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Formål

Formålet er å lage et mulighetsstudie av Tinnheia for å se på kvalitetene og 
potensialet som finnes med henblikk på videreutvikle bydelen. Det innebærer 
å jobbe med både velforeningene, innbyggere og politikere i prosessen. 
Herunder sikre medvirkning fra barn og unge. 

Mulighetsstudiet skal danne grunnlag for en fremtidig områdeplan. 



Bakgrunn

Velforeningene på Tinnheia tok det opprinnelige initiativet til å lage et 
mulighetsstudie av sitt nærområde. 

I 2019 besluttet plan og bygg å støtte opp om mulighetsstudiet. I ettertid har 
kommunen også gjennom politisk behandling av økonomiplanen støttet opp 
omkring prosjektet.



Prosjektorganisering

Velforeningene tok det opprinnelige initiativet, men overordnet planlegging og 
organisering ligger nå hos Kristiansand kommune ved plan og bygg. Arbeidet 
vil foregå i samarbeid med velforeningene. 



Prosjektorganisering

Det er viktig for oss, som kommune, at vi dokumenterer og systematiserer 
innbyggernes tilbakemeldinger, slik vi sikrer oss at disse er representative for 
Tinnheia.

Viktige samarbeidspartnere i prosjektet er:

• Barn og unge: Skole, barnehage, fritidsklubber 

• Beboerne på Tinnheia

• Velforeningene

• Fylkeskommunen



Gjennomføringsplan

STEG 1 - AVGRENSNING



Gjennomføringsplan

STEG 2 – ANALYSE - MEDVIRKNING

Hva er medvirkning?

Metoder som skal tas i bruk for å få innbyggernes oppfattelse av området:

▪ Digital spørreundersøkelse 

▪ Fokusgrupper

▪ Happening på Torvet

▪ Medvirkning med barn og unge



Medvirkning med Tinnstua barnehage

16.12.20 traff vi Tinnstua barnehage på Tinnheia torv, hvor barna hengte opp sine 
ønsker på juletreet torvet.

I forkant hadde vi levert julekuler til barnehagen hvor barna kunne skriver 

«HVA DE ØNSKER SEG FOR TINNHEIA?»



Gjennomføringsplan

STEG 2 – ANALYSE - KARTLEGGING 

Hva er det i området i dag?

• Bebyggelsesstruktur (typologier)

• Sosial infrastruktur (skole, barnehage)

• Hverdagsfunksjoner (butikker, handel, lege, frisør, trening, aktiviteter etc.)

• Byrom/plassdannelser/møteplasser

• Grønnstruktur (lek, friområder, stiforbindelser)

• Infrastruktur (vei, barriere, koplinger, snarveier) 



STEG 3 – POTENSIALE OG VIDEREUTVIKLING 

• Fortetting

• Funksjoner (tilrettelegge for det som mangler)

• Grønnstruktur (lek, forbindelser) 

• Byrom/plasser

• Møblering (belysning, legge til rette for opphold)

• Annet? 

Gjennomføringsplan



STEG 4 – PRESENTASJON AV STUDIET

• Presentasjon av studiet innen politisk behandling

• Innspill fra berørte parter

STEG 5 – POLITISK BEHANDLING

• Legge frem mulighetsstudiet for politisk behandling med henblikk på 
oppstart av områdeplan for Tinnheia

STEG 6 – OMRÅDEREGULERING 

• Oppstart av planarbeid

Gjennomføringsplan



Framdriftsplan

Utkast til foreløpig framdriftsplan. 

AKTIVITETER/ MILEPÆLER TIDSPUNKT

Møte med velforeningene November

Medvirkning med Tinnstua Barnehage Desember

Utsendelse av spørreskjema Januar

Medvirkning med Grim skole Februar

Utarbeide analyser Januar-mars

Medvirkning med Karl Johans Minne skole Mars

Fokusgrupper Mars-april

Happening på Tinnheia torv Sommerhalvåret

Presentasjon av mulighetsstudiet 

Politisk forankring

Påbegynne arbeidet med områdeplan



Takk for oppmerksomheten! 

Ved spørsmål ta kontakt med: 

Nina Malo: nina.malo@kristiansand.kommune.no

Joann Rexen Busk: joann.rexen.busk@kristiansand.kommune.no
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