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Endring av reguleringsplan 
Tangen Felt B1-4 
PlanID: 1594 
 
14.05.2021 
 
 

1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
På vegne av Sylinderservicetomta AS, grunneiere ved Tangen Felt B1-4, fremmer WSP 
Norge AS forslag om endring av reguleringsplan. Felt B1-4 er avgrenset av Blokkhusgata, 
Otra (elv), Tangen Videregåendeskole og veien Tangen.  
  
Tangen felt B1-4 er i dag regulert til bolig, forretning og kontor. Hensikten med endring av 
plan er å utvikle tomten ihht Kristiansand kommune sin overordnede arealstrategi. I praksis 
betyr det en økning i antall etasjer og en økning i antall leiligheter. Tomten får nå en 
utnyttelse som harmonerer med omkringliggende bebyggelse. Tomten foreslås regulert til 
sentrumsformål. I 1. etasje foreslås næring, forretning (dagligvare / detaljhandel), service 
herunder bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting knyttet til undervisning, kontor og 
felles oppholdsareal for alle byggets funksjoner. Fra og med 2. etasje foreslås kun 
boligbebyggelse – leiligheter.  
 
Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan Tangen Felt B1 (planID 1044), 
vedtatt i 2006, vedtatt kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn 2011-2022, vedtatt 
12.02.2014 og kommuneplanens samfunnsdel, Kristiansand mot 2030 vedtatt 23/9-20 
 
Opprinnelig utbyggingsavtale ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for Tangen 
(planID 891), hvor arealet inngikk i offentlig formål. Det ble ikke utarbeidet tillegg til 
utbyggingsavtalen i forbindelse med utbygging av videregående skole. Kommunen anbefaler 
at det utarbeides et tillegg til gjeldende avtale. Det vil bli gjort som en del av arbeidet med 
planendringen.   
 
Vi har vurdert planen i forhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-1 og KU-forskrifta § 2-5. 
Med spesielt fokus på § 6 og § 8 i KU forskrifta. Endring av plan utløser ikke krav om 
konsekvensutredning ifølge forskriftene.  
 
Parallelt med planarbeidet jobbes det med søknad om rammetillatelse.  
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2. PLANOMRÅDET 
 
2.1. Planavgrensning 
 
 

 
 
Fig. nr 1: Planavgrensning 
 
Planområdet er avgrenset som vist på illustrasjonen ovenfor. Området ligger tett på 
Aquarama, Tangen VGS og den transformerte bydelen på Tangen. Planområdet er den siste 
ubebygde tomten på Tangen. Realisering av denne vil kunne gi en god sammenheng mellom 
den øvre og nedre delen av bebyggelsen langs Otra og Tangen.   
 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim3ZHusZjiAhVSl4sKHTCYDCIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinclipart.com/pindetail/iJbJom_file-north-pointer-svg-wikimedia-commons-arrow-clip/&psig=AOvVaw1EZUyt98AaXkYKqJN9j-hQ&ust=1557832809918680
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Fig. nr 2: Oversiktsbilde av hvor planområdet ligger i Kristiansand. Til høyre for Otra elv ligger Lund, og til venstre 
er Kvadraturen (sentrum) i Kristiansand.  
 
2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet  
 
Tangen 25 og Tangen 27 ligger syd-øst for Tangen videregåendeskole og nord for NAV-
bygget på Tangen. Eiendommen er ikke bebygd i dag, og fungerer som parkeringsplass.  
 
Tangenområdet er et transformasjonsområde som i løpet av de siste 20 år har gått gjennom 
store endringer. Tomten ligger i randsonen av Kvadraturen, i bydelen Tangen, med høy 
omkringliggende utnyttelse.  
 
Historisk har området vært en del av et miljø bestående av mekaniske bedrifter, kontor- og 
industrivirksomhet. Tomtene Tangen 25 og 27 eies av Sylinderservicetomta AS, som eies av 
Oksøy Eiendom.  
 
Gnr/bnr Adresse Kvm Eier 
150/1632 Tangen 25 1018,3 Sylinderserivcetomta 

AS 
150/1290 Tangen 27 1333,2 Sylinderserivcetomta 

AS 
150/1284 Området rundt de to 

eiendommene. 
(fortau, infrastruktur, 
kai, noe 
utbyggingsområde) 

- Kristiansand 
kommune og TUAS 
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Fig. nr 3: Områdets bruk og utseende i dag. Kilde: insight.no   
 

 
 
Fig. nr 4: Området ligger i en bydel som har blitt transformert de siste årene. Tangen 25 og 27 vil føre til at 
Tangen VGS henger bedre sammen med resten av bydelen Tangen. Kilde: 
http://www.merarkitektur.no/prosjekt/vis/tangen-bystranda-bla    
 
 
 

http://www.merarkitektur.no/prosjekt/vis/tangen-bystranda-bla
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN0fnW_67iAhVkwosKHdP6ACcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.merarkitektur.no/prosjekt/vis/tangen-bystranda-bla&psig=AOvVaw18caeENA_2S31Jx953MCJ4&ust=1558609683979699
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Naturkvaliteter og verdier  
 
Området består i dag av mye asfalt og grus. Området har ikke noe vegetasjon, og 
topografien er flat. En stor kvalitet og naturverdi er nærheten til Otra, og Bystranda med 
parkanlegg.  
 
Siden det ikke eksisterer bygningsmasse på området, tilfører ikke området i dag noe 
sol/skygge-problematikk.  
 
Det er ingen landbruksverdi på tomta.  
 

 
 
Fig. nr 5: Utklipp fra Miljødirektoratets database for naturmangfold, verdier, kulturminner og fornminner med mer.  
 
I Miljødirektoratets database finner en ingen registreringer i planområdet, men utenfor er det 
observert flere typer fugl som fiskeørn, ærfugl, fiskemåke. I tillegg er det skraverte området i 
Otra, elvemusling. Bygget sør for tomta har registrert Bulmeurt.  
 
Sosial infrastruktur  
 
Planområdet ligger i randsonen av Kvadraturen, så det betyr at det er gå- og sykkelavstand 
til de fleste funksjoner og fasiliteter. 
 
Det ligger to barnehager i Østre Strandgate (Kløvergården bhg, Revehiet naturbhg), i tillegg 
til to nord i Kvadraturen. Planområdet ligger i nærheten av Lundsbroa, der det også ligger 
flere barnehager i sykkelavstand.   
 
Nærmeste barne- og ungdomsskole i Kvadraturen er Tordenskjoldsgate skole, men det 
ligger noen privatskoler i Kvadraturen og på Lund.  
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Nærmeste nabo til planområdet er Tangen Videregående skole, i tillegg er Kvadraturen 
skolesenter en kort gangavstand.  
 
Området ligger i nærheten av Universitetsaksen, og er i gang-, sykkel- og kollektivavstand fra 
Universitetet i Agder.  
 
Det er en rekke helsefasiliteter i området, blant annet Aquarama som tilbyr treningssenter og 
spatilbud. I tillegg ligger helsestasjonen for ungdom, Familiens hus og Sentrum helsestasjon 
rett ved siden av. 
 
Siden området er såpass sentralt lokalisert, vil beboere kunne nå et stort antall av 
Kristiansands kulturtilbud til fots. Aquarama, Bystranda, Kilden, Teateret, kino, SKMU og 
mange andre kulturtilbud.  
 

 
 
Fig. nr 6: Utklipp fra Kristiansand kommunes karttjeneste. Planområdet er markert med gult  
 
Grønn infrastruktur  
 
Planområdet sin nærmeste nabo er Otra, som vil være en enorm kvalitet for beboere og 
utsikt fra planlagt bebyggelse. Kristiansand har en flott elve- og strandpromenade som går 
rundt Kvadraturen, som byr på et fint turområde. I tillegg er det et stort friområde ytterst på 
Tangen, som gir et fint utsiktspunkt ut over havet.  
 
Tangen har ikke like streng gatestruktur som Kvadraturen, som fører til at bygningsmassen 
er noe mer brutt opp med snarveier og stier for gående og syklende.  
 
Det er flere lekeplasser ved Tangen og bystranda. Det er lekeplasser som er formet slik at de 
skal treffe ulike aldersgrupper, og dette fungerer godt i praksis. Spesielt ved varmere årstider 
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er det et yrende menneskeliv på Tangen. Det er en populær plass å gå, og oppholde seg 
ved.  
 
Området er estetisk pent bygget sammen, og området gir en enorm rekreasjonsverdi for 
beboerne i byen og besøkende.  
 
Teknisk infrastruktur  
 
Det går en gangsti fra Tangen VGS, i tillegg til elvepromenaden, i utkanten av felt B1-4. Det 
ligger kabler i begge gangstiene. Det ligger VA-ledninger og el-kabler i gateareal syd.  
 
Som en del av arbeidet med endring av reguleringsplanen er det utarbeidet tverprofil for 
opparbeidelse av fortau i sør og høydesatt illustrasjonsplan for overvann til Otra. Komplett 
teknisk plan utarbeides og sendes inn sammen med søknad om rammetillatelse. 
Kommunaltekniske anlegg for vei, vann, avløp ligger i direkte tilknytning til tomten.  
 
Overflateparkering / gjesteparkering er i allerede opparbeidede gater og p-plasser på Tangen 
samt P-hus Kasernen og P-hus Aquarama. 
 

  
Fig. nr 7: Utsnitt fra Kristiansand kommunes karttjeneste, situasjonskart.  
 
Agder Energi Nett AS har et høyspent kabelnett (11kV) og et lavspent kabelnett (230 V) i 
planområdet. Kablene er ikke innmålt, og det kan være endringer i forhold til hvilke traseer 
som er tegnet inn på illustrasjon under.  
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Fig. nr 8: Kartutsnitt fra Agder Energi, og cirka hvor de ulike kablene ligger. 
 
Det ligger en kommunal spillvannsledning i promenaden mot Otra øst for nytt bygg. Denne 
spillvannsledningen må flyttes. 
 

 

Fig. nr 9: Kartutsnitt fra Krs Ingeniørvesen. Grønn spillvannsledning SPL må flyttes.  
 
Trafikkforhold 
 
Sør for planområdet går hovedvegen som leder trafikken fra Kvadraturen og ut til Tangen-
området. Vegen blir brukt av beboere som jobber i området.  
 
Siden området nylig er transformert, er gatesystem til bil og gang/sykkelvei godt koordinert i 
området. Det er tydelig hvor de ulike trafikanter skal plassere seg i bybildet. Tomten er 
foreløpig brukt til parkering.  
 
Kjøreatkomst til planområdet vil skje ved samme vegbane som til resten av Tangenområdet. 
Adkomsten vil komme fra syd. Det er i dag levering av varer med varebil til Tangen vgs fra 
sør.  
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Området genererer ikke noe form for ulykkessituasjon i dag, da topografi er flatt og 
oversiktlig, uten bygningsmasse.  
 
 
Grunnforhold  
 
Grunnforholdene er stabile. Det er utført geotekniske grunnundersøkelser september og 
oktober 2019. Undersøkelsene er utført av Multiconsult. Det er utført totalsonderinger i 5 
punkter og prøvetaking i ett punkt. Grunnundersøkelsene viser grunnforhold bestående av 
antatt fyllmasse (stein) som ligger over leire. Under leirelag er berg. Leirmassene er ikke 
kvikke. Det vises til Datarapport geotekniske grunnundersøkelser 4/11-2019. Rapporten 
vedlegges. 
 
Terrenget er flatt, så det er ikke fare for ras.  
 
 
 
Flom 
 

Fig. nr 10: Området ligger i «flomaktsomhetskartet» til NVE 
 
Området ligger tett på Otra og havet. NVEs 
aktsomhetskart viser til at store deler av Tangen 
kan være utsatt for flom. Hele tomta er markert 
som flom-utsatt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forurensning: 
 
I temakartet til Kristiansand kommune er 
grunnen registrert som forurenset grunn; 
forurenset byjord NGU: By/industri.   
  
 
Det er utført undersøkelser og prøvetaking og 
analyser av jordprøver på tomten i 2017. 
Prøvene viser at tomten er forurenset. 
Undersøkelsene viser også at forurensningen 
kan løses ved opprydning i byggefasen. 
Tiltaksplan må utarbeides.  
 
Fig. nr 11: Området ligger markert som forurenset grunn i 
Kristiansand kommunes temakart.  
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Luftsonekart 
 
Luftsonekartet til Kristiansand kommune 
viser til at området er utenfor 
luftforurensing i gul- og rød sone.  
 
Fig. nr 12: Området ligger utenfor gul- og rødsone 
i luftsonekartet. Kilde: Kristiansand kommune.  
 
 
Området ligger i et populært 
bruksområde for mennesker; kultur, 
boliger, trening, kontor- og næring og 
skole. Det er et område som er i bruk 
hele dagen, som skaper aktivitet.  
 
 
Støy 
 
I plankartet til Kristiansand kommune, 
Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 
– plankart 3; er støynivået utenfor gul- og 
rød støysone. Men etter transformasjon 
av Tangen, har støynivået økt.  
 
Det er utarbeidet en egen støyanalyse for 
Tangen B1-4. Enkelte leiligheter ligger i 
gul sone. Støyanalysen omtales i kap 
4.18.  
 
Fig. nr 13: Plankart 3, støysoner, Kristiansand 
kommuneplan 2011-2022. 
 
 
   
Barn og unge 
 
Planområdet er i dag ikke et område hvor barn oppholder seg. Det er ett område folk krysser 
for å komme til ulike destinasjoner som Tangen VGS, elvepromenaden, Tangen byområdet 
og lignende.  
 
Området blir brukt som trafikksone og mopedparkering av unge ved Tangen 
Videregåendeskole.  
 

 
Fig. nr 14: Utsnitt fra kart 1881, viser til at flere parkerer bil og moped på planområdet, og tar seg videre til 
Tangen Videregåendeskole, Nord-vest for tomten.    
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3. RAMMER OG PREMISSER  
 
3.1. Overordna føringer og planer  
 
Regionale planer  
 

• Regionplan Agder 2030 
• Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (revidert 2020) 

 
 
De fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder frem mot 2030 er: 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
• Verdiskaping og bærekraft  
• Utdanning og kompetanse  
• Transport og kommunikasjon  
• Kultur 

 
Vi ser at planen styrker de ulike områdene, men med størst vekt på målsettinger innenfor 
attraktive- og livskraftige byer, tettsteder og distrikter, samt transport og kommunikasjon.   
 
Regional plan for Kristiansansregionen 2011- 2050 skal følge opp Regionplan Agder, og er 
en overordnet areal- og transportplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen ble 
revidert høsten 2020. Målsettingen med revideringen har først og fremst vært å oppdatere 
planen slik at den legger til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om 
nullvekst for personbiltrafikken. Fokus har vært å legge til rette for en arealbruk som 
reduserer transportbehovet.  
 
Dette er noe denne planen vil bidra til å styrke. Ved å bygge ut tomme områder i randsonen 
av kvadraturen, vil det bidra til fortetting og økt beboere i sentrum. I tillegg vil en legge til rette 
for formålene tjenesteyting og forsamling, som er i gang- og sykkelavstand fra kollektivakser 
og sentrumsfunksjoner.  
 
 
 
Kommuneplanen – samfunnsdel, tre satsingsområder  
Satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel fra 2020, peker på de områdene som 
skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden. De tre satsingsområdene er; 
attraktiv og miljøvennlig, inkluderende og mangfoldig, skapende og kompetent.  
 
Attraktiv og miljøvennlig 
Kristiansand – en foregangskommune på grønn omstilling  
 
Dette innebærer en by og stedsutvikling som fremmer kompakte sentre, med gode kvaliteter 
i byrom og innbyggernes nærmiljø, som skal bidra til en inkluderende, trygg, attraktiv og 
miljøvennlig utvikling.  
 
Ved å legge til rette for bolig og publikumsrettet virksomhet / forretning / tjenesteyting / 
forsamling, øker tilbudet i Kvadraturen. Planen er med på å legge til rette for at flere kan bo i 
sentrum, i tillegg til å få forsamling og tjenesteyting i nærheten av kollektivaksen. 
Lokaliseringen bidrar til målsettingen om at innbyggerne får dekket sitt daglige 
transportbehov uten bruk av privatbil.  Endringen i planen vil også utvikle bydelen Tangen 
ettersom dette er den siste ubebygde tomta i området som ikke er transformert.  
 
 



Tangen Felt B1-4 – endring av reguleringsplan  Side 15 | 49 
14.05.2021 

Inkluderende og mangfoldig 
Kristiansand- med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle  
 
Dette innebærer at alle skal ha mulighet til å delta likeverdig og aktivt i samfunnet og 
utviklingen av det. Det skal legges til rette for gode oppvekstsvilkår og likeverdig tilgang til 
utdanning og arbeid. I kristiansand skal unge inkluderes og oppleve trygghet, samtidig som 
man skal skape et aldersvennlig samfunn.   
 
Ved å tilrettelegge boliger i et sentrumsnært område, vil en kunne tilby flere aktiviteter og et 
yrende byliv. I tillegg kan det være enklere for eldre mennesker å bo lenger hjemme, om de 
flytter inn i en leilighet som er tilgjengelig og har mange hverdagsfunksjoner i 
«tøffelavstand». Planen legger til rette for tjenesteyting / forretning / undervisningsformål / 
forsamling i første etasje, som vil bli en møteplass og kan bidra til aktiv deltagelse og 
involvering for innbyggere i ulik alder. Prosjektet skal tilby en variasjon av leiligheter til 
beboere med ulike behov og i ulike livsfaser.  
 
Skapende og kompetent 
Kristiansand – regionhovedstad og drivkraft i regionen 
 
Satsingsområdet innebærer god utdanning, færre unge utenfor arbeidsliv og utdanning, 
anstendig arbeid, økt innovasjon og teknologi i infrastruktur og tjenesteutvikling. Samarbeid 
med byens og regionens aktører og byens evne til å ta i bruk samlede ressurser vil være 
avgjørende for byens attraktivitet, regional vekst og internasjonal konkurranseevne.  
 
Ved å tilrettelegge for at første etasje av bygget kan benyttes av Tangen VGS, eventuelt 
publikumsorienterte funksjoner, vil prosjektet bidra til å videreutvikle kompetansefremmende 
virksomhet eller etablere ny næringsvirksomhet i et attraktivt område. Lokaliseringen på 
Tangen gir store muligheter for samarbeid og samskaping med flere aktører i området.  
 
 
Kommuneplanen – overordna arealstrategi 2020-2030 
 
Kristiansand kommune har flere punkter i sin overordna strategi for all arealplanlegging. 
Under er de punktene som denne planen tar hensyn til: 
 
1. Redusere transportbehovet gjennom god samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging, med vekt på mobilitet til fots, sykkel og med kollektivtransport.  
  
2. Prioritere fortetting og transformasjon i og nær sentrumsområder for å redusere behovet 
for å ta i bruk nye utbyggingsområder.   
 
3. Utvikle sentrumsområdene til inkluderende steder med variert boligtilbud, møteplasser, 
handel og tjenester, tilpasset det naturlige omlandet og tilrettelagt for et samfunn der en 
større andel av innbyggerne er eldre.  
 
4. Sikre og utvikle arealer til offentlig og privat tjenesteyting i sentrumsområder.  
 
5. Utvikle boområder med varierte boligtyper og strukturer som ivaretar mangfoldet i 
befolkningen.  
 
 
I tillegg står det i arealstrategien at utvikling av kvadraturen med randsone skal videreutvikles 
som et attraktivt og vitalt senter med et stort og mangfoldig tilbud innen handel, kultur og 
tjenestetilbud for hele regionen. Det skal tilrettelegges for flere innbyggere, inkludert 
barnefamilier. Kvadraturen skal ha varierte byrom og parkområder med urbane, 
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kulturhistoriske og identitetsbærende kvaliteter. Områdene langs Otra og sjøen skal 
vitaliseres. 
 
Tangen 25 og 27 er utvikling som arealstrategien ønsker. I tillegg bidrar planen til å bygge 
opp under senter og transportutvikling i Kristiansand: 

 
 
Fig. nr 15: Prinsippskisse senter- og transportutvikling i Kristiansand. Kilde: Kristiansand kommune.  
 
 
 
 
Kommuneplan – arealdel 2011-2022, vedtatt 22.06.2011. 
 
I kommuneplanens arealdel er området satt av med formål: sentrumsformål. Otra har formål 
bruk og vern av sjø og vassdrag. Endring av planen vil fortsatt underrette seg 
kommuneplanen.    
 

 
 
Fig. nr 16: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Kilde: Kristiansand kommune.  
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Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 2011-2022, vedtatt 12.02.2014. 
 
Kommunedelplanen har formål sentrumsformål, grøntstruktur og bruk og vern av sjø og 
vassdrag.  
 

 
 
Fig. nr. 17: Utsnitt fra kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 2011-2022, vedtatt 12.02.2014.  
 
Denne planen bygger opp under kommunedelplanens mål:  
 
1. Legge til rette for en ønsket utvikling med Kvadraturen som et attraktivt og vitalt landsdel- 
og regionsenter innen næring, kultur, kompetanse i tråd med de føringer som legges i 
kommuneplanen.  
 
2. Kvadraturen som et godt sted å bo.  
 
Planen legger til rette for forsamling, tjenesteyting og bolig. Men det er i tillegg et større grønt 
byrom mellom Tangen VGS, Otra og Tangen 25 og 27. Dette er i dag parkering, men vil 
bidra til at Kvadraturen får et nytt og spennende grønt byrom.  
 
I tillegg tar denne planen for seg utfordringer som Kommunedelplanen oppsummerte i 
planprogrammet som en utfordring.   
 
2. Videreutvikling av Kvadraturen som et attraktivt og vitalt sted innen handel, kultur og 
underholdning, samt å legge til rette for gode boligområder i sentrum.  
 
3. Nye offentlige byrom (parker, plasser, aktiviteter, kunst/utsmykking).  
 
I tillegg nevnes det flere punkter i kommunedelplanen som planen vår vil bidra til:  
 

• Promenade: planlegges en sammenhengende strandpromenade rundt sentrum.  
• Utbyggingspotensial i sentrum: utbygging er en viktig satsing i forhold til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Boliger og arbeidsplasser er viktig for å styrke 
sentrum.  
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• Randsonen skal ha en annen struktur enn de 54 kvartalene for å skape kontrast til 
kvartalsstrukturene for å understreke Kvadraturen.  

 
 
 
3.2. Reguleringsplaner  
 
Eksisterende plan: 
 
Det er flere eksisterende planer i området, men Tangen 25 og 27 hører til reguleringsplan 
«Tangen felt B1, planID 1044, vedtatt 01.11.2006». Feltet er angitt som byggeområde B1-4, 
og er avsatt til bolig / forretning / kontor. I gjeldende reguleringsplan er det tillatt med 52 
boenheter. Se kapittel 4 – planforslag, for å lese om avvik fra denne reguleringsplanen.  

 
 
Fig. nr 18: Gjeldende reguleringsstatus ved Tangen 25 og 27.  
 
Nærområdet / influensområdet:  
 
Det er andre planer i nærområdet:  
 

• Tangen, planID 891, vedtatt 16.06.2004 
• Tangen B1 – del A V-Tangen 1-11, planID 1331, vedtatt 16.09.2015 
• Marinetomta, planID 1210, vedtatt: 25.11.2009 
• Kongensverft, planID 682, vedtatt 19.06.1996 
• Tangen delfelt B2-4 og B2-5, planID 1473, vedtatt 23.05.2018 

 
 
 
Andre siden av Otra: 
 

• Elvebredden Syd, planID 830, 19.06.2002  
• Elvebredden syd/øst, planID 506, 28.10.1987 
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Fig. nr 19:  Utsnitt fra kommunedelplanen, der en viser sammenheng i planene. Vårt planområde tar del i plan 
1044.  
 

 
 
Fig. nr 20: Gjeldende reguleringsstatus i nærområdet av planområdet. 
 
 
3.3. Andre aktuelle kommunale føringer 
 
For større sammenhengende byfornyingsområder som Tangen, er det utarbeidet 
overordnede utomhusplaner som skal ivareta en basiskvalitet som sikrer sammenheng i det 
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offentlige tilbudet. I en urban setting må kvalitet og sammenhenger mellom offentlige, private 
og halvprivate løsninger tillegges stor vekt (utdrag: Boligprogram 2019-2022, Kristiansand 
kommune).  
 

 
 
Fig. nr 21: Turvei, lysløype og promenade. Grøntutredning Kristiansand kommune.  
 
 
 

4. PLANFORSLAGET 
 
4.1. Hovedgrep 
Planområdet er den siste ubebygde tomta på Tangen og realisering av denne gir en god 
sammenheng mellom den øvre og nedre delen av bebyggelsen langs Otra / Tangen. Dette 
vil bidra til tryggere og mer oversiktlig uterom mot Tangen vgs og elvepromenaden. 
 
Elva og det åpne landskapsrommet kan tåle bebyggelse som er høyere enn gjeldene plans 
fem etasjer. Gjeldene reguleringsplan hjemler for liten utnyttelse av en så sentral tomt. Ved 
utbygging av denne siste tomten på Tangen så er det sentralt å holde seg til den utnyttelsen 
og den strukturen som er i området for øvrig. Da kan man ikke bygge ut denne tomten ihht 
gjeldene plan. Det er ikke bærekraftig. Planforslaget legger opp til en endring av 
reguleringsplan med publikumsrettet virksomhet / dagligvare, forretning /sentrumsformål i 1. 
etg og bolig i 2.-7. etg. I første etg kan det bli undervisningslokale for eksempel for Tangen 
vgs, eller muligens et lounge-område for leilighetene i byggets inngangsparti.  Endringer i 
plan har flere leiligheter enn opprinnelig plan. Antall leiligheter vil i størrelsesorden ligge på 
ca. 75-80. Gjeldene plan hjemler maks 52 leiligheter. Økningen er i tråd med intensjonene i 
Kommuneplanens samfunnsdel, Kristiansand mot 2030. Hovedgrepet i endring av struktur i 
bygget harmonerer med omkringliggende bebyggelse og vedtatte detaljreguleringsplaner i 
området.  
 
Planen er oppdatert og endret i henhold til nye lover og forskrifter; Fe2 endres til f_BUT. 
Deler av T2-2 enders til o_SGG1. Deler av T19 enders til o-SGG2. Byggeområde B1-4 
enders til BS. Det legges inn et nytt område til nedgravde avfallsløsninger f_SGT. P-kjeller 
benevnes SPH. Det legges inn byggegrenser, maks gesimshøyde og grad av utnytting i 
plankartet.  
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4.2. Sammenlikning mellom gjeldende reguleringsplan og forslag til endring 
 
I forslag til ny reguleringsplan er det ingen endringer i forhold til gjeldene reguleringsplan på 
følgende punkter: Naturkvalitet, sosial infrastruktur, grønn infrastruktur, teknisk infrastruktur, 
trafikkforhold, flom, luft, barn og unge, universell utforming, risiko og sårbarhet, overvann, 
energi, miljøkonsekvenser, folkehelse og avfall. 
 
Arealbruk og antall leiligheter: Gammel plan hjemler utbygging i 5 etasjer og maks 52 
leiligheter. Nye plan tillater 7 etasjer og maks 80 leiligheter. Totalt antall m² øker, noe som er 
i tråd med intensjonen i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Krav til uteoppholdsareal pr boenhet er uforandret i gammel og ny plan. Begge planer sier at 
hver boenhet skal ha tilgang til 25 m2 uteareal for lek og opphold. Samlet krav til uteareal i 
ny plan er 1875 m². Antall m² som vil bli bygget er ca. 2350 m². Grøntområdet Fe2 i gjeldene 
plan er uforandret i størrelse med f_BUT i ny plan. Det som er nytt i ny plan og en markant 
forbedring av utearealene, er takterrasse og basseng på taket på ca. 343 m². Takterrassen 
har gode solforhold gjennom hele døgnet. Takterrassen har tilkomst via trapp og heis. 
Bassenget er planlagt for å skape en attraktiv samlingsplass for beboerne og gi økt bruk av 
takterrassen. Det ønskes å legge til rette for gode felles møteplasser og bidra til å skape et 
godt bomiljø. I gjeldende plan blir det ikke bygget takterrasse med basseng.  
 
Forholdet til mobilitet, gående, trafikkavvikling, kollektivtransport gir ingen negative endringer 
fra gjeldende til forslag til ny plan. Adkomst og varelevering til Tangen vgs blir lik. En positiv 
effekt er at det opparbeides ca. 30 mopedparkeringsplasser for Tangen vgs. Gjeldene plan 
hjemler forretning. Ny plan har også med forretning i 1. etg som et formål. Det er ikke tatt 
stilling til om det skal etableres. P-plasser og trafikkareal til forretning blir lik i begge planer.  
  
Forslag til ny plan bidrar til å nå 0-vekstmålet i personbiltrafikken, samtidig med at man 
etablerer tett på 50% flere leiligheter i sentrum. Ut fra en bærekraftstrategi, et godt 
tiltak.  Gammel plan hadde krav til parkering for forretning/kontor og annet kombinert formål 
på minimum 1 biloppstillingsplass per 100 m2. I ny plan er det 1 plass pr 150 m². I gammel 
plan er det parkeringskrav for bolig på 0,25 p-plass pr boenhet mindre enn 30 m2, 0,5 p-
plass pr. boenhet mellom 30 og 70 m2 og 1 p-plass pr. boenhet større enn 70 m2. I ny plan 
er det 0,5 plasser pr leilighet uansett størrelse. Antall biloppstillingsplasser totalt er mindre i 
ny plan eller i gammel plan. For næringsareal er det er reduksjon og for boliger så bli det 
uforandret eller en liten nedgang. Hvis vi antar at 50% av leilighetene i gammel plan er over 
70m² og 50% under, så gir det 39 p-plasser til leilighetene. I ny plan er det maksimalt 40-p-
plasser. Bilbruk til området økes ikke ved endring til 7 etasjer i steder for 5 etasjer.  
 
Det er ikke avsatt plasser til gjsteparkering i gjeldene plan. Det er heller ikke lagt inn 
gjesteparkering i forslag til ny plan. Med over 350 tilgjengelige p-plasser på gateplan og i p-
hus innen 4 minutters gange, så anses gjesteparkring å ikke være nødvendig.  
 
Planområdet ligger i randsonen av Kvadraturen, på Tangen. Nærmeste kollektivstopp er 
Kvadraturen skolesenter. Siden området ligger så sentralt, vil en ha mange muligheter ved 
kollektivtransport. De fleste busser som kommer fra øst går over Lundsbroa til Kvadraturen 
skolesenter. Busser fra vest, som skal til øst, går i samme rute.  Kollektivstopp vil være 
identiske i gjeldene og ny plan.  
 
Sykkelparkering: Det avsettes flere plasser til sykkelparkering i ny plan. 2 sykkelplasser pr. 
100 m2 næringsareal og 2 sykkelplasser pr. boenhet i ny plan, mens gammel plan hadde 1 
sykkelplass pr. 100 m2 næringsareal og 2 sykkelplasser pr. boenhet. 
 
Tangen er et transformasjonsområde som er relativt nyutviklet og utbygget. Derfor bærer 
området preg av en god infrastruktur, hvor det er tydelig kommunisert hvor mennesker skal 
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gå, sykle og kjøre. Ved å utvikle planområdet, som i dag er parkering, vil dette 
styrke infrastrukturen enda mer. Standarden og kvalitet i området er høy.  Infrastruktur for 
gående og syklende er lik i gjeldende og ny plan. Tangen er et område som er godt designet 
for myke trafikanter, og det er tilrettelagt med mange snarveier i området, blant annet en fint 
opparbeidet strandpromenade. Det er enkelt og effektivt å være gående og syklende.   
 
Trafikkavviklingen i området vil ikke endre seg fra gjeldende til ny plan. All biltrafikk vi i begge 
tilfeller skje på veien Tangen. Det samme gjelder avkjørsel fra tomten som i begge tilfeller vi 
være til veien Tangen. Den totale fordelingen av transport gjennom døgnet endrer seg ikke. 
Ei heller fordelingen av ulike transportmidler.   
 
Struktur. Bygget er ikke tegnet opp etter gammel plan. Det kunne blitt en firkantet kasse.  
Bygget i ny plan skal utformes på en måte som beriker området, og tar hensyn til omgivelser 
og nabobebyggelse med tanke på sikt, sol og skygge. Bebyggelsen er trappet i flere nivåer 
for å ivareta siktlinjer og solforhold, samt tilpasse bebyggelsen mot ulike gesimshøyder ved 
tilstøtende bebyggelse.  
 

   
Fig 22. Forslag til ny reg plan    Fig 23. Gjeldende reg plan 
 
 
Det er utarbeidet støyrapport for tomten. Rapporten er utarbeidet av Brekke og Strand.  
Leilighetene i 2. og 3 etasje er mest utsatt for støy, gul sone. Enkelte leiligheter i 4. og 5 etg 
er også i gul sone. Alle disse leiligheten i 2.-5. etg kan bygge i dag ihht gjeldene plan. Alle 
nye leiligheter ihht ny plan i 6. og 7. etasje ligger innenfor krav til innendørs støynivå.  
Endringen fra eksisterende til ny reguleringsplan med økning fra 5 til 7 etasjer gir ikke utslag i 
forhold til støy, de to øverste etasjene vil i dette tilfellet ligge utenfor støysonen.  
 
Sol og skyggevirkning av reguleringsendring: Skyggevirkningen av endret tillatt høyde på B1-
4 er relativt begrenset. Skyggevirkning går i hovedsak mot elvespeilet i Otra. I deler av 
sommerhalvåret vil endringen gi noe skygge på del av takterrasse på Tangen VGS i 
tidsrommet 0830-09.15. Øvre etasjer av Tangen VGS fasade mot sørøst vil få 
skyggevirkning i deler av tidlig formiddag i sommerhalvåret. 
For f_BUT og o_SGG2 vil det knapt være merkbar forskjell på regulert høyde og endret 
høyde. 
Skygge av bygg på BS vil i hovedsak falle på vannspeilet i Otra 
 
Vi ser at endringen gir noe skygge for mindre deler av Høivold brygge i vinterhalvåret. 
Enkelte leiligheter i øvre etasjer vil få redusert sol med opp mot 20-30min vinterstid ved 
solnedgang, tross avstanden på 140m mellom byggene. Samlet sett anses skyggevirkningen 
som marginal. 
 
Sammenlikninger av sol / skygge mellom gjeldende plan og forslag til ny plan vedlegges fra 
to ulike retninger.  
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Andre konsekvenser: 

Det foreslås et bygg på maksimalt 7 etasjer. Dette gir en økt høyde på ca. 8 meter + 
takterrasse og basseng i forhold til gjeldene reguleringsplan.  
 
Fasade mot nord-vest (mot Otra): 
Balkonger krager ut 1,2 m over formålsgrensen. 
Minste høyde under utkragede balkong = 4,5 meter. 
 
Fasade mot syd-øst: 
Balkonger krager ut 1,2 m over formålsgrensen. 
Minste høyde under utkragede balkong = 4,5 meter. 
 
Fasade mot nord-vest (mot f_BUT): 
Bolig og balkonger krager ut 1,2 meter over formålsgrensen. 
Fasadeliv i 1. etasje er trukket inn 1,2 meter fra formålsgrensen. 
Minste høyde under utkragede bygningsdel = 3,5 meter. 
 
Byggegrense mot Otra gjør en knekk lengst mot øst i gjeldene plan fra 2006. Ca. 1,6 m² er 
rettet opp i ny plan og endret fra samferdsel til sentrumsområde og bygget plasseres naturlig 
i forhold til formålsgrenser og byggegrense.  
 
 
Oppsummering sammenlikning:  
 
De fleste forhold er nøytrale for kommunen og omgivelsene ved endring fra 5 etg til 7 etg.  
 
Positivt med ny plan: 

- Flere leiligheter sentralt i tråd med samfunnsdelen. Høyere utnyttelse av sentralt 
sentrumsområde. 

- 0-vekstmålet i personbiltrafikken opprettholdes selv om antall leiligheter øker. 
- Uteoppholdsarealene for beboerne får er stor kvalitetsheving med takterrasse og 

basseng på taket.   
- Flere sykkelparkeringsplasser 
- Dersom det etableres dagligvareforretning i 1. etg så anses det som en fordel for 

omkringliggende bebyggelse, da det blir gåavstand til nærbutikk fra leilighetene på 
Tangen.  

- Aktivitet i 1. etg med enten undervisningslokale, forsamlingslokale eller 
dagligvareforretning vil være positivt mhp kriminalforebygging.  

 
Negativt med ny plan: 

- Muligens noe redusert utsikt til Otra fra enkelte omkringliggende leiligheter.  
- Reduksjon i sol på maksimalt 20-30 minutter på enkelte leiligheter på Høivold brygge 

vinterstid.  
 
 

4.3. Arealbruk  
 
Tomteareal: 
Tomten B1-4 er på til sammen 1407 m². Grøntområdet f_BUT er på ca. 1000 m². 

 
Mopedparkering: 
Det er satt av ca 60 m2 BRA til mopedparkering på f_BUT mot Tangen videregående skole. 
Arealet gir plass for ca. 30 mopeder.  
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Bruksareal (BRA): 
Foreløpige arealberegninger viser et samlet bruksareal for bebyggelsen på BS er: 9026 m2 -
BRA. Arealene fordeler seg slik i de ulike etasjene: 
 

Etasje BRA 

Kjeller 1700 

1.etasje 1017 

2.etasje 1152 

3.etasje 1152 

4.etasje 1053 

5.etasje 1053 

6.etasje 1053 

7.etasje 809 

Takplan 37 

Totalt 9026 
 
Boliger: 
Det har gjennom årene blitt bygget mange store leiligheter på Tangen, men barnefamilier har 
i liten grad valgt å etablere seg her. Snittstørrelsen på leilighetene blir derfor mindre. 
Foreløpige beregninger anslår leiligheter mellom 30 m2 og 100 m2. Gjennomsnittlig 
leilighetsstørrelse pr nå er 61 m2 BRA. Antall leiligheter i ulike størrelse fordelers seg slik:  
 

Leilighetstype Antall Samlet BRA 

L1: 30-39 m2 12 413 

L2: 40-49 m2 5 227 

L3: 50-51 m2 8 442 

L4: 60-69 m2 28 1820 

L5: 70-79 m2 15 1078 

L6: 80-89 m2 6 513 

L7: 90-99 m2 1 98 

Totalt 75 4591 

Det presiseres at antall og størrelse er foreløpige tall 
 
Uteareal: 
Hver boenhet skal ha tilgang på 25 m2 uteareal for lek og opphold. Minst 50% av arealet skal 
ha sol ved jevndøgn kl 15. 
Samlet krav til uteareal: 1875 m2 

Samlet karv til uteareal med sol kl 15 ved jevndøgn: 938 m2 
 
Samlet areal av balkonger, takterrasse, grøntområde f_BUT i prosjektet er: 2367 m2 
Uteareal med sol 21. jevndøgn kl 15 er beregnet til: 967 m2 
 
Uteareal for lek og opphold Areal 

Balkonger 1159 

Takterrasse og basseng 343 
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Grøntområde f_BUT1 876 

Areal på bakkeplan langs fasade mot SØ 39 

Totalt 2417 

Det presiseres at tallene er foreløpige tall 
 
 
Boder: 
Hver bolig skal ha egen sportsbod. Det er tilrettelagt for 75 sportsboder i kjeller og i 
midtkjernen av 2. etasje og 3. etasje.  
Boliger under 50 m2 BRA skal ha bod på minst 2,5 m2 
Boliger større enn 50 m2 skal ha bod på minst 5 m2 
Antall leiligheter under 50 m2 er 17 stk. 
Antall leiligheter over 50 m2 er 58 stk. 
Samlet netto arealbehov for sportsboder blir: 17 x 2,5 m2 + 58 x 5 m2 = 332,5 m2 
Det er avsatt areal på til sammen 529 m2 til sportsboder i prosjektet. 
 
Parkeringsplasser:  
Det er avsatt 0,5 parkeringsplasser pr. bolig. 0,5 x 75 = 38 plasser.  
For næringsarealet er det avsatt 1 plass pr. 150 m2 BRA = 6 plasser. 
2 av parkeringsplassene er HC plasser. 
Samlet antall parkeringsplasser er 44 stk. 
 
Sykkelparkering:  
Det er tatt utgangspunkt i følgende parkeringsdekning for sykler: 

• Bolig: 2 stk. pr. bolig. Dette gir 2 x 75 = 150 sykler 
• Næring: 2 stk. pr. 100 m2 BRA. Dette gir 2 x 920 / 100 = 18 sykler 

Til sammen gir dette krav om plass til 168 sykler. Det er avsatt 127 m2 til sykkelparkering i 
kjeller hvor det legges opp til plasseffektive parkeringsløsninger for å løse dette. 
 
 
 
4.4.  Bebyggelse, struktur og tiltak  
 
Konsept 
Målsettingen for prosjektet har vært å tilrettelegge for rimelige og attraktive leiligheter med 
gode kvaliteter, inne og ute. Prosjektet skal tilby et mangfold av leiligheter til beboere med 
ulike behov og i ulike livsfaser. Samtidig skal bygget utformes på en måte som beriker 
området, og tar hensyn til omgivelser og nabobebyggelse med tanke på sikt, sol og skygge.  
 
Struktur 
Bygningsvolumet følger eiendomsgrensene/formålsgrensene, dette gir et volum med 
trapesform. Bebyggelsen er trappet i flere nivåer for å ivareta siktlinjer og solforhold, samt 
tilpasse bebyggelsen mot ulike gesimshøyder ved tilstøtende bebyggelse.  
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Fig nr. 24. Bygg sett fra sørvest 
 

- Plan -1, kote 0. P-kjeller og sportsboder legges under f_BUT og BS innenfor SPH. 
Arealet inkluderer nedkjøringsrampe til p-kjeller 

- Plan 1, kote +3. Kontor/næring/forretning/undervisningslokaler samt inngang til 
leiligheter. Fasade trekkes inn fra formålsgrense. Inntrekningen, kombinert med 
utkragede balkonger mot f_BUT og gaten Tangen gir overdekket gangareal langs to 
fasader Det planlegges åpne glassfasader i 1.etasje, som bidrar til å aktivere 
uterommet. Plan 1 korresponderer i høyde med felles grøntanlegg f_BUT. 

- Plan 2 – 6 leiligheter. Krager ut over formålsgrense i f_BUT, f_SGT og o_SGG2.  
- Plan 4 – 6 leiligheter. Bygningsvolum trekkes tilbake mot gaten Tangen for å gi bedre 

sikt fra fremtidig bygg på B2 tomten. 
- Plan 7 leiligheter. Fasade og gesims trekkes tilbake for å harmonere mot 

omkringliggende bebyggelse og danner nedtrapping mot Otra. 
- Felles takhage med uteområder og basseng. Takterrassen har tilkomst via trapp og 

heis. Basseng bygges opp i tilstrekkelig høyde, men vil være lavere en høyde for 
glassoverbygg for atrium og heis/trappehus. Arealer utenfor felles uteopphold 
beplantes med sedum. 
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Fig nr. 25. Bygg sett fra luftperspektiv sør-vest. 
 
 
Bygningens forhold til vei og landskap 
Av hensyn til flomsikkerhet kotesettes plan 1 til kote +3. Dette gir en høydeforskjell mot 
omkringliggende terreng/gatenivå på mellom 1m – 1,5m. Hovedinngang mot sør-øst er 
senket til gatenivå, ca. kote +2,0. Topp kjørerampe korresponderer med dagens terreng ca. 
kote+2,0. Overkant dekke f_BUT vil ligge mellom 1-1,5m høyere enn dagens terreng. 
Overgang mot terreng løses ved brede trapper og tilgjengelig rampe. Overgang mot Tangen 
videregående løses ved etablering av overbygd mopedparkering i høydespranget. Overgang 
mot Otra løses ved bred rampeadkomst samt trapp med sittebenker. Varelevering skjer ved 
hovedinngang på nivå med eksisterende terreng.  
 

 
Fig nr. 25. Illustrasjonsplan uteområder. 
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Bygningens utforming 
Planlagt bebyggelse er boligblokk med atrium og næring/service/kontor i første etasje. 
Leiligheter omkranser atriet, som gir gjennomlys i mange av leilighetene. Atriet er også 
planlagt å inneholde møteplasser og fellesfunksjoner.  
 
Avstand til omkringliggende bebyggelse er ca. 14,5m fra nærmeste hjørne av planlagt 
bebyggelse på B2, 22m fra Tangen VGS og 28m fra nærmeste del av NAV-bygget. 
 
Alle tak er planlagt flate, med unntak at takryttere over atriet.  
 
Høyder i reguleringsplanen: 
 

Kote + 31,7 - Topp heissjakt 

Kote +29.5 - Topp dekke rundt basseng 

Kote +27,7 - Topp gesims 7. etasje 

Kote + 24,1 - Topp gesims 6. etasje.  

Kote + 14,1 - Topp gesims 3.etajse  

Kote +3,0 - Ferdig gulv 1.etasje  

Kote -0,0 - Ferdig gulv P-kjeller 
 

 
Materialbruk og konstruksjonsform 
Bygget planlegges oppført med bærende konstruksjoner i betong og stål. P-kjeller bygges 
vanntett og vektes for å hindre oppdrift. Konstruksjonen står på masser av varierende kvalitet 
og peles til fjell. Det benyttes betong i alle bærende dekker samt bærevegger og stålsøyler i 
fasade. Alle utvendige overflater bygges med robuste og naturlige materialer som 
harmonerer med teglsteinsfasadene som er mye brukt på Tangen. Takflater som ikke 
benyttes til opphold beplantes med lavtbyggende sedum eller liknende. 
 
Estetikk, nær og fjernvirkning 
Bygget er formet for å tolke overganger i gesimshøyde for omkringliggende bygg. Gesims 
over 6 etasje nærmer seg høyde for høy del av Tangen VGS, gesims over 3.etasje gir en 
harmonerende nedtrapping av høyde mot NAV bygget. Samtidig trappes bygget noe opp mot 
fremtidig bygg på B2-tomta, som er regulert med 10 etasjer. På denne måten benyttes 
bygget for å koble ulike typer bebyggelse sammen. Det er definert ulik kledningstype på 
henholdsvis 1.etasje, 2-6.etasje og 7 etasje. Dette, sammen med at 1 og 7.etasje er trukket 
tilbake bidrar til å redusere eventuell høydevirkning av bygget. 
 
Fra gate ved Tangen VGS bidrar inntrukket 1.etasje til å lede gående og syklende rundt 
hjørnet ved å åpne opp og gi sikt mot elv. 
 
Fra gaten Tangen bidrar inntrukket 4-6.etasje til at byrommet mellom bygget og NAV åpnes 
opp mot Otra. 
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Fig nr. 26. Bygget sett fra Tangen mot Høivold brygge.  
 

Fig nr. 27. Bygget sett fra Otra i nord 
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Sol og skyggeforhold 
 
Det planlagte bygget til Lunde Holding Invest AS på nabotomten er lagt inn i sol / skygge 
modellen og illustrasjonene nedenfor viser sol / skyggeforhold med ferdigstilt bygg til Lunde.  
 

 
Fig nr. 28 -   21. juni 
 
Solstudier viser at planlagt bygg i hovedsak gir skygge mot Otra og grøntområde f_BUT. 
Tangen VGS har takterrasse med uteområder, solstudie viser at dette området ikke berøres i 
sommermånedene. Takterrassen vil få noe skygge vårjevndøgn mellom klokka 08.00 og 
09.00. B2 tomten berøres ikke med tanke på skyggevirkning.  
 

 
Fig nr. 29 – 21 mars 
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Internt i bygget vil det være gode solforhold gjennom døgnet. Siden det ikke er prosjektert 
gjennomgående leiligheter vil ulike leiligheter ha sol til ulike tider av døgnet. Fasade mot 
sørøst er åpnet mot vest over 3.etasje for å gi bedre solforhold.  
 

 
Fig nr. 30. Illustrasjon viser solforhold for leiligheter mot sør-øst klokken 15.00 den 21. mars. 
 
Leiligheter mot nordvest vil ha gode solforhold på ettermiddag og kveldstid i 
sommermånedene. Samlet sett anser vi solforhold som gode med utgangspunkt i et fortettet 
bymiljø. Relativt stor avstand til omkringliggende bebyggelse bidrar til dette, sammen med 
utformingen av bygget. Mer enn 50% av samlet uteoppholdsareal har sol klokken 15.00 ved 
vårjevndøgn.  
 

 
Fig nr. 31. Illustrasjonen viser solforhold for leiligheter mot nord-vest klokka 17.00, 21.juni. 
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Terrasser og balkonger 
De fleste balkongene er mellom 8 og 13m2. De mindre leilighetene har noe mindre balkong 
en de større. Leiligheter i 7 etasje har større takterrasser.  
 
Felles takterrasse med basseng 
Over 7 etasje er det planlagt stor felles takterrasse med basseng. Takterrassen har gode 
solforhold gjennom døgnet. Takterrassen har tilkomst via trapp og heis. Takterrassen er 
trukket tilbake fra gesims for å hindre innsyn til terrasser i etasjen under. Bassenget er 
planlagt for å skape en attraktiv samlingsplass for beboerne og gi økt bruk av takterrassen. 
Vi ønsker å legge til rette for gode felles møteplasser og bidra til å skape et godt bomiljø. 
 
Atriet 
Tomtens utforming gir stor dybde for bygningsvolumet. Ved å etablere et atrium med 
omkransende leiligheter oppnås rasjonell og hensiktsmessig utnyttelse, samtidig som mange 
leiligheter kan få gjennomlys. Det er utført dagslysberegninger ved Sweco som viser god 
effekt av dagslysvirkning fra 4-etasje og opp. Det vil være mulig å oppnå tilstrekkelig 
dagslysmengde for å etablere rom for varig opphold mot atriet, som gir større fleksibilitet i 
utforming av leiligheter og bedre bokvalitet. Atriet kan også huse gode fellesarealer og 
møteplasser under tak, som mindre lekearealer, klatrevegg og sittegrupper. 
 

 
Fig nr. 32 og 33. Illustrasjon som viser atriet 
 
Bokvalitet 
Alle leiligheter er planlagt med 2,7m himlingshøyde og store dagslysflater. Flere leiligheter er 
gjennomlyste. Alle leiligheter skal ha tilgang til uteområder med gode solforhold. Bygg er 
utformet slik at alle leiligheter har utsikt mot Otra/sjø. Dette bidrar til høy bokvalitet i 
prosjektet. Videre vil vektlegging av gode felles oppholdsarealer som takterrasse med 
basseng, et hyggelig atriumsrom med møteplasser og tilgang til opparbeidet f_BUT og 
strandpromenade gi gjennomgående høy bokvalitet i prosjektet.  
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Byplangrep 
Byplangrepet tilrettelegger for etablering av boliger av god kvalitet med en tilpasset størrelse 
pr leilighet som er litt lavere enn gjennomsnittsstørrelsen på Tangen området i dag. Dette 
håper vi kan motvirke bostedssegregasjon og gi et flerfoldig beboermiljø på Tangen. Grepet 
tar høyde for å tilby mange mindre, men gode leiligheter for å gi større bredde i botilbudet på 
Tangen. Samtidig vektlegges gode kvaliteter i fellesarealer og uterom. Et blandet 
sentrumsformål med mulig kombinasjon av bolig, næring og mulig undervisning vil aktivere 
arealet og skape en naturlig overgang mellom Tangen VGS og nyere etablert 
boligbebyggelse i området.  
 
 
4.5. Samferdselsanlegg 
 
Se pkt 4.26 Mobilitet  
 
 
4.6. Teknisk infrastruktur  
 
Kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp ligger i umiddelbar nærhet. Dette er 
relativt nye anlegg. Kommunal spillvannsledning i promenade mellom bygget og Otra må 
flyttes. Det utarbeides tekniske planer i den videre prosessen i samarbeid med Kristiansand 
kommune.   
 
Det innarbeides rekkefølgekrav om utarbeidelse av teknisk plan før det gis rammetillatelse.   
 
 
4.7. Grønnstruktur  
 
Tomten ligger i umiddelbar nærhet til flotte opparbeidede fellesområder på Tangen og 
Bystranda. F_BUT blir utformet som felles grøntstruktur for beboere i BS, Tangen VGS og 
forbipasserende. Det er utarbeidet illustrasjonsplan for området. Se fig 25. Det innarbeides 
rekkefølgekrav om at utomhusplan skal sendes inn før rammetillatelse kan gis.    
 
  
4.8. Sosial infrastruktur (barnehage-, skole-, helse- og kulturtilbud)  
 
Planen legger opp til 75-80 boliger. En ser ved tidligere utvikling av boliger på Tangen at det 
er hovedsakelig eldre mennesker og mennesker uten barn som flytter til området. Planen 
skal ikke ha konsekvenser for eksisterende sosial infrastruktur. Om det skulle komme 
barnefamilier, vil ikke dette medføre behov for utbygging av barnehage/skoleplasser, da det 
allerede er god nok dekning i sentrum og Lund.  
 
Helse og kulturtilbud er godt tilrettelagt for de som velger å bosette seg i planområdet, da 
rekreasjonsområder som Bystranda og promenaden er i nærheten. Kulturtilbud er i sykkel- 
og gangavstand da Tangen 25 og 27 ligger i randsonen av Kvadraturen. I tillegg er 
helsetilbudet godt dekket, for alle aldre.  
 
 
4.9. Barn og unges interesser  
 
Området er i dag parkeringsplass, som er godt brukt av nærområdet. Barn og unges 
interesser vil bli bedret med en utvikling av området, da planen hjemler et nytt byrom (formål: 
grøntstruktur), mellom Tangen VGS og planlagt bebyggelse.  
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Når området er bebygd, vil det bli tydeligere linjer av hvordan barn og unge skal ferdes i 
trafikkbildet på planområdet, noe som vil styrke sikkerheten.  
 
Det nye byrommet vil bli en liten grønn lunge i Kvadraturen, og i en ellers tung asfaltert del 
av Tangen. Dette vil øke kvaliteten ved elvepromenaden, og de unge ved Tangen VGS vil få 
et fint byrom hvor de kan oppholde seg.  
 
Konklusjonen er at arealet vil fremstå tryggere for barn og unge, enn det gjør i dag.  
 
I tillegg vil bebyggelsen gjøre det tydeligere hvordan mennesker skal bevege seg i bybildet. 
Dette vil skape tryggere skoleveier og adkomst til nærmiljø- og rekreasjonsområder.  
 
 
 
4.10. Universell utforming  
 
Det legges opp til i planforslaget at alle nye boenheter over 50 kvadratmeter skal tilfredsstille 
krav til tilgjengelig boenhet. Dette gjøres ved at alle hovedfunksjoner legges på 
inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. 
Halvparten av boenhetene under 50 kvadratmeter BRA unntas fra kravet om tilgjengelighet i 
tråd med gjeldende lovverk (Pbl.)  
 
Alle publikumsorienterte deler av bygget vil bli universelt utformet.  
 
 
4.11. Kulturminner  
 
Det er ikke registrert kulturminner i planområdet.  
 
 
4.12. Næringsinteresser  
 
Planforslaget hjemler publikumsrettet virksomhet, dagligvare, detaljhandel, tjenesteyting og 
forsamling. Dette vil øke attraktiviteten ved Kvadraturen og sentrum, og om Tangen VGS har 
behov for areal, vil en legge til rette for dette.  
 
 
4.13. Risiko- og sårbarhetsanalyse  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse er gjennomført. Se vedlegg.  
 
Tema som skaper en risiko for planområdet er:  
 
Tema med risiko Tiltak 
Området er utsatt for springflo/flom fra sjø 
og elv.  
 

Tiltak er å heve bebyggelsen slik at en 
prøver å unngå skader og uønsket 
situasjoner. Grønt området ved f_BUT vil 
bidra til at vannet infiltreres og fordrøyes, i 
motsetning til en asfalt-overflate.  
 

Området er utsatt for fremtidig havstigning.  
 

Tiltak er å heve bebyggelsen.  

Området er utsatt for ulykker forbundet med 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende.  

Det er alltid en risiko for trafikkulykker der 
folk ferdes. Planområdet vil prøve å legge til 
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rette for gode siktlinjer, og at adkomst til 
området er tydelig.  
 

Tomten er forurenset. Det er utført 
undersøkelser, prøvetaking og analyser i 
2017. Opprydning må skje ihht tiltaksplan.    
 

De øverste ca. 3 meter av tomten er fylling. 
Sannsynligvis steinfylling. Det skal bygges 
p-kjeller under bygget. Det øverste laget 
med fylling må uansett graves opp og 
kjøres bort. Det vil bli utarbeidet tiltaksplan 
for området. Forurensede masser vil bli 
levert til godkjent avfallsdeponi for 
forurensede masser enten på Støleheia, 
Kristiansand eller Knudremyr, Lillesand.   
 

Det er støynivå i gul og rød støysone på 
grunn av trafikk, dette gjelder i all hovedsak 
den delen av planområdet som ligger ut mot 
kjørevegen til Tangen.  
 

Støyberegninger viser at bygningen vil ha 
delvis rød og gul støysone slik det er 
definert i T-1442. Bygningen er støyutsatt 
på grunn av trafikkstøy fra Tangen. Tiltak 
som støyskjerming av uteareal fastsettes i 
bestemmelser.  
 

 
 
4.14. Overvannshåndtering   
 
På grunn av beliggenhet nær Otra og terrengform, er overvannshåndtering uproblematisk. 
Overvann ledes til Otra. Høydesatt illustrasjonsplan som viser at overvann kan ledes til Otra 
er utarbeidet og sendt inn.  Tiltaket krever ikke spesiell godkjenning fra Statsforvalteren.  
 
 
4.15. Naturmangfold  
 
Det er ikke registrert noen funn i Miljødepartementets naturbase, og området fremstår som 
en parkeringsplass uten noe form for plante- og dyreliv i dag. Planforslaget legger opp til et 
nytt byrom/grøntstruktur, som vil være positivt for insekt og planteliv.  
 
§8 Kunnskapsgrunnlaget: 
 
Området er godt undersøkt med hensyn til naturmangfold, og det er lite aktivitet da 
planområdet i dag er en parkeringsplass.  
 
Det er ingen registreringer i naturbaser og artsdatabank i planområdet.  
 
Planforslaget vil ha en positiv effekt på naturmangfold, da det legger opp til et nytt grønt 
byrom.  
 
§9 Føre-var prinsippet: 
 
Det er ingen arter som vil bli berørt av tiltakene i planforslaget. Tiltakshaver vil være svært 
nøye i byggeperioden med ikke å bidra til utslipp til Otra.   
 
§10 Samlet belastning: 
 
Det vil ikke bli en negativ belastning for artene i distriktet, det biologiske mangfold blir ikke 
skadelidende.  
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§11 Kostnader: 
 
Kostnadene bæres av tiltakshaver.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:  
 
Det er ingen belastning av biologisk mangfold i planområdet.   
 
 
4.16. Landbruk 
 
Det er ikke dyrket eller dyrkbar jord som omdisponeres i planforslaget.  
 
 
 
4.17. Luftkvalitet  
 
Kommunens luftsonekart viser til god luftkvalitet ved 
planområdet, og rundt det. Verdiene skal være 
tilfredsstillende for uteareal og ved luftinntak til 
bygninger i planområdet, og en ser ikke behov for noe 
videre utredning.  
 
Det skal ikke etableres virksomheter eller tiltak som er 
med å generere til dårlig luftkvalitet. En ser heller ikke 
at det skal være negative samspillseffekter av støy- og 
luftforurensning i det planforslaget hjemler.  
 
Fig. nr 34. Utklipp fra luftsonekartet til Kristiansand kommune.  
 
 
4.18. Lyd og støy  
 
Det er utarbeidet rapport for vurdering av støy fra veitrafikk datert 15/1-2021. Rapporten er 
vedlagt.   
 
Trafikktall for KV 18370 Tangen er basert på trafikktellinger utført av Kristiansand kommune i 
2015. Tellingene viser en ÅDT på 2 042 kjt/døgn i tellepunkt som ligger like før avkjøringen til 
P-kjeller i Bystranda Aveny. Siden den tid har området på Tangen blitt utbygd med 
prosjektene Bystranda Blå og Tangen Ytterst. I forbindelse med utbyggingen av Bystranda 
Blå ble det i 2018 utført en trafikkanalyse av ViaNova der det ble estimert en generert ÅDT 
på til sammen 940 kjt/døgn for boenhetene i de to prosjektene. Det forventes i tillegg en 
økning av trafikk som følge av utbygging av Tangen 25-27.   
 

Basert på tellinger i 2015, analyse i 2018 og forventet økt fremtidig trafikk er det i 
støyberegningene i utarbeidet rapport benyttet en ÅDT på 3 500 kjt/døgn.    
 
Figur 35 nedenfor viser bebyggelse sett fra sørøst og beregnet støynivå på fasader. Boliger 
planlegges fra og med 2. etasje. Med planlagt plassering vil fasader mot sørøst i de nederste 
etasjene ligge i gul støysone.   
  

Endringen fra eksisterende til ny reguleringsplan med økning fra 5 til 7 etasjer gir ikke utslag i 
forhold til støy, de to øverste etasjene vil i dette tilfellet ligge utenfor støysone.  
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Reguleringsbestemmelsene sier at boenheter med støynivå på fasade over Lden = 55 dB skal 
være gjennomgående med mindre det kan dokumenteres tilfredsstillende støyforhold kveld 
og natt.  
 

Det er utarbeidet rapport for støynivå nattperioden datert 19/2-2021. Rapporten er vedlagt.   
Det er beregnet følgende støynivå utenfor soveromsvinduer på mest støyutsatte fasade:  

Tabell 1 - Beregnet støynivå på mest støyutsatte boligfasade sammenliknet med grenseverdier.  

Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå  

Lden   Lnatt  L5AF  

Anbefalt 
grenseverdi,  

(gul sone)  

Beregnet 

støynivå  
Anbefalt 

grenseverdi  
 Beregnet 

støynivå  
Anbefalt 

grenseverdi på natt 

(gul sone)  

Beregnet 

maks.nivå på natt 

fra lette kjøretøy  

55 dB  59 dB  -   49 dB  70 dB  68 dB  

  

Det er beregnet et ekvivalent støynivå utenfor fasade i nattperioden på Lnatt = 49 dB. 
Beregnet maksimalnivå fra lette kjøretøy i nattperioden er L5AF = 68 dB, dvs. under anbefalt 
grenseverdi 
 
Konklusjon:  
På Tangen er det lav trafikkmengde og lav hastighet som gir opplevd lite støy hos naboer 
(forutsatt trafikkmengder som angitt). Med lite trafikk på natt vil det kunne være 
tilfredsstillende støyforhold utenfor soveromsvinduer i nattperioden, selv om Lden-nivå 
overskrider grenseverdi for gul støysone.   
For leiligheter som ikke får luftemulighet mot en ꞌꞌstille sideꞌꞌ bør det inkluderes avbøtende 
tiltak der leilighetene sikres samme innendørs luftkvalitet og temperatur som i boenheter med 
luftemulighet mot ꞌꞌstille sideꞌꞌ.   
 
 

 
Fig 35 Bebyggelse sett fra sørøst med beregnet Lden-nivå på fasader  
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Det vil være behov for støyreduserende tiltak på uteplasser som plasseres i støysone. 
Aktuelt tiltak kan være tette rekkverk, f.eks. i glass. Overslagsberegninger viser at det i 
nederste boligetasje må påregnes tette rekkverk med anslagsvis 1,0 meter høyde for å sikre 
tilfredsstillende støynivå i sittehøyde på balkonger som plasseres mot gaten Tangen. 
Endelige høyder på rekkverk/støyskjermer bør dimensjoneres når endelige planer foreligger 
og det er utført nye trafikktellinger.   
 
 
 
4.19. Anleggsfasen 
 
Arbeidet planlegges i all hovedsak gjennomført i normalarbeidstiden. Dersom tekniske 
installasjoner eller lignende krever det, kan det bli aktuelt med arbeid utover 
normalarbeidstiden. Det vil bli utarbeidet egen plan for anleggsvirksomheten.  
 
Det vil bli gjort kartlegging av nærliggende bygninger før anleggstrafikken igangsettes, og 
naboer vil bli holdt orientert om framdriften i arbeidet.  
 
Det vil være aktuelt å inngå ett samarbeid med NAV-bygget på Tangen, for å kunne låne 
parkeringsplassen til anleggsdrift.  
 
 
 
4.20. Forurensning  
 
Tomten er forurenset. Det er utført undersøkelser, prøvetaking og analyser i 2017. De 
øverste ca. 3 meter av tomten er fylling. Sannsynligvis steinfylling. Det skal bygges p-kjeller 
på bygget. Det øverste laget med fylling må uansett graves opp og kjøres bort.  
 
Det tas inn som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at før det gis rammetillatelse til 
bebyggelse og anleggsarbeid, så skal det foreligge godkjent tiltaksplan for håndtering av 
forurensede masser 
 
Forurensede masser vil bli levert til godkjent avfallsdeponi for forurensede masser enten på 
Støleheia, Kristiansand eller Knudremyr, Lillesand.  
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4.21. Energiforbruk  
 
Planområdet ligger innenfor 
«Fjernvarme i Kristiansand – 
konsesjon 2018»-grensen.  
 
Fig. nr 36. Utklipp fra kart over fjernvarme i 
Kristiansand, konsesjon 2018. Rød linje viser til 
konsesjonsgrense. De blå strekene er 
fjernvarmetrase som eksisterer i dag.    
 
 
4.22. Miljøkonsekvenser  
 
Planforslaget fører ikke med seg noen 
negative miljøkonsekvenser, utenom at 
en skal være påpasselig i 
byggeperioden for å ikke skape for 
mye midlertidig støy eller utslipp til 
Otra. Utenom byggeperiode vil ikke 
planforslaget har noen negativ 
konsekvens.   
 
4.23. Kriminalitetsforebygging 
 
Kriminalitetsforebygging er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3-1, Pkt. e og f. Planområdet i 
dag er en stor parkeringsplass, som fremstår som noe utrivelig. Den viser ikke tydelig hvor 
mennesker skal plassere seg i bybildet som myk trafikant, i tillegg til lite lys. Dette er faktorer 
som er med å bygge opp under at mennesker kan føle seg utrygge.  
 
Planforslaget legger opp til å bygge publikumsorientert første etasje, et hyggelig byrom og 
oppgradert infrastruktur. Dette vil være med å styrke området i en positiv retning, da en 
knytter sammen bydelen Tangen med Tangen VGS. En vil få aktivitet i bygget hele døgnet, 
med forsamling, tjenesteyting og boliger. Dette er et tiltak som er med å forebygge for 
kriminalitet og uønsket hendelser.  
 
Tangen vil fremstå som et hyggeligere nabolag, med et utviklet prosjekt kontra en stor 
parkeringsplass.  
 
 
 
 
4.24. Folkehelse 
 
Planen fremmer folkehelse, ved å bygge et nytt byrom hvor folk kan oppholde seg ute og 
være aktive. I tillegg øker det kvaliteten ved elvepromenaden som turområdet, og gjør det 
mer estetisk pent, som igjen kan føre til at flere ønsker å bruke området til tur.  
 
Ved å legge forsamling / dagligvare / tjenesteyting / bolig i sentrum, hvor de fleste funksjoner 
er i sykkel- eller gangavstand kan det bidra til valg som gir bedre helse. I tillegg er 
kollektivtrafikk i kort gangavstand, som kan føre til at noen velger å ikke eie bil, eller ser på 
andre muligheter innenfor sirkulær økonomi. 
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4.25. Avfallsløsninger 
 
Avfallsteknisk norm 2018, Avfall Sør gjelder. Det legges opp til nedgravde løsninger i f_SGT.   
Dette er det beste området for å komme til med kranbil.  
 

 
Fig. nr 37. Nedgravde avfallscontainere plasseres i f_SGT 
 

 
4.26. Veinavn   
 
Eksisterende veinavn vil fortsettes å brukes, tomten grenser mot Tangen (gate).  
 
 
4.27. Mobilitet 
 
Kristiansand kommune krever ikke en mobilitetsplan i tråd med veileder og mal for 
mobilitetsplan. Men en del av det som naturlig hører hjemme i en mobilitetsplan må 
omtales/beskrives. Det må omtales hvordan brukere av området skal bevege seg fots, 
sykkel, moped og bil. 
Området er viktig for ferdsel og logistikk og orienterbarhet. Det må finnes gode løsninger for 
alle brukergrupper og logistikkfunksjoner i området 
 
Varelevering 
Det er ikke tatt konkret stilling til hva 1. etg skal benyttes til Men det blir en form for 
publikumsrettet virksomhet, kontor, undervisning eller tilsvarende. Det kan bli aktuelt med 
varelevering. Vareleveringen er tenkt fra sør v/ hovedinngangen. Varebiler parkerer på fortau  
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Fig nr 38. 

  

Avkjørsel, stigning og sikt 
Avkjørsel skjer fra sør fra Tangen. Se figur ovenfor. Avkjørsel, stigning og sikt dimensjoneres 
ihht Veinormal for Kristiansand kommune.  

 

Moped og sykkelparkering for Tangen vgs, 
Det er satt av ca. 60 m2 BRA til mopedparkering på f_BUT mot Tangen videregående skole. 
Arealet gir plass for ca. 30 mopeder.  
 

 
Fig. nr 39. Overbygd mopedparkering 

Se også figur 25. Illustrasjonsplan  

 

Gående / Syklende 
Dette er siste tomt i området som skal opparbeides. Tomten omgis av eksisterende 
infrastruktur for gående og syklende. Med opparbeidelse av tomten blir området ferdig 
utbygd ihht detaljreguleringsplan. Med utbygging av tomten får man bedre oversikt og bedre 
løsninger for gående så vel som syklende. Det blir logisk bruk av allerede opparbeider fortau 
og veier. Det blir ikke lenger en parkeringsplass med inn og utkjøring og et mylder av myke 
og harde trafikanter. Man får rett og slett ryddet opp i et uoversiktlig område og strukturen i 
vei og gateløp for gående og syklende kommer på plass. Tomten er sentrumsnær og det er 
kort avstand til alle attraksjoner i sentrum. Tomten egnet seg veldig godt for bruk av sykkel 
og også hvis man ønsker å spasere innafor hele kvadraturen. Dette blir et sted å bo hvor bil i 
utgangspunktet ikke er helt nødvendig å ha.  

 

Gjesterparkering 
I Tangenområdet er det mellom 50 og 60 gjesteparkeringsplasser på gateplan. I tillegg er det 
ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller på Aquarama og ca. 100 p-plasser i p-hus Kasernen. 
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Dette gir over 350 parkeringsplasser i en avstand nærmere en 350 meter og 4 minutter 
gange fra bygget. Gateparkeringsplassene på Tangen er alltid tilgjengelig på dagtid. Det kan 
bli fult på kveldstid. P-plassene på Aquarama og på Kasernen er alltid ledig, bortsett fra når 
Vipers spiller kamper i Aquarama i champions league. Det er ikke behov for ytterligere 
gjesteparkeringsplasser i tilknytning til bygget. 
 
 
4.28. Flom  
 
Området ligger tett på Otra og havet. NVEs aktsomhetskart viser til at store deler av Tangen 
kan være utsatt for flom. Hele tomta er markert som flom-utsatt. 
 
Dagens terreng ligger på kote +1,5 til +1,8 
Gatenivå er kote +1,8 
Nedkjøring til fremtidig p-kjeller blir kote +2,0 
Overkant gulv i P-kjeller blir kote -0,0 
Overkant gulv 1. etg blir kote +3,0 
Friområde f_BUT blir kote +3,0 
 
 
4.29.  Svømmebasseng på taket 
 
Som eneste leilighetsprosjekt i Kristiansand etableres takterrasse med svømmebasseng. 
Fellesområdet vil være for alle leilighetene i bygget. Området vil øke bokvaliteten betydelig, 
og det vil øke bruken av fellesområdet betydelig. I tillegg er svømmebasseng utvilsomt et 
folkehelsetiltak!  
 

 
Fig nr 40. Illustrasjon av hvordan bassengområdet på taket kan blir. Arealet er ikke ferdig prosjektert.  
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5. GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR 
KOMMUNEN 

 
Det er eksisterende utbyggingsavtale for området inngått mellom kommunen og TUAS. 
Kristiansand kommune anbefaler at det utarbeides et tillegg til gjeldene utbyggingsavtale. 
Forslag til tillegg utarbeides samtidig med behandling av plandokumentene.  
Det stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau langs BS mot Otra. (del av T1 i 
reguleringsplan for Tangen planid 891) 
Det stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av f_BUT. 
Det stilles rekkefølgekrav som sikrer bidrag til gjennomføring av kvartalslek ved Elvegata 
mellom Tollbodgata og Rådhusgata, evt annet sted.  
Opparbeidelse av elvepromenade / kaifront er skissert i illustrasjonsplan fig 25.  
 
Prosjektet har ellers ingen direkte økonomiske konsekvenser for Kristiansand kommune.  
 
 
 
 
 
 
 

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  
 
6.1. Oppstartsmøte 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Kristiansand kommune 12.04.2019. I dette 
oppstartsmøtet ble flere punkter diskutert. Planbeskrivelsen gjengir de som var viktigest. Se 
oppstartsmøte-referat for mer informasjon.  
 

- 1 etasje skal ha publikumsrettede funksjoner.  
- Uterommet Fe2 (f_BUT) må ikke reduseres. Det er viktig å etablere gode 

møteplasser og forbindelser mellom nye og eksisterende møteplass via Fe2 (f_BUT).  
- Prosjektet skal styre sammenhengende nettverk av gangareal.  
- Om det er leilighetshotell eller bolig, må formål reguleres som bolig.  
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6.2. Varsel om oppstart av planarbeid 
 

Det ble sendt ut varsel om oppstart 20. mai 2019. 
Avisannonse i Fedrelandsvennen ble publisert 22. 
mai 2019.  
 
Frist for å komme med innspill, kommentarer eller 
merknader ble satt til 24. juni 2019.  
 
Fig. nr 42. Utklipp fra annonse som ble satt inn i FVN.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering av innkomne merknader  
 
Navn: Vest-Agder Fylkeskommune v/ Roald Torkelsen  
Dato: 24.06.19 
Merknad:  
 
Viser til vårt møte i fylkeshuset den 18. juni hvor dere presenterte planer for felt B-14 på 
Tangen.  
 
Vi er kjent med at vår planavdeling har mottatt varsel om igangsetting av endring av 
reguleringsplan for B1-4. De vil muligens gi tilbakemelding, men denne saken vil også berøre 
Tangen videregående skole som nabo.  
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Som representant for byggeier ønsker vi å tilbakemelde at vi er betenkt til at byggelinjene 
endres og spesielt til utkraging over felt Fe2. Dette vil få betydning for opplevelsen av 
uterommet Fe2.  
 
Det er også av betydning å vurdere felles løsninger mellom Tangen videregående skole og 
nytt bygg på B1-4 slik at man sikrer god vareadkomst og mopedparkering for skolen. 
 
 
Kommentar til merknad:  
Bolig og balkonger krager ut 1,2 meter over formålsgrensen. 
Fasadeliv i 1. etasje er trukket inn 1,2 meter fra formålsgrensen. 
Minste høyde under utkragede bygningsdel = 3,5 meter. 

 

Fig nr 41. 

Det er satt av ca. 60 m2 BRA til overbygd mopedparkering på f_BUT mot Tangen 
videregående skole. Arealet gir plass for ca. 30 mopeder. Se illustrasjon ovenfor 

Vareadkomst til Tangen vgs vil være fra sør. Dvs som nå.  

 

 

Navn: Statens Vegvesen v/ Inger Egeland   
Dato: 03.06.19 
Merknad:  
 
Vi har ingen anmerkninger til igangsetting av endring av reguleringsplan for Tangen felt B1-4. 

 

Navn: Avfall Sør v/ Yngvar Mjåland   
Dato: 26.06.19 
Merknad:  
 
Vi gjør oppmerksom på at avfallteknisk norm må følges. Normen er vedlagt. Ved mer enn 30 
boenheter må det etableres nedgravd avfallsløsning dimensjonert i henhold til normen.  

Kommentar til merknad:  
Merknaden tas til følge, og tas med videre i planarbeidet og prosjektering.  
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Navn: Agder Energi Nett AS v/ Øystein Aabel  
Dato: 26.06.19 
Merknad:  
 
Agder Energi Nett AS (AEN) har høyspent kabelnett (11kV) og lavspent kabelnett (230 V) i 
planområdet. Kabler er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendt kart varierer. 
Bebyggelse eller andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i 
marka.  

Nye bygninger må ikke nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 meter målt horisontalt.  

Transformatorkapasiteten er begrenser i området så vi ønsker å komme tidlig inn i 
planleggingsfasen. Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal må gjøres i 
samråd med AEN.  

I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. 
Det må avklares i hvilken grad eksisterende nett kan benyttes, evt. omlegginger av nettet og 
om de evt. er behov for ny nettstasjon.  

 

Fig nr 42. 
 

Kommentar til merknad:  
Merknaden tas til etterfølge. Det er dialog med AE Nett.   

 

Navn: Kystverket Sørøst v/ Tanya Boye Worsley   
Dato: 14.06.19 
Merknad:  
 
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til at det settes i gang planarbeid.  
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Navn: Norsk Maritimt Museum v/ Morten Reitan   
Dato: 11.06.19 
Merknad:  
 
Plangrensa går langs kaia og omfatter ikke arealer i vann. Kaifronten mot Otra er på den 
aktuelle tomta etablert, delvis på utfylte masser. Potensialet for funn av kulturminner under 
vann her er lavt. NMM har ingen merknader til oppstartsvarselet.  

 

Navn: NHF Region Agder v/ Astrid Tvedten  
Dato: 22.06.19 
Merknad:  
 

Bebyggelse: parkeringsdekning: HC parkering nær inntil hovedinngang. Parkeringskjeller: 
HC parkering i parkeringskjeller i tilflukt med heis. Her må det legges opp kontakter da HV 
bilene er avhengig av strøm.  

Uteareal, grønnstruktur og lekeplasser: lekearealene må en og ta høyde for barn med andre 
behov i lek med andre at lekeapparater som er tilpasset barn med funksjonsnedsettelse. Det 
virker lang veg til kvartalslekeplass mellom Tollbodgata og Rådhusgata da det er gode 
lekeareal på Tangen sør.  

Kommentar til merknad:  
Det er kort vei til gode opparbeidede lekearealer på Tangen. I tillegg stilles rekkefølgekrav 
om bidrag til kvartalslek v/Elvegata mellom Tollbodgata og Rådhusgata slik at den sikres 
opparbeidelse.  

 

 

Navn: Ole Lunde, nabo   
Dato: 17.06.19 
Merknad:  
 

Jeg har sett gjennom papirarbeidet, forstår noen ting har endret seg underveis, derfor hadde 
det vært fint med ett møte. Noen innledende kommentarer kan jeg likevel komme med. 
Kommentarer kan eventuelt bli revidert.  

- Dagens reguleringsplans byggelinjer må ikke endres, heller ikke utkraging kan 

tillates.  

- Utvidelse av byggegrense i formålsgrensen mot syd-vest (T2-2) og inn over Fe2 er vi 

sterkt imot. Byggelinjene er satt der de i dag står, fordi det blant annet skulle skapes 

rom og være plass til vei og utrykningskjøretøyer. Veldig uheldig om dette uterommet 

ofres.  

- Fe2 må ikke få noen som helst form for utkraging, men minimum beholde sin 

opprinnelige størrelse. Økt utnyttelse i høyden måtte vi kompensere med mer areal 

på bakken.  
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- Det røde regulerte området mellom skolens fasade og oss er veigrunn, og det er 

viktig at siktlinjer i denne gata opprettholdes, og at det fortsatt er mulig å lede trafikk 

gjennom denne gata ved behov. Hvert eneste år under Palmesus går trafikken her, 

og i fremtiden må begge kjøreretninger gå forbi her, når Tangen gata stenges. Viktig 

at denne funksjonen som også er en sikkerhet for annen bebyggelse på Tangen, 

opprettholdes. Byggelinjen må være der den er i dag og ikke flyttes nærmere 

eiendomsgrense mot syd-vest.  

- Deres forslag til utkraging er ikke noe vi er positive til.  

- Presentasjonen som viser deres foreslåtte bygg på dagens reguleringsplan er basert 

på feil reguleringsplan for vår eiendom, og er derfor misvisende. Ber om at dette 

rettes opp og at bebyggelsen trekkes inn i tråd med dagens regulerte byggelinjer.  

- Da vår plan ble vedtatt var det ett poeng at området ved vår f_TO, B2 og tilstøtende 

B1-4 og Fe2 skulle utgjøre ett luftig og åpent område. Innsnevring av dette kan ikke 

bifalles av oss.  

- Deler av Fe2 og B1-4 brukes i dag mye av skolen, spesielt til vrimleområde, 

moped/sykkelparkering og noe varelevering. Vi forventer at disse formålene fortsatt 

finner sin løsning hos dere og skolen. Bruk av T2-2 og kommunal eiendom mellom 

T2-2 og deres eiendom, til annet enn gangvei og vei, er ikke noe vi støtter.  

- Utnyttelsen i prosjektet ser ut til å være for høy. Både hva gjelder volum, høyder og 

antall leiligheter. En dobling av antall leiligheter på en eiendom som allerede er 

regulert i 5 etasjer er veldig mye. Tillatt byggeområde er vel ikke mer enn ca. 1.100 

m2? Nytt forslag er 7.360 m2 over bakken. Må reduseres kraftig. 1200 skoleelever 

som nærmeste nabo trenger vrimleareal som denne parken (Fe2) kan representere.  

- Er eiendomsforholdene blitt avklart? Fylkeskommunen har overfor oss tidligere 

hevdet at deler (50%) av Fe2 er deres og at det fortsatt mangler en kartforretning 

som regulerer dette.  

- Skolen skulle etter hva vi har fått opplyst bruke Fe2 som uteområde for sine elever, i 

tillegg til takterrassen. Positivt om denne parken nå kan bli opparbeidet, slik at ikke 

ungdommene «henger» rundt på alle tilstøtende eiendommer. I dag vrimler de rundt 

hos naboer, siden de ikke har fullgode løsninger på egen eiendom.  

- Vi forutsetter at det blir stilt krav om og gjort plass til fortau i fra T2-2 og ned til elva 

langs den foreslåtte bebyggelsen deres.  

- Det forutsettes at det blir stilt krav om gode adkomst løsninger for publikumsrettet 

virksomhet, slik at besøkende som kommer med bil/taxi ikke blokkerer veien, men 

kan gjøre midlertidig stopp på deres eiendom, uten å komme i konflikt med myke 

trafikanter.  

- Leilighetshotell vil vi høre mer om før vi uttaler oss.  
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- For å gå opp i høyden, reduserte vi fotavtrykk på tomten. Her skjer det motsatte.  

- Det kan ikke bare vurderes, men det må sikres gode vareleveringsløsninger og 

mopedparkering for skolen.  

- Dersom det skal etableres skoleaktivitet på B1-4, forutsetter vi at det ikke blir aktivitet 

som blir til sjenanse for naboer.  

Kommentar til merknad:  
Utbygger mener at gjennom den gode og tette dialogen man har hatt med Kristiansand 
kommune og de hensyn som er tatt til omgivelsen så vil reguleringsbestemmelser, 
planbeskrivelse og plankart, gi muligheter for realisering av tomten uten at det skaper 
negative konsekvenser for naboene. Endring av plan gir en god sammenheng mellom øvre 
og nedre del av Otra / Tangen. Tomten er ikke for hardt utnyttet. Og med sin funksjon og 
volum passer tiltaket svært godt inn i omgivelsene. Det er tatt mange hensyn til 
omkringliggende planer og bebyggelse underveis i arbeidet. Men det er ikke mulig å ta 
hensyn til alle. I utvikling av et område må man også ta hensyn til forslagstiller sine egne 
ønsker. Med det menes at i fremlagt forslag har utbygger tatt hensyn til svært mange av 
merknadene fra Lunde, men det har ikke vært mulig å ta hensyn til alle.  
 

6.3. Medvirkning  
 
Sylinderservicetomta as er grunneier av Tangen 25 og 27, mens Kristiansand kommune eier 
infrastrukturarealene rundt. Siden Sylinderservicetomta AS er eneste grunneier er det bedre 
flyt i planprosessen, kontra om det hadde vært flere grunneiere.  
 
Det har vært avholdt et dialogsmøte Vest-Agder Fylkeskommune / Tangen VGS. Utenom det 
er nabovarsel sendt ut.  
 
Det har sammen med Kristiansand kommune vært avholdt informasjonsmøte 12/2-20 med 
eiere av Høyhustomta og NAV tomta.  
 
Det har vært nær dialog med Kristiansand kommune i planarbeidet, blant annet med flere 
arbeidsmøter om planforslaget. Det har medført til et godt bearbeidet planforslag.  
 
 
 
 

7. FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
 
Forslagstiller har utarbeidet en endring av området som er i tråd med Kommuneplanens 
samfunnsdel. Et forslag som ikke fører til ulemper for naboer og et forslag som er 
realiserbart. Estetisk vil bygningen passe meget godt inn i omkringliggende bebyggelse og 
for beboere i bygget så preges bygget av høy kvalitet, og svært god beliggenhet. 
Forslagstiller er av den oppfatning at dette er et godt prosjekt. For alle.  
 
 
 

8. VEDLEGG 
 
- ROS-analyse 
- Rapport geotekniske undersøkelser 
- Vurdering av støy fra vegtrafikk  
- Sammenlikning av sol / skygge fra to ulike retninger 
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