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Plan nr. 1594        Datert: 12.05.2021 

 

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TANGEN FELT B1-4 

DETALJREGULERING 

 
1. Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5) 

 

 

1.1 Bebyggelse og anlegg – Sentrumsformål BS (pbl §12-5) 
 

1.1.1 Bebyggelsestype 

 
I 1. etasje tillates det følgende funksjoner; næring, forretning, service herunder 
bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting knyttet til undervisning, kontor og felles 

oppholdsareal for alle byggets funksjoner.  
 
Fra og med 2. etasje tillates kun boligbebyggelse – leiligheter. Det tillattes maksimalt 80 
boenheter.  
 

 

1.1.2 Krav til uteoppholdsareal (pbl §12-7) 

For hver boenhet skal det avsettes 25 m² uteoppholdsareal. Minst 50% av arealet skal ha 
sol ved jevndøgn kl. 15. Fellesareal på tak som skal regnes med skal ha sol kl. 12-18 ved 
vårjevndøgn.  
 
F_BUT inngår i beregningen av uteoppholdsareal. Terrasse/ balkong, også innglassede, 
kan godkjennes som uteoppholdsareal når de er minimum 6 m2 og har en dybde på 
gjennomsnitt 1,6 m. 
 
Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: arealer i gul eller rød 
sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520). 
 

1.1.3 Plassering av bebyggelse (pbl §12-7) 
 
Byggegrensen følger formålsgrensen. Følgende er spesielt for enkelte etasjer: 

1. etasje; fasade mot f_BUT skal trekkes minimum 1,2 meter inn fra byggegrensen. 
Fasade mot f_SVGT skal trekkes minimum 4 meter inn fra byggegrensen med unntak 
av nødvendige søyler og bærende elementer. Fasade mot gaten Tangen (T1 i planID 
891) skal trekkes minimum 60 cm inn fra byggegrensen. 

4.– 6. etasje; skal etableres innenfor bestemmelsesområde #1. 
7. etasje; skal etableres innenfor bestemmelsesområde #2. 

Basseng, takterrasse/hage, heis- og tappehus og andre tekniske installasjoner skal 
etableres innenfor bestemmelsesområde #3.  

 
Utkraging: 

Det tillates utkraging av balkonger eller karnapper på inntil 1,2 m over f_BUT  med  
minsteavstand på 3,5 m til terreng.  
Det tillates utkraging av balkonger eller karnapper på inntil 1,2 m over f_SGT med 
minsteavstand på 4,5 meter til terreng.  

Det tillates utkraging av balkonger eller karnapper på inntil 1,2 m over T1 i planID 
891 (gaten Tangen) med minsteavstand på 4,5 meter til terreng. 
Det tillates utkraging av balkonger eller karnapper på inntil 1,2 meter over o_SGG2 
med minsteavstand på 4,5 m til terreng. 
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1.1.4 Utnyttelse (pbl §12-7) 
Maksimal tillatt utnyttelse er BYA 100 %, utkragede karnapper og balkonger skal ikke inngå i 
beregningen. 

1.1.5 Høyder (pbl §12-7) 

Bygningenes maksimale høyder fremgår av plankartet og har følgende kotehøyder: 

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  

 

Det tillates etablert skjerming- og levegger mot og mellom de private utearealene til leilighetene 
i 7. etasje over topp gesims for 6. etasje.  
 
Det tillates fast møblement/plantekasser i inntil 75cm høyde over topp gesims 7. etasje. 
Elementene skal trekkes minimum 2m tilbake fra gesims. 

 
Topp heissjakt, trappehus og overlys på tak over 7. etasje, kan etableres 2,2 meter over topp 
dekke rundt basseng. 

1.1.6 Terrengtilpasninger (pbl §12-7) 

Ved søknad om byggetillatelse skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ 
nabobebyggelse og tilstøtende vei. 

 

1.1.7 Forstøtningsmur (pbl §12-7) 

Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,5 meter. Det tillates ikke naturstein- eller 
stablesteinmur. 

 

Forstøtningsmurer mot vei kan plasseres i formålsgrense når de er lavere enn 0,5 m, og i 

en avstand tilsvarende murens halve høyde når de er mellom 0,5 m og 1,5 m. 
 

1.1.8 Utforming av bebyggelsen (pbl §12-7) 
 

Bebyggelsen skal ha flatt tak.  

Det skal etableres et atrium for overlys i byggets høyderetning. 
 

Alle takflater som er egnet skal utføres med materiale som bidrar med fordrøyning av regnvann 
eller energitiltak. 
 
På tak over 7. etasje kan det etableres felles basseng, takterrasse og takhage.  
 
Minimum 50% av rekkverk på balkonger i 2. etasje skal være av transparente materialer.   
 

Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform. Tekniske installasjoner skal 
innebygges. 
 
Det tillates kun innglassing av balkonger mot gaten Tangen.  

1.1.9  Overvannshåndtering og blågrønne løsninger (pbl §12-7) 
 

Overvann ledes via egen privat overvannsledning til Otra. 
 

1.1.11 Støy (pbl §12-7) 
Der støynivået utenfor boligfasade har en døgnekvivalent på mer enn 55 dB(A) skal 
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leilighetene være gjennomgående eller ha minimum en stille side, med mindre det 
kan dokumenteres tilfredsstillende støyforhold kveld og natt. 
 
1.1.12 Krav til parkering 

All parkering skal etableres innenfor felles garasjeanlegg i SHP.  
 
Det avsettes 0,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Bilparkeringskrav for andre 
funksjoner er minimum 1 biloppstillingsplass per 150 m2 BRA. 

 

Det avsettes areal til sykkelstativer for 2 sykler pr. 100 m² andre funksjoner og 2 sykler pr. 
boenhet. Halvparten skal plasseres under tak. Sykkelparkering skal være låsbar og lett 

tilgjengelig. 
 

   1.1.13 Krav til avfallshåndtering.  
Avfallshåndering skal løses ihht. til enhver tids gjeldende avfallsteknisk norm. 
Det skal etableres nedgravd løsning innenfor formålet f_SGT. 

 
1.1.14 Avkjørsel 

Avkjørsel er vist med pil på plankartet. Det tillates 1 avkjørsel til eiendommen med maksimal 
bredde = 7,0 meter. Avkjørsel til private eiendommer skal ha frisikt og stigning/fall i henhold til 
Kristiansand kommunes veinormal. Maksimal stigning i avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m 
fra formålsgrense samferdsel med unntak av grøft. 
 
 

1.2  Bebyggelse og anlegg - Uteoppholdsareal (f_BUT) (pbl § 12-5) 
 

Arealet er felles for BS og skal benyttes til uteoppholdsareal og etableres på maks kote 
+3. Arealet skal opparbeides som en møteplass inkludert minimum tre (3) 
lekeplassfunksjoner. Arealet skal også ha en tydelig bevegelseslinje/gangvei mellom 
o_SGG1 og o_SGG2 for allmenheten. f_ BUT skal være universelt utformet.  
 
Det tillates etablert mopedparkering på mot Tangen videregående skole gnr. 150 bnr. 
1286. Parkeringen skal være overbygd. 
 
For de delene av o_SGG1 som grenser inn mot B2 og o_FTA i detaljregulering for Tangen 
B1 – del av – Tangen 1-11, planID 1331, tillates en midlertidig og enklere opparbeidelse. 
Arealet tillates ikke brukt som parkering.  
 
Utkraging i henhold til bestemmelse 1.1.3 tillates over formålet. 

 
Det er krav om utarbeidelse av en felles utomhus- og teknisk plan for f_BUT, o_SGG1, 
o_SGG2 og f_SGT. Denne planen skal inneholde: 
 
- Intensjonene om et grønt preg på, plassering og utforming av de offentlige arealene, 

som vist i illustrasjonsplan datert 14.05.21, skal utvikles videre. 
- Bevegelseslinjer/ gangflater som henger sammen med tilstøtende bevegelseslinjer/ 

gangflater langs med Tangen VGS, T21 ut til Tangen Park og elvepromenaden langs 
Otra. 

- Avfallsløsning og varelevering 
- Vegetasjon/enkelttrær 
- Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder 
- Møblering og lekeplass 
- Lokal overvannshåndtering og blågrønne løsninger 
- Tydelig grense mellom krav til midlertidig og permanent opparbeidelse av O_SGG1, jf. 

5.2.b. 

- Både permanent og midlertidig opparbeidelse av o_SGG1.  
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2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5) 
 

Det skal utarbeides en felles utomhus- og teknisk plan for alle arealer regulert til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur sammen med arealet regulert til uteoppholdsareal, jf. 
bestemmelse 1.2.  
 
Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til 
og omlegginger av eksisterende nett. Overvann skal primært håndteres som åpne løsninger.  
 

Tekniske planer skal også omfatte ras- og fallsikring. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
skal anlegges som vist på plan og i samsvar med til en hver tid gjeldende kommunale normaler.  
 
2.1. Bruk av veigrunn (pbl § 12-7) 
 
O_SGG1 og O_SGG2 skal være offentlig.  
F_SGT skal være felles for BS.  
F_SPH skal være felles for BS. 
 
 

2.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur - Gangvei/Gangareal/Gågate (SGG) (pbl § 12-5) 
 
O_SGG1 skal opparbeides som gang- og sykkelareal/byrom. Arealet skal henge sammen med 
f_BUT1 og tilstøtende areal langs Tangen videregående skole. Fremkommelighet må prioriteres.  

 
O_SGG2 skal opparbeides som en del av elvepromenaden langs Otra og kan benyttes til 
uteservering knyttet til funksjoner i BS. Arealet skal henge sammen med f_BUT. Fremkommelighet 
må prioriteres. 
 
Offentlig samferdselsanlegg/utomhusarealet skal gis en høy standard på møblering, belegg, 
beplantning og belysning. Arealene skal planlegges i samsvar med kommunens gjeldende 
normaler for utomhusanlegg, veinormal og VA-norm. 
 
Utkraging i henhold til bestemmelse 1.1.3 tillates over formålet. 
 
2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – gatetun (SGT) (pbl 12-5) 
Innenfor f_SGT tillates det etablering av nedgravde søppelløsninger. Arealet skal utformes i 
sammenheng med o_SGG1. 

 
Utkraging i henhold til bestemmelse 1.1.3 tillates over formålet. 
 
 

2.4 Samferdsel og teknisk infrastruktur - Parkeringshus/-anlegg (f_SPH) 
 
2.4.1 Funksjon 

F_SPH er felles parkering(garasje)anlegg for BS. Det tillates benyttet til parkering for bil og sykler. 
Arealet kan også benyttes til boder og tekniske rom ved behov.   
 
P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler. 2 av p-plassene skal være HC-
plasser med bredde minst lik 4,5 m. Disse skal ligge i tilknytning til heis i parkeringskjeller. 
 
2.4.2 høyder 

P-kjellers maksimale høyder er følgende: 
 
Kote +2,0 Hovedinngang og topp rampe til p-kjeller 
Kote +0 Ferdig gulv p-kjeller  
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2.4.3 Utnyttelsesgrad og byggegrense 
Maksimal tillatt utnyttelse er 100 % BYA.  
For SPH går byggegrensen i formålsgrensen.  

 
 

3. Bestemmelsesområder (pbl § 12-7) 

 
Innenfor bestemmelsesområdene angis utstrekningen til følgende etasjer og tiltak: 

 
# 1 – Bebyggelse 4. - 6. etasje, og skjerming- og levegger for 7. etasje. 
# 2 – Bebyggelse 7. etasje.  
# 3 – Felles terrasse/hage med basseng og andre tekniske installasjoner.  

 
 

4. Hensynssoner (pbl §12-6) 

 
4.1 Sikringssoner - frisikt 

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over 
tilstøtende veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå. 

 
5. Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7) 

 

5.1. Rammetillatelse 

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge: 
 
a) godkjent felles utomhus- og teknisk plan 
b) godkjent plan for håndtering av overvann. 
c) godkjent tiltaksplan for håndtering av forurensede masser 
 
 

5.2 Igangsettingstillatelse 
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse gjelder følgende: 
 
a)  Kvartalslekeplass/møteplass i del av Elveparken nærmiljøpark skal være sikret opparbeidet 

iht. godkjent utomhusplan.  
b)  Samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet 

og godkjent i henhold til godkjente felles utomhusplan og tekniske plan.  
For o_SGG1 gjelder følgende: 

o Ferdig opparbeidet; kjøreareal/gangareal og arealer inn mot f_BUT og f_SGT definert 

i felles utomhus- og teknisk plan. 

o Midlertidig opparbeidet; arealer inn mot B2 og o_FTA i detaljregulering Tangen B1 – 

del av – Tangen 1-11, planID 1331 definert i felles utomhus- og teknisk plan. 

c)  Fortau langs BS mot Otra som er del av regulert T1 i planID 891 skal være ferdig 
opparbeidet, i henhold til godkjent teknisk plan. 
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