3.19. Offentlige toaletter, salgsboder, kiosker og uteservering
Toaletter
Utforming av offentlige toaletter bør i størst mulig grad tilpasses tilstøtende arkitektur og
omgivelser. I friluftsområder benyttes trekonstruksjoner med saltak, mens det i parker og
gater i Kvadraturen bør benyttes konstruksjoner av stål eller betong.
Offentlige toaletter er sterkt utsatt for skader og hærverk. I bysentrum benyttes de i stor
grad av narkomane som varmestuer og sprøyterom. Drifts- og vedlikeholdskostnadene er
betydelige, mens den påtenkte bruken som avtrede for byens innbyggere og besøkende
er forholdsvis liten.

Offentlig toalett i urban
design

Følgende funksjonskrav stilles til toaletter i bysentrum: robusthet i materialvalg og utstyr,
innbygd håndvask, såpedispenser og håndtørker, universell utforming med plass for
rullestolbrukere, betjening med blindeskrift, høyttalerinformasjon, automatisk døråpning
etter fastsatt tid, automatisk spyling etter bruk, mulighet for integrering av urinal og
mulighet for betalingsautomat, mulighet for programmerbar åpningstid.
Salgsboder
Det pågår et eget arbeid i forbindelse med organisering og utforming av salgsarealene på
Nedre Torv. Når dette er avklart vil konklusjonene inntas i bydesignprogrammet.
Kiosker
Frittstående kiosker i Kvadraturen bør unngås bl.a. av hensyn til mest mulig fri sikt i
gateløpene. Kiosker bør integreres i bygningsmassen ellers.
Uteservering
Uteservering preger Kristiansand i sommerhalvåret og oppvarming med gass- eller
stråleovner gjør at sesongen nå snart er helårig. Som Sørlandets hovedstad har
Kristiansand et pulserende folkeliv i bykjernen og et behagelig klima. Dette er fortrinn som
gir gode muligheter for uteservering på gater og torv. Uteservering er blitt et verdifullt
tilbud både for turister og fastboende.
Det er viktig å tilrettelegge for denne typen byliv, men samtidig må uteserveringen
innordnes øvrige virksomheter, bebyggelsen og gatene. I gågatene vil det normalt være
god plass til uteservering innenfor salgs og møbleringssonene. Uteservering tillates
vanligvis ikke på fortau, men der gangtrafikken er moderat og fortauene brede (over 4 m),
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bør det kunne tillates utsetting av bord og stoler langs fasadene. Det må sikres fri
gangpassasje på minimum 2 m.

Enkel uteservering på bredt
fortau i Markens gate

Uteserveringen skal være så åpen som mulig. Faste tak tillates ikke, men parasoller og
markiser tillates. Disse må ikke gå utenfor inngjerdet område og skal ha en minste høyde
på 2,3 m.
Bord og stoler skal stå direkte på gatenivå, oppbygde konstruksjoner/plattinger tillates
normalt ikke. Stoler og bord skal ha god material- og formmessig kvalitet, med dempet
mønster- og fargebruk som er underordnet bygnings- og gatemiljøet. Noe fargekontraster
kan være ønskelig for å ivareta svaksyntes behov. Hvite plastmøbler tillates ikke. Møbler i
tre eller stål anbefales.
Avgrensing/inngjerding er nødvendig dersom det skal serveres alkohol ihht,
skjenkebestemmelsene. Inngjerding skal være åpen, fortrinnsvis stål- eller
smijernskonstruksjon, med maksimal høyde 1,1 m. Bruk av beplanting til inngjerding
tillates ikke.
Det må påses at inngjerding ikke stenger for ledelinjer og elementer som benyttes til
leding/orientering av blinde og svaksynte. Et hovedkrav for all uteservering er
tilgjengelighet for alle. Trinn og andre hindringer skal ikke forekomme.
Inngjerding av uteserveringsarealer på fortau tillates normalt ikke.
Parasoller og markiser er store dominerende elementer som må ha dempet farge tilpasset
bygninger og øvrige omgivelser. Store løse sokler er estetisk uheldig, og det bør tilstrebes
nedgravde fundamenter. Nedgraving av fundamenter eller strømuttak i gate/fortau må
alltid godkjennes av veieier og sikres med låsbart lokk som ikke hindrer drift/vedlikehold
utenfor sesongen.
Det tillates ikke reklametekster eller reklameskilt utover menykart i maksimalt A3-format i
tilknytning til uteservering.
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Inngjerding med beplanting
av uteservering i gågata i
Markens gate. Dette virker
som et kunstig
fremmedelement i gatebildet

Barer og serveringsdisker skal normalt ikke plasseres på gater og torv. Der det er stor
uteservering kan dette tillates dersom det ikke hindrer sikt i gateløpene eller hindrer
framkommelighet, varelevering og vedlikehold. De skal ikke være høyere enn 1,1 m
eksklusive evt. om skal være av markise/parasoll-type.
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