms vei. 
 
Parkering 
All parkering skal løses i parkeringskjeller. Plan og bygg innstiller på en 
parkeringsdekning på 0,75 plasser per boenhet pluss 0,25 plasser til gjesteparkering per 
boenhet, noe høyere enn i høringsforslaget. 
 

  
Perspektiv fra sør Perspektiv fra vest 

 
Eksisterende bebyggelse 
Planforslaget legger ikke opp til fortetting på de øvrige eiendommene i planområdet, men 
det tilrettelegges for en naturlig videreutvikling. Det tillates tilbygg på inntil 30m2 BYA. I 
tillegg tillates en garasje og et uthus/bod per eiendom. 
 
Torridalsveien 70 – «Åttekanten» – er en bevaringsverdig bolig som inngår i planområdet 
og som blir regulert til bevaring. 
 
I planområdet inngår også en eksisterende nettstasjon. 
 
Infrastruktur 
Det foreslås en ny avkjørsel fra Torridalsveien til parkeringskjelleren for den nye 
bebyggelsen. Forutsetning for å kunne etablere en ny avkjørsel til Torridalsveien, er at 
Bernt Holms vei stenges for biltrafikk. Bernt Holms vei er foreslått regulert til gang-
/sykkelvei. Det tillates kjøring til eiendommene Bernt Holms vei 1A, Torridalsveien 64 og 
nettstasjonen. 
 

Uteoppholdsarealer er plassert mot nordøst, skjermet fra trafikkstøy. Det er foreslått
50m2 uteoppholdsareal per boenhet. Nordøst for bebyggelsen, mot nabogrensa, er det
planlagt en felles privat sandlekeplass med adkomst fra Bernt Holms vei.

Parkering
All parkering skal løses i parkeringskjeller. Plan og bygg innstiller på en
parkeringsdekning på 0,75 plasser per boenhet pluss 0,25 plasser til gjesteparkering per
boenhet, noe høyere enn i høringsforslaget.

Perspektiv fra sør Perspektiv fra vest

Eksisterende bebyggelse
Planforslaget legger ikke opp til fortetting på de øvrige eiendommene i planområdet, men
det tilrettelegges for en naturlig videreutvikling. Det tillates tilbygg på inntil 30m2 BYA. I
tillegg tillates en garasje og et uthus/bod per eiendom.

Torridalsveien 70 - «Åttekanten» - er en bevaringsverdig bolig som inngår i planområdet
og som blir regulert ti l bevaring.

I planområdet inngår også en eksisterende nettstasjon.

I nfrastruktur
Det foreslås en ny avkjørsel fra Torridalsveien til parkeringskjelleren for den nye
bebyggelsen. Forutsetning for å kunne etablere en ny avkjørsel til Torridalsveien, er at
Bernt Holms vei stenges for biltrafikk. Bernt Holms vei er foreslått regulert ti l gang-
/sykkelvei. Det tillates kjøring til eiendommene Bernt Holms vei 1A, Torridalsveien 64 og
nettstasjonen.
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Forslag til plankart 
 
For ytterligere illustrasjoner, se planbeskrivelsen. 
 
PLANPROSESSEN 
 
Gjeldende planer  
Kommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi 2020 – 2030 
Planområdet ligger nærme Kvadraturen og UiA, og dermed nærme store arbeidsplasser. 
Fortetting i sentralt etablerte strøk hvor daglig mobilitet kan løses til fots og med sykkel 
er i tråd med kommuneplanens føringer og arealstrategien. 
 
Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 
Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens arealdel. Inntil ny 
arealdel er vedtatt gjelder Kristiansand kommune sin arealdel som kommunedelplan. 
 
I gjeldene arealdel for gamle Kristiansand kommune, vedtatt 22.06.2011, er 
planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg. Planområdet ligger delvis i gul og rød 
støysone, langs med Torridalsveien. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 
 

 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med omriss av planområdet 

Forslag til plankart

For ytterligere illustrasjoner, se planbeskrivelsen.

PLANPROSESSEN

Gjeldende planer
Kommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi 2020 - 2030
Planområdet ligger nærme Kvadraturen og UiA, og dermed nærme store arbeidsplasser.
Fortetting i sentralt etablerte strøk hvor daglig mobilitet kan løses til fots og med sykkel
er i tråd med kommuneplanens føringer og arealstrategien.

Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022
Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens arealdel. Inntil ny
arealdel er vedtatt gjelder Kristiansand kommune sin arealdel som kommunedelplan.

I gjeldene arealdel for gamle Kristiansand kommune, vedtatt 22.06.2011, er
planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg. Planområdet ligger delvis i gul og rød
støysone, langs med Torridalsveien. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens
arealdel.

u . _ . - - - , , , c _ - - = _ . _ _ - - . . . . . , - " ' " " ' . , , _ _ _.. _,.,,,

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med omriss av ptenområdet
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I høringsforslag til ny kommuneplan er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg. 
Planområdet ligger delvis i faresone ras- og skredfare (kvikkleireras) og i gul og rød 
støysone. 
 
Reguleringsplan  

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Nedre Lund, plan-ID 87.  
 
Ny reguleringsplan vil gjelde foran deler av denne reguleringsplanen. 
 
Tidligere saksgang 
Torridalsveien – 40/15 – Oppføring av ny bolig med 2 boenheter: 
Det ble gitt avslag på søknad om dispensasjon. By- og miljøutvalget opprettholdt 
administrasjonens vedtak i møtet 14.09.17, hvor det i saksfremstillingen også ble 
anmodet om at saken skulle fremmes som en plansak. 
 
I by- og stedsutviklingsutvalgets behandling til offentlig ettersyn 31.03.2022 ble følgende 
vedtatt: 

1. By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Torridalsveien – 
Bernt Holms vei med plankart sist datert 28.02.2022 og bestemmelser sist 
datert 01.03.2022, ut til offentlig ettersyn. (Enst)  

2. Før planen legges ut til offentlig ettersyn, må det tilføyes følgende 
bestemmelse: For å ivareta strøkets karakter, skal bebyggelsen oppføres med 
konstruksjon i tre, og det skal være klar overvekt av trematerialer i fasadene. 
(10/1)  

3. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må parkeringsdekning for BBB1 og 
BBB2 reduseres til maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 plasser 
til gjesteparkering per boenhet. (7/4)  

4. I bestemmelsene: 1.1.15 Sykkelparkering (pbl §12-7 nr 7) Det skal avsettes 
areal til 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet under tak. (9/2)  

5. Før sluttbehandling skal det utarbeides en fagmessig trafikkanalyse. Det bes 
også om forslag til eventuelle avbøtende tiltak. (Enst) 

  

I høringsforslag til ny kommuneplan er planområdet avsatt ti l bebyggelse og anlegg.
Planområdet ligger delvis i faresone ras- og skredfare (kvikkleireras) og i gul og rød
støysone.

Regulerinqsplan
J

. ,.. I\

. '

.  '° -. .

!( ·J
- '

k} ...... - - r : : '__________..
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Nedre Lund, plan-ID 87.

Ny reguleringsplan vil gjelde foran deler av denne reguleringsplanen.

Tidligere saksgang
Torridalsveien - 40/15 - Oppføring av ny bolig med 2 boenheter:
Det ble gitt avslag på søknad om dispensasjon. By- og miljøutvalget opprettholdt
administrasjonens vedtak i møtet 14.09.17, hvor det i saksfremstillingen også ble
anmodet om at saken skulle fremmes som en plansak.

I by- og stedsutviklingsutvalgets behandling til offentlig ettersyn 31.03.2022 ble følgende
vedtatt:

1. By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Torridalsveien -
Bernt Holms vei med plankart sist datert 28.02.2022 og bestemmelser sist
datert 01.03.2022, ut til offentlig ettersyn. (Enst)

2. Før planen legges ut til offentlig ettersyn, må det tilføyes følgende
bestemmelse: For ivareta strøkets karakter, skal bebyggelsen oppføres med
konstruksjon i tre, og det skal være klar overvekt av trematerialer i fasadene.
(10/1)

3. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må parkeringsdekning for BBBl og
BBB2 reduseres til maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 plasser
til gjesteparkering per boenhet. (7/4 )

4. I bestemmelsene: 1.1.15 Sykkelparkering (pbl §12-7 nr 7) Det skal avsettes
areal til 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet under tak. (9/2)

5. Før sluttbehandling skal det utarbeides en fagmessig trafikkanalyse. Det bes
også om forslag til eventuelle avbøtende tiltak. (Enst)
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Offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2022 – 21.05.2022. Det kom 
inn 20 merknader. Se eget vedlegg med sammendrag av hver enkelt uttalelse og Plan og 
byggs vurdering. 
 
Hovedtema i høringsinnspillene var trafikksikkerhet, bebyggelsens høyde, arkitektonisk 
utforming, tilpasning til strøkets karakter og parkeringsdekning. Statsforvalteren er 
positiv til fortetting i området, til redusert parkeringsdekning og til bevaring av 
«Åttekanten». Statsforvalteren er ellers opptatt av tiltak mot støy, kvalitet på 
lekeplassen og ivaretagelse av kvikkleire og overvannshåndtering. Fylkeskommunen er 
positiv til fortetting. Fylkeskommunen er opptatt av trafikksikkerhet i forbindelse med ny 
avkjørsel og rampe, samt krav til frisikt i krysset mellom Bernt Holms vei og gang- og 
sykkelveien i Torridalsveien. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker at 
hensynssone for kvikkleire tegnes inn i plankartet med tilhørende bestemmelse. Statens 
vegvesen er negativ til ny avkjørsel fra Torridalsveien og anbefaler adkomst via 
eksisterende underordnet veinett. 
 
Merknadene fra offentlige myndigheter er imøtekommet i revidert planforslag, bortsett 
fra merknaden fra Statens vegvesen. Det er tidlig i planprosessen avklart at det å 
etablere ny avkjørsel fra Bernt Holms vei er en dårligere løsning. 
 
Etter høringsfristen (14.06.2022) er det mottatt et innspill fra nabo i Strandveien 31 som 
kommenterer trafikkanalysen som er blitt utarbeidet for planen. Hun mener at 
trafikksikkerhetsanalysen burde se på et større område, at den burde si noe om fremtidig 
trafikk på Torridalsveien, at den burde se på eksisterende avkjørsler som har dårlig sikt, 
og at en ny avkjørsel vil medføre en åpning i rabatten som medfører en risiko for at barn 
kan komme ut i veibanen. 
 
Endringer etter offentlig ettersyn 

- Endring av siktkrav og frisiktsoner slik at de er tråd med Statens vegvesens 
håndbok. 

- Avkjørsel til BBB1 og BBB2 flyttet mot nordvest, slik at frisiktsonen kommer på 
egen eiendom. 

- Parkeringskjelleren er utvidet under lekeplassen som følge av dette. 
- Byggegrensen til mellombygget er trukket 2m inn, slik at det blir en mer oppdelt 

struktur. 
- Faresone ras- og skredfare (kvikkleireskred) er tegnet inn over hele planområdet 

bortsett fra det frikjente området. 
- Det er lagt inn en bestemmelse vedr. kvikkleire iht. NVEs anbefalinger. 
- Fordrøyningsanlegget er tegnet inn på illustrasjonsplanen. 
- Avkjørsel nr. 2 for Torridalsveien 70 er markert som stengt på plankartet i tråd 

med fylkeskommunens merknad. 
 
Ekstern medvirkning 
Naboer 
Forslagstiller har hatt møte med grunneiere innenfor planområdet. Det er også 
gjennomført to dialogmøter mellom forslagstiller og berørte naboer i Bernt Holms vei 2, 
Oddernes kirkevei 3 og Oddernes kirkevei 9. Plan og bygg deltok på dialogmøtene. 
Naboene var spesielt opptatt av utnyttelse, byggehøyde, skyggepåvirkning, arkitektonisk 
tilpasning til strøkets karakter og trafikksikkerhet. Det blir enighet om at regulant må 
utarbeide siktanalyser for å synliggjøre reguleringsforslagets virkninger. 
 

Offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2022 - 21.05.2022. Det kom
inn 20 merknader. Se eget vedlegg med sammendrag av hver enkelt uttalelse og Plan og
byggs vurdering.

Hovedtema i høringsinnspillene var trafikksikkerhet, bebyggelsens høyde, arkitektonisk
utforming, tilpasning til strøkets karakter og parkeringsdekning. Statsforvalteren er
positiv til fortetting i området, ti l redusert parkeringsdekning og til bevaring av
«Åttekanten». Statsforvalteren er ellers opptatt av tiltak mot støy, kvalitet på
lekeplassen og ivaretagelse av kvikkleire og overvannshåndtering. Fylkeskommunen er
positiv til fortetting. Fylkeskommunen er opptatt av trafikksikkerhet i forbindelse med ny
avkjørsel og rampe, samt krav til frisikt i krysset mellom Bernt Holms vei og gang- og
sykkelveien i Torridalsveien. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker at
hensynssone for kvikkleire tegnes inn i plankartet med tilhørende bestemmelse. Statens
vegvesen er negativ til ny avkjørsel fra Torridalsveien og anbefaler adkomst via
eksisterende underordnet veinett.

Merknadene fra offentlige myndigheter er imøtekommet i revidert planforslag, bortsett
fra merknaden fra Statens vegvesen. Det er tidlig i planprosessen avklart at det å
etablere ny avkjørsel fra Bernt Holms vei er en dårligere løsning.

Etter høringsfristen (14.06.2022) er det mottatt et innspill fra nabo i Strandveien 31 som
kommenterer trafikkanalysen som er blitt utarbeidet for planen. Hun mener at
trafikksikkerhetsanalysen burde se på et større område, at den burde si noe om fremtidig
trafikk på Torridalsveien, at den burde se på eksisterende avkjørsler som har dårlig sikt,
og at en ny avkjørsel vil medføre en åpning i rabatten som medfører en risiko for at barn
kan komme ut i veibanen.

Endringer etter offentlig ettersyn
Endring av siktkrav og frisiktsoner slik at de er tråd med Statens vegvesens
håndbok.
Avkjørsel til BBBl og BBB2 flyttet mot nordvest, slik at frisiktsonen kommer på
egen eiendom.
Parkeringskjelleren er utvidet under lekeplassen som følge av dette.
Byggegrensen til mellombygget er trukket 2m inn, slik at det blir en mer oppdelt
struktur.
Faresone ras- og skredfare (kvikkleireskred) er tegnet inn over hele planområdet
bortsett fra det frikjente området.
Det er lagt inn en bestemmelse vedr. kvikkleire iht. NVEs anbefalinger.
Fordrøyningsanlegget er tegnet inn på illustrasjonsplanen.
Avkjørsel nr. 2 for Torridalsveien 70 er markert som stengt på plankartet i tråd
med fylkeskommunens merknad.

Ekstern medvirkning
Naboer
Forslagstiller har hatt møte med grunneiere innenfor planområdet. Det er også
gjennomført to dialogmøter mellom forslagstiller og berørte naboer i Bernt Holms vei 2,
Oddernes kirkevei 3 og Oddernes kirkevei 9. Plan og bygg deltok på dialogmøtene.
Naboene var spesielt opptatt av utnyttelse, byggehøyde, skyggepåvirkning, arkitektonisk
tilpasning til strøkets karakter og trafikksikkerhet. Det blir enighet om at regulant må
utarbeide siktanalyser for å synliggjøre reguleringsforslagets virkninger.
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Snitt av planlagt bebyggelse i Torridalsveien 62 i forhold til nabobebyggelse, sett fra 
Torridalsveien 
 

 
Sett fra Oddernes kirkevei 3 
 

  
Sett fra Bernt Holms vei 2 
 

Sett fra Oddernes kirkevei 7 

 
 
 

Snitt av planlagt bebyggelse i Torridalsveien 62 i forhold til nabobebygge/se, sett fra
Torridalsveien

Sett fra Oddernes kirkevei 3

Sett fra Bernt Holms vei 2 Sett fra Oddernes kirkevei 7
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Sol-skygge-analyser for 21. juni 
(Se flere sol-skygge-analyser og flere tidspunkt i eget vedlegg.) 

 
Barn og unge 
Det er gjennomført medvirkningsmøter med elevrådet på Lovisenlund skole og på 
Oddemarka skole. På møtene ble planforslaget presentert med kart og illustrasjoner. Plan 
og bygg deltok som observatør.  
 
Både barn og ungdommer uttrykte at de føler utrygghet på skoleveien grunnet stor 
trafikk og mange avkjørsler. Dette gjelder særlig langs Torridalsveien, selv om det er 
gang-/sykkelvei her. Både krysset Gimleveien – Arenfeldts vei – Ryttergangen og 

21.06.
18:00

21.06.
19:00

21.06.
20:00

21.06.
21:00

Sol-skygge-analyser for 21. juni
(Se flere sol-skygge-analyser og flere tidspunkt i eget vedlegg.)

Barn og unge
Det er gjennomført medvirkningsmøter med elevrådet på Lovisenlund skole og på
Oddemarka skole. På møtene ble planforslaget presentert med kart og illustrasjoner. Plan
og bygg deltok som observatør.

Både barn og ungdommer uttrykte at de føler utrygghet på skoleveien grunnet stor
trafikk og mange avkjørsler. Dette gjelder særlig langs Torridalsveien, selv om det er
gang-/sykkelvei her. Både krysset Gimleveien - Arenfeldts vei - Ryttergangen og
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krysningspunktet Oddernes kirkevei og Arenfeldts vei oppleves uoversiktlig. De unge er 
også bekymret for byggeperioden og lastebiltrafikk til byggeplassen som må krysse 
gang-/sykkelveien. Det ble gitt innspill til innhold på sandlekeplassen. Elevene var 
opptatt av at sandlekeplassen ikke må fremstå privatisert. De etterspurte også om 
leilighetene var store nok til barnefamilier. 
 
For mer informasjon om medvirkning med barn og unge, se vedlagte referat samt 
planbeskrivelsen. 
 
Innspill angående trafikksikkerhet langs Torridalsveien er et viktig tema i planprosessen. 
Ny avkjørsel planlegges etter gjeldende siktkrav og med god oversikt. Forslagstiller 
mener at oversiktlighet og trafikksikkerheten generelt bedres ved at eksisterende 
støyskjerm fjernes forbi felt BBB1. Bernt Holms vei omreguleres til gang-/sykkelvei, og 
frisiktsonene reguleres i tråd med dette. Optimalt sett burde denne vært stengt for 
biltrafikk, men så lenge eksisterende boliger ikke har planer om utbygging, må de 
fortsatt kunne bruke sine eksisterende avkjørsler. Gang-/sykkelveien blir derfor skiltet 
med at kjøring til disse eiendommene er tillatt. 
 
Intern medvirkning 
Planforslaget har blitt drøftet i samarbeidsgruppa for bydel sentrum/øst. Det er kommet 
merknader om at sandlekeplassen fremstår bortgjemt, privatisert og skyggefullt. 
Beliggenheten av sandlekeplassen har ikke blitt endret i løpet av prosessen, men 
adkomsten er økt i bredden.  
 
Det ble også stilt spørsmål til om det er behov for 1,25 parkeringsplasser per boenhet 
(inklusive gjesteparkering) eller om det bør være færre plasser for å redusere antall 
krysninger av gang-/sykkelveien. Parkeringsdekningen ble vedtatt redusert i politisk 
behandling før offentlig ettersyn. Plan og byggs innstilling til sluttbehandling er en 
parkeringsdekning på 0,75 parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 plasser til 
gjesteparkering. 
 
 
PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
Plan og bygg er positive til fortetting i planområdet. Området ligger sentralt og i 
nærheten av både UiA og Kvadraturen. Det er kort avstand til skoler, og det er god 
tilknytning til gang- og sykkelveinettet. Planområdet ligger ikke i nærheten av 
høyfrekvent busstilbud. Planforslaget komplementerer dagens boligtilbud med leiligheter 
i et område preget av småhusbebyggelse. Hovedtema i planarbeidet er hvordan ny 
bebyggelse kan videreføre eksisterende struktur og arkitektoniske kvaliteter og innordne 
seg i strøkets karakter. 
 
Arkitektur og bebyggelsesstruktur 
Planområdet er et eldre boligområde med en sammensatt arkitektur som allikevel 
fremstår harmonisk på grunn av relativt ensartede volumer og materialbruk. Området 
har bevaringsinteresser, og det er derfor viktig med en varsom fortetting. Strukturen i 
området kjennetegnes av likeverdige volumer som er plassert på linje langs 
Torridalsveien med noe variasjon. Forslagstiller har jobbet med formspråket og har tatt 
plan og byggs innspill til følge. Bebyggelsen er nå foreslått med saltak i 2-3 etasjer. 
Volumene skal fremstå som en oppdelt bebyggelsesstruktur og plasseres i byggelinje mot 
Torridalsveien. Dette er sikret i bestemmelsene og på plankartet. 
 

 
Oppriss sett fra Torridalsveien 
 

krysningspunktet Oddernes kirkevei og Arenfeldts vei oppleves uoversiktlig. De unge er
også bekymret for byggeperioden og lastebiltrafikk til byggeplassen som må krysse
gang-/sykkelveien. Det ble gitt innspill t i l innhold på sandlekeplassen. Elevene var
opptatt av at sandlekeplassen ikke må fremstå privatisert. De etterspurte også om
leilighetene var store nok til barnefamilier.

For mer informasjon om medvirkning med barn og unge, se vedlagte referat samt
planbeskrivelsen.

Innspill angående trafikksikkerhet langs Torridalsveien er et viktig tema i planprosessen.
Ny avkjørsel planlegges etter gjeldende siktkrav og med god oversikt. Forslagstiller
mener at oversiktlighet og trafikksikkerheten generelt bedres ved at eksisterende
støyskjerm fjernes forbi felt BBBl. Bernt Holms vei omreguleres til gang-/sykkelvei, og
frisiktsonene reguleres i tråd med dette. Optimalt sett burde denne vært stengt for
biltrafikk, men så lenge eksisterende boliger ikke har planer om utbygging, må de
fortsatt kunne bruke sine eksisterende avkjørsler. Gang-/sykkelveien blir derfor skiltet
med at kjøring til disse eiendommene er tillatt.

In tern medvirkning
Planforslaget har blitt drøftet i samarbeidsgruppa for bydel sentrum/øst. Det er kommet
merknader om at sandlekeplassen fremstår bortgjemt, privatisert og skyggefullt.
Beliggenheten av sandlekeplassen har ikke blitt endret i løpet av prosessen, men
adkomsten er økt i bredden.

Det ble også stilt spørsmål til om det er behov for 1,25 parkeringsplasser per boenhet
(inklusive gjesteparkering) eller om det bør være færre plasser for å redusere antall
krysninger av gang-/sykkelveien. Parkeringsdekningen ble vedtatt redusert i politisk
behandling før offentlig ettersyn. Plan og byggs innstilling til sluttbehandling er en
parkeringsdekning på 0,75 parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 plasser til
gjesteparkering.

PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET
Plan og bygg er positive til fortetting i planområdet. Området ligger sentralt og i
nærheten av både UiA og Kvadraturen. Det er kort avstand til skoler, og det er god
tilknytning til gang- og sykkelveinettet. Planområdet ligger ikke i nærheten av
høyfrekvent busstilbud. Planforslaget komplementerer dagens boligtilbud med leiligheter
i et område preget av småhusbebyggelse. Hovedtema i planarbeidet er hvordan ny
bebyggelse kan videreføre eksisterende struktur og arkitektoniske kvaliteter og innordne
seg i strøkets karakter.

Arkitektur og bebyggelsesstruktur
Planområdet er et eldre boligområde med en sammensatt arkitektur som allikevel
fremstår harmonisk på grunn av relativt ensartede volumer og materialbruk. Området
har bevaringsinteresser, og det er derfor viktig med en varsom fortetting. Strukturen i
området kjennetegnes av likeverdige volumer som er plassert på linje langs
Torridalsveien med noe variasjon. Forslagstiller har jobbet med formspråket og har tatt
plan og byggs innspill t i l følge. Bebyggelsen er nå foreslått med saltak i 2-3 etasjer.
Volumene skal fremstå som en oppdelt bebyggelsesstruktur og plasseres i byggelinje mot
Torridalsveien. Dette er sikret i bestemmelsene og på plankartet.
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Oppriss sett fra Torridalsveien

13



 

14 
 

I henhold til vedtak i BSU er det sikret i bestemmelsene at prosjektet skal oppføres i tre 
som fasadekledning og i bærende konstruksjoner. Materialitet er et virkemiddel for å 
tilpasse prosjektet til strøkets karakter. Tre er miljøvennlig, og kommunen ønsker å 
fremme bygging i tre. Prosjektet vurderes godt egnet til bygging i tre. 
 
Uteoppholdsareal og lekearealer 
Uteoppholdsarealer og sandlekeplassen er plassert nordøst for bebyggelsen, slik at 
bebyggelsen skjermer mot støy og luftforurensning. Det tilrettelegges for 50m2 
uteoppholdsareal per boenhet, derav minst 50% på terreng. Alle boenheter skal også ha 
privat uteoppholdsareal i form av forhage, terrasse eller balkong. Planområdet er preget 
av villabebyggelse i store hager, og de grønne hagene er en viktig kvalitet i strøket som 
ønskes videreført. 
 
Det er ingen sandlekeplasser i umiddelbar nærhet av planområde i dag. Planforslaget 
legger til rette for etablering av en ny, liten sandlekeplass. Den kan gi et leketilbud for 
beboere og gjester, men det stilles spørsmål til om den er reelt tilgjengelig for 
allmennheten, eller om den vil oppfattes som privat og bortgjemt. Plan og bygg har 
tidligere foreslått å gjøre BBB2 noe smalere, slik at lekeplassens bredde kan økes, og slik 
at avstanden mellom private forhager og lekeplassen blir større. Dette er ikke fulgt opp. 
 
Planforslaget har også rekkefølgekrav til oppgradering av kvartalslekeplassen på gnr/bnr 
40/76 ved Ingerthas vei med 3 større elementer med fallunderlag. Det var opprinnelig 
planlagt at parkvesenet skulle tegne utomhusplan for kvartalslekeplassen, og at denne 
detaljreguleringen sammen med flere andre reguleringsplaner skulle bidra med 
lekeelementer. Ansvaret for utarbeidelse av utomhusplan og overordnet koordinering 
ligger nå som rekkefølgekrav på privat forslagstiller i forbindelse med detaljregulering for 
Oberstløytnant Omdalsvei 4-8 som er under utarbeidelse.  
 
Infrastruktur (transport, kollektivtransport, vei, vann- og avløp) 

 
Oversikt over trafikksituasjonen i planområdet 

I henhold til vedtak i BSU er det sikret i bestemmelsene at prosjektet skal oppføres i tre
som fasadekledning og i bærende konstruksjoner. Materialitet er et virkemiddel for å
tilpasse prosjektet til strøkets karakter. Tre er miljøvennlig, og kommunen ønsker å
fremme bygging i tre. Prosjektet vurderes godt egnet til bygging i tre.

Uteoppholdsareal og lekearealer
Uteoppholdsarealer og sandlekeplassen er plassert nordøst for bebyggelsen, slik at
bebyggelsen skjermer mot støy og luftforurensning. Det tilrettelegges for 50m2
uteoppholdsareal per boenhet, derav minst 50% på terreng. AIie boenheter skal også ha
privat uteoppholdsareal i form av forhage, terrasse eller balkong. Planområdet er preget
av villabebyggelse i store hager, og de grønne hagene er en viktig kvalitet i strøket som
ønskes videreført.

Det er ingen sandlekeplasser i umiddelbar nærhet av planområde i dag. Planforslaget
legger til rette for etablering av en ny, liten sandlekeplass. Den kan gi et leketilbud for
beboere og gjester, men det stilles spørsmål til om den er reelt tilgjengelig for
allmennheten, eller om den vil oppfattes som privat og bortgjemt. Plan og bygg har
tidligere foreslått å gjøre BBB2 noe smalere, slik at lekeplassens bredde kan økes, og slik
at avstanden mellom private forhager og lekeplassen blir større. Dette er ikke fulgt opp.

Planforslaget har også rekkefølgekrav til oppgradering av kvartalslekeplassen på gnr/bnr
40/76 ved Ingerthas vei med 3 større elementer med fallunderlag. Det var opprinnelig
planlagt at parkvesenet skulle tegne utomhusplan for kvartalslekeplassen, og at denne
detaljreguleringen sammen med flere andre reguleringsplaner skulle bidra med
lekeelementer. Ansvaret for utarbeidelse av utomhusplan og overordnet koordinering
ligger nå som rekkefølgekrav på privat forslagstiller i forbindelse med detaljregulering for
Oberstløytnant Omdalsvei 4-8 som er under utarbeidelse.

Oversikt over trafikksituasjonen i oterområde:
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Planforslaget forutsetter ny avkjørsel som krysser gang-/sykkelveien langs med 
Torridalsveien. Statens vegvesen har i møtet 04.12.2017 akseptert at det etableres en ny 
avkjørsel til Torridalsveien under forutsetning av at man kan stenge Bernt Holms vei for 
biltrafikk med rabatt mot fylkesveien. I dag er det etablert bom midt i bakken i Bernt 
Holms vei. Det er tre eiendommer som kjører på den sørlige delen av Bernt Holms vei: 
Bernt Holms vei 1A har adkomst til en garasje og Torridalsveien 64 (2 boenheter) og 
nettstasjonen på gnr/bnr 40/32 har sin avkjørsel fra Bernt Holms vei. Garasje på Bernt 
Holms vei 1A ligger midt i den bratte bakken, og det er ikke ønskelig at Bernt Holms vei 
1A snur avkjørselen og kjører nordover. Det legges ikke til rette for utbygging på 
hverken Bernt Holms vei 1A eller på Torridalsveien 64. Eiendommene må derfor fortsatt 
kunne ha avkjørsel fra Bernt Holms vei.  
 
Bernt Holms vei blir regulert til gang-/sykkelvei. I henhold til kommunens veinormal kan 
det i spesielle tilfeller tillates kjøring til inntil 3 boenheter på gang-/sykkelvei. Det må 
skiltes med «Kjøring til eiendommene tillatt». Det ble i planprosessen forsøkt å legge til 
rette for felles avkjørsel for Torridalsveien 64 og 66, slik at Torridalsveien 64 ikke trenger 
å kjøre på Bernt Holms vei lenger. Det har ikke lykkes å komme til enighet om felles 
avkjørsel for Torridalsveien 64 og 66. Hvis Torridalsveien 64 skulle ønske økt antall 
boenheter og økt utnyttelse i fremtiden, så vil de måtte ha felles avkjørsel sammen med 
Torridalsveien 66.  
 
Trafikksikkerhet 
Torridalsveien er sterkt trafikkert. Gang-/sykkelveien er skolevei, og det er problematisk 
med mange utkjørsler som krysser denne. Bernt Holms vei er stengt for gjennomkjøring. 
Den er bratt, og syklister kommer i stor fart. Trafikksikkerhet i Torridalsveien og Bernt 
Holms vei i dag og som følge av ny avkjørsel er et viktig tema i planen. Trafikksikkerhet 
er utredet med egen fagmessig trafikkanalyse i høringsperioden. Trafikkanalysen 
konkluderer med at ny avkjørsel er vist med gode siktforhold mot vei og gang-/sykkelvei. 
Risikoen for trafikkulykker i ny avkjørsel er dermed liten. Bernt Holms omreguleres til 
gang-/sykkelvei med tilsvarende krav til frisikt som skal gi bedre oversikt for syklister. 
Det tilrettelegges ikke for økt biltrafikk her. Det er ikke planlagt støyskjerm mot 
Torridalsveien og eksisterende støyskjerm fjernes, slik at det kan bli god sikt og en 
oversiktlig krysning, både fra ny avkjørsel og der hvor Bernt Holms vei krysser gang-
/sykkelveien. 
 
Parkering 
Planområdet ligger sentrumsnært, og plan og bygg har i førstegangsbehandling innstilt 
på å senke parkeringskravet til maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss 
gjesteparkering, slik at det blir 9 parkerte biler i p-kjelleren i stedet for 15 (som tilsvarer 
1 p-plass per boenhet pluss gjesteparkering etter forslagstillers ønske). Dette ble også 
vedtatt av By- og stedsutviklingsutvalget. Med færre biler i parkeringskjelleren blir det 
også færre krysninger ved utkjørsel mot gang-/sykkelveien og dermed økt 
trafikksikkerhet. Statsforvalteren er positiv til redusert parkeringsdekning. Det har i 
høringen kommet flere innspill fra naboer som er bekymret for villparkering på grunn av 
lav parkeringsdekning. Plan og bygg mener at det er kort avstand til sentrum og store 
arbeidsplasser med sykkel og til fots. Det er ønskelig at behovet for biltransport 
reduseres i alle befolkningsgrupper. Gateparkering må håndteres med andre virkemidler 
enn gjennom plan. Det er riktig at kollektivtilbudet ikke er bra i området og at det er 
relativt langt til nærmeste dagligvarebutikk. Plan og bygg innstiller derfor på en noe 
høyere parkeringsdekning enn i høringsforslaget på 0,75 plasser per boenhet pluss 0,25 
plasser til gjesteparkering per boenhet (tilsvarende 12 parkerte biler). 
 
Overvannshåndtering og blågrønne løsninger 
Det er behov for etablering av fordrøyningsanlegg. I tillegg sikres det at minimum 500m2 
av feltenes ubebygde del skal ha permeable flater med vegetasjon for å forsinke 
avrenningen. 
 
 
 

Planforslaget forutsetter ny avkjørsel som krysser gang-f sykkelveien langs med
Torridalsveien. Statens vegvesen har i møtet 04.12.2017 akseptert at det etableres en ny
avkjørsel til Torridalsveien under forutsetning av at man kan stenge Bernt Holms vei for
biltrafikk med rabatt mot fylkesveien. I dag er det etablert bom midt i bakken i Bernt
Holms vei. Det er tre eiendommer som kjører på den sørlige delen av Bernt Holms vei:
Bernt Holms vei 1A har adkomst til en garasje og Torridalsveien 64 (2 boenheter) og
nettstasjonen på gnr/bnr 40/32 har sin avkjørsel fra Bernt Holms vei. Garasje på Bernt
Holms vei 1A ligger midt i den bratte bakken, og det er ikke ønskelig at Bernt Holms vei
1A snur avkjørselen og kjører nordover. Det legges ikke til rette for utbygging på
hverken Bernt Holms vei 1A eller på Torridalsveien 64. Eiendommene må derfor fortsatt
kunne ha avkjørsel fra Bernt Holms vei.

Bernt Holms vei blir regulert ti l gang-/sykkelvei. I henhold til kommunens veinormal kan
det i spesielle tilfeller tillates kjøring til inntil 3 boenheter på gang-/sykkelvei. Det må
skiltes med «Kjøring til eiendommene tillatt». Det ble i planprosessen forsøkt å legge til
rette for felles avkjørsel for Torridalsveien 64 og 66, slik at Torridalsveien 64 ikke trenger
å kjøre på Bernt Holms vei lenger. Det har ikke lykkes å komme til enighet om felles
avkjørsel for Torridalsveien 64 og 66. Hvis Torridalsveien 64 skulle ønske økt antall
boenheter og økt utnyttelse i fremtiden, så vil de måtte ha felles avkjørsel sammen med
Torridalsveien 66.

Trafikksikkerhet
Torridalsveien er sterkt trafikkert. Gang-f sykkelveien er skolevei, og det er problematisk
med mange utkjørsler som krysser denne. Bernt Holms vei er stengt for gjennomkjøring.
Den er bratt, og syklister kommer i stor fart. Trafikksikkerhet i Torridalsveien og Bernt
Holms vei i dag og som følge av ny avkjørsel er et viktig tema i planen. Trafikksikkerhet
er utredet med egen fagmessig trafikkanalyse i høringsperioden. Trafikkanalysen
konkluderer med at ny avkjørsel er vist med gode siktforhold mot vei og gang-/sykkelvei.
Risikoen for trafikkulykker i ny avkjørsel er dermed liten. Bernt Holms omreguleres til
gang-/sykkelvei med tilsvarende krav til frisikt som skal gi bedre oversikt for syklister.
Det tilrettelegges ikke for økt biltrafikk her. Det er ikke planlagt støyskjerm mot
Torridalsveien og eksisterende støyskjerm fjernes, slik at det kan bli god sikt og en
oversiktlig krysning, både fra ny avkjørsel og der hvor Bernt Holms vei krysser gang-
/sykkelveien.

Parkering
Planområdet ligger sentrumsnært, og plan og bygg har i førstegangsbehandling innstilt
på å senke parkeringskravet til maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss
gjesteparkering, slik at det blir 9 parkerte biler i p-kjelleren i stedet for 15 (som tilsvarer
1 p-plass per boenhet pluss gjesteparkering etter forslagstillers ønske). Dette ble også
vedtatt av By- og stedsutviklingsutvalget. Med færre biler i parkeringskjelleren blir det
også færre krysninger ved utkjørsel mot gang-/sykkelveien og dermed økt
trafikksikkerhet. Statsforvalteren er positiv til redusert parkeringsdekning. Det har i
høringen kommet flere innspill fra naboer som er bekymret for villparkering på grunn av
lav parkeringsdekning. Plan og bygg mener at det er kort avstand til sentrum og store
arbeidsplasser med sykkel og til fots. Det er ønskelig at behovet for biltransport
reduseres i alle befolkningsgrupper. Gateparkering må håndteres med andre virkemidler
enn gjennom plan. Det er riktig at kollektivtilbudet ikke er bra i området og at det er
relativt langt til nærmeste dagligvarebutikk. Plan og bygg innstiller derfor på en noe
høyere parkeringsdekning enn i høringsforslaget på 0,75 plasser per boenhet pluss 0,25
plasser til gjesteparkering per boenhet (tilsvarende 12 parkerte biler).

Overvannshåndtering og blågrønne løsninger
Det er behov for etablering av fordrøyningsanlegg. I tillegg sikres det at minimum 500m2
av feltenes ubebygde del skal ha permeable flater med vegetasjon for å forsinke
avrenningen.

15



 

16 
 

Kulturminner 
Bolig på gnr/bnr 40/26, «Åttekanten», er et våningshus fra rundt 1800. Det er ett av de 
eldste husene i området og med betydelig verneinteresse knyttet til alder, utseende 
(arkitektur), sjeldenhet og fordi eiendommen har vært del av den fredete Gimle gård. 
Bygningen er beskrevet i kulturminnevernplan del 1 og del 2, i 
kulturminnevernregistrering Bydel Lund og i boken «Lystgårdene rundt Kristiansand» av 
Angjerd Munksgaard og Sidsel Jørgensen (Lunde, 2002). Bygningen er vurdert som 
spesielt verdifull, men er ikke regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan fra 1950-
tallet. «Åttekanten» reguleres til bevaring, og eiendommen regnes som ferdig utbygd. 
 
Barn og unges interesser  
Planområdet består av private tomter og har ikke vært i bruk til lek. Det er ikke krav om 
erstatningsarealer. 
 
Planen bidrar med en ny sandlekeplass i planområdet og med oppgradering av 
kvartalslekeplassen ved Ingerthas vei, ca. 300m nord for planområdet. Se også avsnitt 
uteoppholdsareal og lekearealer angående tilgjengelighet til sandlekeplassen. 
 
Det er gjennomført medvirkningsmøter med elevrådene på Lovisenlund skole og 
Oddemarka skole, se avsnitt om medvirkning. Mange barn og unge har påpekt 
trafikksituasjonen langs med Torridalsveien. Se avsnitt om medvirkning og avsnitt om 
trafikksikkerhet. 
 
Universell utforming 
Foreslått bebyggelse på feltene BBB1 og BBB2 medfører krav om heis/ løfteplattform i 
gjeldende byggteknisk forskrift med medfølgende krav til tilgjengelighet. I henhold til 
byggteknisk forskrift må boliger med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet utføres 
som tilgjengelige boliger. 2 av leilighetene går over flere plan. Det blir avhengig av 
planløsningen om disse utføres som tilgjengelige boliger. De resterende 10 leiligheter blir 
utført med krav om tilgjengelighet. 
 
Det er krav i byggteknisk forskrift til at opparbeidet uteareal tilhørende boligbygning med 
heis må være universelt utformet. Tomta er flat mot Torridalsveien, men stiger i bakkant 
av bebyggelsen. Denne delen av utearealet vil bli for bratt til å kunne få universell 
utforming. 
 
Boligtilbud og bomiljø 
Planforslaget legger til rette for 12 boenheter i leilighet, derav 10 tilgjengelige boenheter 
og 2 boenheter som går over flere plan. Det er planlagt leilighetsstørrelser mellom 75m2 
til ca. 130m2. Dette er ikke sikret i bestemmelser. 
 
Befolkningsanalysen viser at det bor mange godt voksne og mange unge voksne, 
muligens på grunn av nærheten til UiA, i området. Det bor få barn under 18 år i området. 
Boligsammensetningen i nærområdet er eneboliger, noen tomannsboliger og eneboliger 
med hybel, noen firemannsboliger og noen få leiligheter. Selv om det ikke er mange 
leilighetsbygg i umiddelbar nærhet til planområdet, finnes det mange leilighetsbygg 
andre steder på Lund. Kommuneplanens samfunnsdel har som overordnet strategi for 
arealplanlegging, at det skal utvikles boområder med varierte boligtyper og strukturer 
som ivaretar mangfoldet i befolkningen. Planforslaget tilfører nærområdet en boligtype 
som det ikke er så mange av i umiddelbar nærhet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen peker på områdestabilitet som et forhold som utredes i 
egen utredning. Områdestabiliteten innenfor tiltaksområdet er vurdert som tilstrekkelig. 
Støy er utredet i egen støyanalyse. 
 
Trafikksikkerhet er belyst i en egen trafikksikkerhetsanalyse, se over. 
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Matjord 
Det er ikke matjord innenfor planområdet. 
 
Klima- og miljøkonsekvenser 
Planforslaget tilrettelegger for boligfortetting på eksisterende boligtomter. Den ene 
tomten har vært ubebygd, slik at det vil føre til noe nedbygging av natur, men 
konsekvensene for naturmangfoldet vil være små. For å gi plass til byggeprosjektet er 
eksisterende enebolig og garasje på gnr/bnr 38/16 allerede revet. I henhold til 
byggteknisk forskrift skal det i denne sammenheng har blitt utarbeidet avfallsplan og 
miljøsaneringsbeskrivelse for å sikre at rivningsavfall ble forsvarlig håndtert. 
Planforslaget legger ikke opp til gjenbruk av bygninger, bygningsdeler eller materialer.  
 
Fotavtrykket av bebygd areal er betydelig større for planlagt bebyggelse enn det var for 
eksisterende bebyggelse. Dette medfører nedbygging av vegetasjon og økt avrenning fra 
tomten. Planforslaget legger ikke opp til produksjon av fornybar energi. Prosjektet skal 
bygges med konstruksjon i tre. Dette vil bidra til et lavere klimaavtrykk for prosjektet.  
 
Prosjektet ligger sentrumsnært og nær store arbeidsplasskonsentrasjoner. Det er gode 
muligheter for å transportere seg til fots eller med sykkel i hverdagen. Planområdet 
ligger i nærheten av bussholdeplass, men busstilbudet er ikke godt. Det ligger for langt 
fra høyfrekvent kollektivtilbud. Totalt sett vurderes det som positivt å fortette i allerede 
bebygde områder og nærme sentrum for å tilrettelegge for bilfri mobilitet, samt for å 
redusere behovet for å ta i bruk nye utbyggingsområder. 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12  
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Planområdet består av private boligtomter. Det fremkommer ikke registreringer av 
sårbare arter i artsdatabanken. Det er vurdert at det ikke er nødvendig å gjøre 
tilleggsutredninger i forbindelse med planarbeidet. 
 
§ 9 Føre-var prinsippet 
Siden det ikke foreligger registreringer av sårbare arter i databasene, anses det ikke 
nødvendig å bruke føre-var-prinsippet. 
 
§ 10 Samlet belastning 
Plan og bygg kan ikke se at planforslaget fører til økt samlet belastning på 
naturmangfoldet. 
 
§ 11 Kostnader 
Evt. kostnadene bæres av tiltakshaver.  

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 
Planforslaget medfører ikke inngrep i områder med sårbare arter. 

 
Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses å være ivaretatt. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Kommunen ved parkvesenet skal stå for drift av friområder/ lekeplasser. Økte 
driftskostnader som følge av utbyggingen er anslått til ca. 5000,- (2023-priser). Økte 
driftskostnader foreslås lagt inn ved rullering av handlingsprogrammet.  
 
Kommunen ved ingeniørvesenet skal stå for drift av kommunalteknisk infrastruktur. 
Planforslaget medfører ikke økte driftskostnader for kommunalteknisk infrastruktur.  
 
Skole- og barnehagesituasjon 
Det er anstrengt kapasitet på skolene. Wilds Minne skole er utvidet i 2023/24 slik at det 
blir bedre kapasitet på barnetrinnet i fremtiden. Planforslaget er en forholdsvis liten 
utbygging og vil ikke ha store konsekvenser for skolesituasjonen. 
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Det er ikke matjord innenfor planområdet.
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tomten har vært ubebygd, slik at det vil føre til noe nedbygging av natur, men
konsekvensene for naturmangfoldet vil være små. For å gi plass til byggeprosjektet er
eksisterende enebolig og garasje på gnr/bnr 38/16 allerede revet. I henhold til
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Planforslaget medfører ikke inngrep i områder med sårbare arter.

Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses å være ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser for kommunen
Kommunen ved parkvesenet skal stå for drift av friområder/ lekeplasser. Økte
driftskostnader som følge av utbyggingen er anslått til ca. 5000,- (2023-priser). Økte
driftskostnader foreslås lagt inn ved rullering av handlingsprogrammet.

Kommunen ved ingeniørvesenet skal stå for drift av kommunalteknisk infrastruktur.
Planforslaget medfører ikke økte driftskostnader for kommunalteknisk infrastruktur.

Skole- og barnehagesituasjon
Det er anstrengt kapasitet på skolene. Wilds Minne skole er utvidet i 2023/24 slik at det
blir bedre kapasitet på barnetrinnet i fremtiden. Planforslaget er en forholdsvis liten
utbygging og vil ikke ha store konsekvenser for skolesituasjonen.
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Støy 
Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone. For å opprettholde områdets karakter 
som villaområdet med forhage, skal det ikke bygges støyskjermer mot Torridalsveien, 
men bebyggelsen skal brukes som støyskjerm. Det er utarbeidet støyrapport. 
Bebyggelsen er plassert slik at den skjermer uteoppholdsarealet og sandlekeplassen fra 
støy. Bestemmelsene sikrer at alle leiligheter er gjennomgående og har minst ett 
soverom mot stille side. 
 
Luftforurensning 
Store deler av planområdet ligger i gul sone for luftkvalitet. Bebyggelsen skjermer 
uteoppholdsarealet på baksiden fra luftforurensning. Bestemmelsene sikrer at 
friskluftinntaket etableres lengst mulig vekk fra luftforurensningskilde, og etableres 
høyest mulig opp i bebyggelsen. 
 
For tema folkehelse og energi, se planbeskrivelse. 
 
Oppsummering 
Plan og bygg er positive til fortetting i planområdet, siden det er sentrumsnært. Plan og 
bygg mener at prosjektet har forbedret arkitektonisk tilpasning til strøkets karakter i 
løpet av prosessen. Boligene vil kunne få tilstrekkelige kvaliteter, siden de har uterom 
som er skjermet for støy, og leilighetene planlegges gjennomgående. 
 
Trafikksikkerhet i Torridalsveien og Bernt Holms vei i dag og som følge av ny avkjørsel er 
et viktig tema i planen. Utarbeidet trafikkanalyse konkluderer med at ny avkjørsel er vist 
med gode siktforhold mot vei og gang-/sykkelvei. 
 
Det er uenighet mellom forslagstiller og plan og bygg når det gjelder parkeringsdekning. 
Forslagstiller ønsker en parkeringsdekning på 1 plass pluss 0,25 gjesteparkeringsplasser 
per boenhet. Plan og bygg innstiller på en noe høyere parkeringsdekning enn i 
høringsforslaget på 0,75 plasser per boenhet pluss 0,25 plasser til gjesteparkering per 
boenhet. 
 
Plan og bygg anbefaler at planforslaget vedtas etter at følgende endringer er innarbeidet 
i reguleringsbestemmelsene: 

• Parkeringsdekningen endres til 0,75 plasser per boenhet pluss 0,25 plasser til 
gjesteparkering per boenhet. 

 
Gisela Nilsen, 06.02.2023 
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