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PLANINITIATIV FOR DETALJREGULERING AV EIENDOMMENE 
STRANDPROMENADEN 31 OG ØSTRE STRANDGATE 56 B 

På vegne av eiere av Strandpromenaden 31 v/Tom Andersen og Østre Strandgate 56 B v/ Svein B. 
Nordeng, anmodes det om oppstartsmøte for felles detaljregulering av de to eiendommene 
Strandpromenaden 31 – gnr 150/ bnr 1270 og Østre Strandgate 56 B – gnr 150/ bnr 1586. 

Formålet med planen  
Det er ønskelig å få til en bedre utnyttelse av eiendommene, og det foreslås derfor å fortette 
eksisterende bygningsmasse med et nytt bolighus i to etasjer + loftsetasje på hver av eiendommene 
og parkering i en underetasje med felles kjøreadkomst fra Østre Strandgate.  

Eiendommen Strandpromenaden 31 – gnr 150/ bnr 1270 - har et areal på 588 m2. Bebygd areal 
utgjør 169 m2, tilsvarende en utnyttelse på 29 % BYA. 

Eiendommen Østre Strandgate 56 B   – gnr 150/ bnr 1586 - har et areal på 877 m2. Bebygd areal 
utgjør 266 m2, tilsvarende en utnyttelse på 30 % BYA.  

Samlet areal for de to eiendommene utgjør 1464 m2, og samlet BYA utgjør 435 m2, tilsvarende en 
utnyttelse på 28 % BYA for begge eiendommene sett under ett. 

Målsettingen er å oppnå et bærekraftig prosjekt som gir tidsriktige boliger med gode bokvaliteter, og 
prosjektet skal gi et positivt bidrag til området. Det vil bli lagt vekt på at ny bebyggelse innordner seg 
og harmonerer med eksisterende bygningsmasse på eiendommene og den omkringliggende 
bebyggelse. Samtidig skal kvaliteter som sol og utsikt ivaretas, både for eksisterende og ny 
bebyggelse. 

Premissene for det videre planarbeidet: 

Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Planområdet foreslås å omfatte eiendommene Strandpromenaden 31 – gnr 150/ bnr 1270 og  
Østre Strandgate 56 B - gnr 150/ bnr 1586, avgrenset til eiendomsgrensene mot omkransende 
eiendommer.  

Del av kommunal grunn mellom Strandpromenaden 31 og selve Strandpromenaden (gang-/ 
sykkelveien), foreslås også medtatt i planområdet.  

Strandpromenaden 31 har i dag - som den eneste eiendommen på strekningen Gravane -
Kronprinsensgate - kjøreadkomst via Strandpromenaden, som ellers er forbeholdt fotgjengere  
og syklister. Østre Strandgate 56 B har sin kjøreadkomst via port mot Østre Strandgate. Ved en  
felles fortetting av de to eiendommene, vil man kunne samle kjøreadkomsten til eksisterende port 
mot Østre Strandgate for begge eiendommene, og via rampe til en felles parkeringskjeller. 

At de to eiendommene blir utviklet i fellesskap, er spesielt gunstig ettersom det muliggjør å avslutte 
kjøreadkomsten over Strandpromenaden. Dermed blir det kun innkjøring fra Østre Strandgate. 
Dessuten vil arkitekturen få et sammenhengende uttrykk, med et helhetlig og harmonisk resultat,  
og med funksjonelle løsninger for eiendommene sett under ett. 

Utover endret kjøreadkomst til Strandpromenaden 31 og den fortetting av bygningsmassen som 
planforslaget forutsetter, antas det at planarbeidet ikke vil få innvirkning utenfor planområdet. 
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  Forslag til planområdets avgrensning

Litt historikk / dagens situasjon 
Eiendommene Strandpromenaden 31 – gnr 150/ bnr 1270 og Østre Strandgate 56 B - 150/1586, er 
begge bebygd med hver sin store byvilla, oppført i hhv. 1909 og 1915. Bygningene er opprinnelig 
oppført som boliger. Begge bygningene har to etasjer med karakteristiske, sammensatte valmtak. 
Dette gir loft med store volumer og mulighet for innredning. I Strandpromenaden 31, er det allerede 
en innredet loftsetasje. I nordvestre hjørne av Østre Strandgate 56 b, er det på 1980-tallet oppført en 
én-etasjes, dobbel garasje i mur, med porter direkte ut mot gaten. Boligene har gjennom årene blitt 
noe ombygd, hovedsakelig ved vindusutskiftning, men fremstår likevel med sitt opprinnelige  
formuttrykk og karakter. Begge boligene er oppført i SEFRAK-registret og er vernet gjennom 
kommunedelplan og i gjeldende reguleringsplan som hensynssone ‘H570 -bevaring av kulturmiljø’. 

Hjemmelen til eiendommen Strandpromenaden 31 har Tom Andersen gjennom sitt firma 
Strandpromenaden 31 AS. 

Hjemmelen til eiendommen Østre Strandgate 56 B har Svein B. Nordeng gjennom sitt firma Frontier 
House AS. 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det planlegges oppført to nye boligbygg, knyttet sammen med eksisterende bygning på hver eiendom 
med et mellombygg for adkomst, trapp og heis. De nye bygningene har to etasjer, med mulighet for 
utnyttelse av loftsetasjen. For å oppnå best mulig tilpasning til omgivelsene, er møneretning og 
takform gjort tilnærmet lik de omkringliggende boliger. Mønehøyden vil underordne seg de to 
eksisterende bygningene og materialvalg vil også tilpasses omgivelsenes bygningsmiljø.  



Byggelinjen langs eiendomsgrensen mot Tresse opprettholdes, og ny bebyggelse mot Østre 
Strandgate trekkes også tilbake (ca. 2 meter) fra den eksiterende muren mot gaten.  
Dobbeltgarasjen fra 1980-tallet forutsettes revet. 

 Forslag til ny bebyggelse i planområdet - Situasjonsplan 

Parkering planlegges i felles parkeringskjeller som vil ligge mellom de to eksisterende bygg, 
med felles adkomst fra Østre Strandgate.  

Det planlegges ingen andre tiltak på eiendommen. 

Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Bebygd areal for Strandpromenaden 31 planlegges økt med 191 m2 til samlet BYA = 359 m2, 
tilsvarende en utnyttelse på 61 % BYA. 

Bebygd areal for Østre Strandgate 56 B planlegges økt med 199 m2 til samlet BYA = 415 m2, 
tilsvarende en utnyttelse på 47 % BYA. 

Samlet areal for de to eiendommene utgjør 1464 m2, og planlagt samlet BYA utgjør 774 m2, 
tilsvarende en utnyttelse på 53 % BYA for begge eiendommene sett under ett. 



Takutforming tilpasses eksisterende bebyggelse med store valmtak med noe varierende takvinkler. 
Mønehøyden vil for nybygget i Strandpromenaden 31 være den samme som for eksisterende (cote 
+14.5) og for Østre Strandgate 56 B vil den ligge ca. 30 cm lavere (cote +15.4 for nybygg / cote +15.7 
for eksisterende bygg).  

Forslag til ny bebyggelse i planområdet – sett fra nordvest 
(til venstre) og nordøst (til høyre) – Østre Strandgt. nederst 

Det er muligheter for varierende antall leiligheter i de to byggene, avhengig av størrelsen, og antall 
leiligheter kan dessuten varieres i de enkelte etasjer. Ett alternativ kan være 4 leiligheter i hvert bygg, 
f.eks. 2 leiligheter i første etasje, 1 stor leilighet i annen etasje og 1 mindre leilighet i loftsetasje.
I tillegg kan man se for seg tilsvarende fordeling i hvert av de eksisterende byggene, altså til sammen 
maks.16 leiligheter. 

Det etableres felles trapp og heis fra underetasje til øverste etasje og dessuten atkomst på 
bakkeplan. Det forutsettes gangadkomst fra Strandpromenaden og Østre Strandgate, slik som i dag. 



Kravet til utendørs oppholdsareal, er minimum 25 m2 pr. boenhet. Med 16 leiligheter, vil det samlede 
karvet bli 400 m2. Terrasser/ balkonger og eiendommenes utearealer, forutsettes å dekke kravene til 
uteareal for boligene.  

Forslag til ny bebyggelse i planområdet – sett fra sørøst (Strandpromenaden 31 nederst til venstre) 

Nedenfor: Eksempel på mulig planløsning med mellombygg for adkomst, trapp og heis. Østre Strandgt. 56 B til venstre. 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det skal etableres moderne leiligheter med gode bokvaliteter. 

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser, 
Den planlagte bebyggelsen er i stor grad tilpasset områdets karakter, både når det gjelder 
bygningsvolumer, utforming og tomteutnyttelse. 
De nye bolighusene vil ikke ta sol eller utsikt for noen av naboene i vesentlig grad. 



Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 
Planområdet omfattes av kommunedelplanen for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – Kvadraturen 
2011-2022 (plan nr. 1264). Vedtatte reguleringsplaner og bestemmelser gjelder imidlertid foran  
kommunedelplanen. 

Eiendommene er i dag regulert som del av detaljreguleringsplan nr. 1418, Kvartal 57, østre del, 
vedtatt 01.02.2017. I denne planen er Strandpromenaden 31 (område BFL) regulert til formål 
Forsamlingslokale, og Østre Strandgate 56 B (område BKB2) er regulert til formål Bolig / kontor. 
I reguleringsbestemmelsene angis at eksisterende bebyggelse på begge eiendommene skal bevares, 
og maksimal tomteutnyttelse for hver eiendom angis til maks BYA=50%. Hensynssone H570-
Bevaring av kulturmiljø, gjelder for begge eiendommene. Formålet med hensynssonen er å bevare 
eksisterende arkitektonisk og kulturhistorisk verdifull bebyggelse og gi rammer for rehabilitering og 
utbedring, slik at områdets særpreg og helhetlige miljø bevares og videreutvikles. 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Ingen vesentlige interesser berøres av planen. 

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 
Det antas ikke å være særskilt behov for å forebygge risiko og sårbarhet ved dette plantiltaket. 

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 
Opplyses av kommunen. 

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
Samarbeid med naboer, grunneiere, skoler og offentlige myndigheter, vil følge rutiner som fastsatt i 
lov og forskrift samt kommunens retningslinjer for utarbeidelse av reguleringsplaner. Det vil bli 
utarbeidet plan for medvirkningsprosess og avholdt dialogmøter med involverte parter. 

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 
Planens omfang og karakter omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning. 
Planen kommer ikke inn under forskriftens § 2. I noen grad medfører denne detaljreguleringen 
endring av gjeldende plan for området, jfr. § 3, men omfattes likevel ikke av tiltak som nevnt i § 4. 

Annet 
Ingen infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet. 
Ingen spesielle utredninger bør foretas som en del av planarbeidet. 

Forslag til overordnet fremdrift 
Tiltakshaver ønsker rask fremdrift i planarbeidet, og oppstart av reguleringsarbeidet ønskes varslet så 
raskt som mulig. 



Vedlegg 
Forslag til planavgrensning, situasjonsplan og illustrasjonsprosjekt utarbeidet av BASIS arkitekter AS 
vedlegges. 

Kristiansand, den 16. oktober 2020 

Erik Østrådal, 
Sivilarkitekt MNAL, 
BASIS arkitekter AS 
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Mulig planløsning 1. etasje: Østre Strandgate 56 B til v.                        og                    Strandpromenaden 31 til h.
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Ny og eksisterende bebyggelse - sett fra nordvest (mot Tressse)  - Østre Strandgate nederst til venstre



Ny og eksisterende bebyggelse sett fra nordøst (mot Generalboligen) - Østre Strandgate nederst til høyre



Ny og gammel bebyggelse sett fra sørøst - Strandpromenaden 31 nederst til venstre
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