
 

 
Bydesignprogram for 
Kristiansand kommune 

 
 
 

Vedtatt av bystyret 07.09.2011



Innholdsfortegnelse 
 

1. Innledning..........................................................................................................................1 
1.1. Bakgrunn og målsetting for et bydesignprogram..........................................................1 
1.2. Formell behandling og status.......................................................................................1 
1.3. Kristiansands identitet .................................................................................................1 
1.4. Dagens situasjon i forhold til bydesign.........................................................................2 
1.5. Universell utforming.....................................................................................................2 
1.6. Områdeavgrensninger.................................................................................................2 
1.7. Gate- og veihierarki .....................................................................................................3 
1.8. Byrom og grønnstruktur...............................................................................................3 

2. Byens gulv.........................................................................................................................4 
2.1. Historisk bruk av gatebelegg i Kristiansand .................................................................4 
2.2. Gatebelegg – krav til funksjon og design .....................................................................4 
2.3. Fortau..........................................................................................................................4 
2.4. Gågater .......................................................................................................................5 
2.5. Opphøyde kryss ..........................................................................................................6 
2.6. Kantstein .....................................................................................................................6 
2.7. Rabatter / trafikkøyer ...................................................................................................6 

3. Byens inventar ..................................................................................................................7 
3.1. Benker.........................................................................................................................7 
3.2. Søppelkasser ..............................................................................................................7 
3.3. Parkeringsautomater ...................................................................................................8 
3.4. Koblingsskap for elektrisitet, telefon, bredbånd og veilys .............................................8 
3.5. Pumpehus og trafoer ...................................................................................................8 
3.6. Kumlokk ......................................................................................................................8 
3.7. Rekkverk / ledegjerder / pullerter .................................................................................9 
3.8. Sykkelsluser / bilsperrer ..............................................................................................9 
3.9. Rullestolramper ...........................................................................................................9 
3.10. Sykkelparkering.........................................................................................................10 
3.11. Bilparkering ...............................................................................................................11 
3.12. Veilys ........................................................................................................................11 
3.13. Trafikkskilt .................................................................................................................14 
3.14. Byrom, grønnstruktur og trær ....................................................................................15 
3.15. Kunst i byen – byen som arena .................................................................................19 
3.16. Leskur og busslommer ..............................................................................................20 
3.17. Støyskjermer .............................................................................................................21 
3.18. Leke- og aktivitetsanlegg...........................................................................................22 
3.19. Offentlige toaletter, salgsboder, kiosker og uteservering ...........................................23 

4. Byens vegger ..................................................................................................................26 
4.1. Skilt og reklame.........................................................................................................26 
4.2. Fasader, markiser og baldakiner ...............................................................................27 

5. Tiltaksplan .......................................................................................................................28 
6. Bystyrets behandling og vedtak av bydesignprogrammet. .........................................29 

 

 

 



 Bydesignprogram for Kristiansand 27.04.2011 med endringer 07.09.11  
 side 1 

  

Forord 
 

I kommunens handlingsprogram for 2010-2013 inngår utarbeidelse av bydesignprogram. 
 
Programmet er utarbeidet av: 
Helmer Espeland, parkvesenet 
Hanne Katinka Hofgaard, parkvesenet 
Helge Solli, miljøvernetaten 
Mirza Lejlic, plan- og bygningsetaten 
Per Kjelsaas, ingeniørvesenet
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og målsetting for et bydesignprogram 
Bysentrum i Kristiansand har et særpreg, både i forhold til byplan, arkitektur og 
materialbruk. 
 
Kristiansand ønsker å framstå som en attraktiv by med egenart og høy estetisk kvalitet på 
gater, byrom og bygninger. 
 
Til hjelp i dette arbeidet er det utarbeidet er designprogram for gatemøbler og utstyr i det 
offentlige rom, som skal ivareta krav til helhetlig utforming, funksjonalitet, estetikk, drifts- 
og vedlikeholdskostnader. Ved å begrense antall varianter av farger, utforming, modeller 
m.m. av elementer som inngår i kommunens vedlikehold, kan en skape en større grad av 
Kristiansands identitet, samtidig som muligheter og kostnader til å holde en høy drifts- og 
vedlikeholdsstandard blir bedret. 
 
Programmet må gis en fleksibilitet som sikrer at en kan nyttiggjøre tekniske nyvinninger, 
ivareta visse grader av arkitektonisk frihet og åpne for områder med eget design, men 
samtidig unngå stadige skiftninger av moter og trender. Programmet skal kommunisere 
kommunens holdninger til design og estetikk i forhold til publikum og utbyggere. 
 

1.2. Formell behandling og status 
Bydesignprogrammet foreslås behandlet som et vedlegg til bestemmelsene i 
kommuneplanen med revisjon hvert 4. år. Byutviklingsstyret er politisk hovedutvalg for 
planen. 
 
Programmet bygger bl.a. på kommunens veinormal, vedtatt av bystyret 22.04.2009, 
normal for utomhusanlegg, vedtatt av bystyret, og plan- og bygningsloven med forskrifter. 
Når det gjelder tekniske spesifikasjoner henvises til disse. Programmet vil være en 
utdyping og supplering av en del av temaene i disse, spesielt med tanke på Kvadraturen, 
design og estetikk. 
 

1.3. Kristiansands identitet 
Kristiansand er en relativt ung by, også i norsk målestokk. Bysentrum (Kvadraturen) ble 
regulert i 1642 og har stort sett hatt uendret gatemønster siden. Byen er med 80.000 
innbyggere Norges 5. største og har sterkest vekst av Norges såkalte storbyer. Byen har 
variert næringsvirksomhet med ekspansive industribedrifter, turisme, handelsvirksomhet 
og et stort innslag av offentlig administrasjon og tjenester. Veksten medfører stort 
arealforbruk i ubebygde områder og omfattende transformering av eksisterende bolig- og 
næringsområder gjennom fortetting og renovering. 
 
Bysentrum har en åpen og oversiktlig struktur med karakteristisk trehusbebyggelse i 
Posebyen, murbebyggelse etter bybrannen i 1892 i Murbyen og variert bebyggelse i 
Citydelen. Gatenettet er delvis hierarkisk med Vestre Strandgate og Festningsgata som 
hovedgater inn til bykjernen. Gågatenettet har blitt gradvis utbygget og modernisert. Trær, 
parker og blomsterdekorasjoner i gatene har gitt byen omdømme som blomsterbyen. 
 
Utbygging av bydelene utenfor Kvadraturen skjøt fart på 1920-tallet og fikk en kraftig 
ekspansjon fra 1950-tallet. Struktur og bebyggelse er tilpasset arkitektur og 
byutviklingstrender fram til i dag. Typisk for Kristiansand er at en i hver bydel stort sett har 
klart å få en variert bebyggelse med blokkleiligheter, eneboliger og rekkehus. Kristiansand 
har i mindre grad enn andre store norske byer typiske bydeler for velstående eller for 
beboere med lav sosioøkonomisk status. 
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Byen har en unik tilgang til rekreasjonsområder både til lands og på sjøen. I de senere 
årene har det vært et høyt utbyggingspress på sjønære arealer, både til boliger, 
fritidsbebyggelse og småbåthavner. 
 
Festivaler og kulturarrangementer har i økende grad satt sitt preg på byen og er etter 
hvert blitt en viktig del av byens identitet og befolkningens hverdag. 
 

1.4. Dagens situasjon i forhold til bydesign 
Gjennom kommunens veinormal og normaler for utomhusanlegg er det gitt føringer for 
utforming og materialvalg for en del elementer i det offentlig rom. 
 

1.5. Universell utforming 
Kristiansand har i mange år arbeidet for økt tilgjengelighet og tilrettelegging for 
rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Designprinsipper som omhandler krav til ledelinjer, 
stigning, bredder, kantsteinhøyder, plassering av gatemøbler m.m. er nedfelt i 
kommunens veinormal og normal for utomhusanlegg. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smale fortau og trapper 
skaper problemer for 
rullestolbrukere i Kvadraturen. 

 
Universell utforming skal inngå som et premiss for all kommunal planlegging og 
virksomhet. Vurderinger i forhold til universell utforming er inkludert i de anbefalingene 
som legges fram i bydesignprogrammet. 
 
Sikkerhet og trygghet kan ses på som en del av begrepet universell utforming. Dersom 
omgivelser er utformet slik at deler av befolkningen føler utrygghet, vil dette begrense 
tilgjengelighet og gå ut over livskvalitet. Sikkerhet og trygghet skal også være et premiss 
for bydesignprogrammet. 
 

1.6. Områdeavgrensninger 
Valg av design må i en viss grad tilpasses omkringliggende bebyggelse og historikk. Byen 
foreslås inndelt i to hovedområder, Kvadraturen og bydelene. Disse deles igjen inn i 
underområder. 
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Kvadraturen 

• Posebyen mellom Festningsgata, Elvegata, Tollbodgata og Tordenskiolds gate med 
hvit trehusbebyggelse i 1-2 etasjer, stort sett etter bybrannen i 1854. 

• Murbyen mellom Vestre Strandgate, Elvegata, Tollbodgata og Strandpromenaden 
med murbebyggelse i 2-3 etasjer etter brannen i 1892. 

• Handelssentrum mellom Vestre Strandgate, Festningsgata, Tollbodgata og 
Tordenskiolds gate med uensartet bebyggelse stort sett mellom 4 - 5 etasjer. 

• Kvadraturens randsoner omfatter Tangen, Nybyen, Vestre havn/Euroterminalen og 
Odderøya 

 
Bydelene 
Bydelssentrene er de viktigste elementene i bydelene og må gis høyest prioritet i forhold 
til standard og kvalitet (Vågsbygd senter og Rona senter). Eksempler på andre 
underområder er Grimsmyra (Artillerivollen og Grimsvollen med sidegater) og 
Bellevue/Møllevannsveien med sidegater med hvit trevillaer bygget mellom 1900 og 1940 
og Solbygg på Lund med boliger i 4-5 etasjer i Funkisstil fra ca. 1950.  
 

1.7. Gate- og veihierarki 
På samme måte som bydelene deles inn i karakteristiske områder, deles vei- og 
gatenettet inn i et hierarki som vil være bestemmende for design på gatemøblering m.m. 
 
Gater i Kvadraturen 

• Hovedinnfartsårer: Vestre Strandgate og Festningsgata mellom E18 og Dronningens 
gate 

• Kollektivgater: Henrik Wergelands gate mellom Vestre Strandgate og Festningsgata 
og hele Tollbodgata 

• Viktige samleveier: Østre Strandgate, Tordenskjolds gate, Elvegata 

• Gågater og torv: Markens gate mellom Dronningens gate og Tordenskjolds gate, 
Kirkegata mellom Rådhusgata og Gyldenløves gate, Torvet og nedre torv. 

 
Veier i bydelene 

• Buss- og samleveier 

• Bolig- og atkomstveier 

• Gang-/sykkelveier 

 

1.8. Byrom og grønnstruktur 
I programmet differensieres det mellom offentlige byrom, parker og grøntanlegg, leke- og 
aktivitetsanlegg. 
 
For Kvadraturen derimot, defineres det noe annerledes. En ”urban grønnstruktur”/byrom 
består av både parker, lekeplasser, torgplasser, viktige gang (og sykkel)forbindelser i 
tillegg til ”offentlige uterom” for barnehager, skoler og sykehjem. Selv private større trær 
inngår i den ”urbane grønstrukturen”, der koordinering og helhetlige løsninger er viktige for 
byens identitet. De viktigste og mest benyttede byrommene er gågata og torvene. 
 
Byrom ellers omfatter gatene og torvene i bydelssentrene. Myren gård og Ravnedalen er 
eksempler på parker i bydelene. Friområder omfatter lekeplasser og mindre grøntanlegg i 
bydelene som er underlagt rutinemessig drift og vedlikehold. Friluftsområder er større 
turområder med få installasjoner og begrenset vedlikehold. Viktige parker er 
Wergelandsparken, Domkirkeparken, Tresse og Stener Heyerdalsparken. 
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2. Byens gulv 

2.1. Historisk bruk av gatebelegg i Kristiansand 
De første faste dekkene ble lagt i Kvadraturen i Kristiansand omkring 1850 beregnet for 
hest og kjerre (vognhjulene gjorde at grusdekker var uegnet). Gatene ble belagt med 
kuppelstein tilsvarende det en i dag kan se på Torvet. På begynnelsen av 1900-tallet ble 
kuppelsteinen gradvis erstattet av storgatestein som tålte tyngre trafikk og var betydelig 
mer komfortabel for biler og fotgjengere. Asfalt i bygatene ble gradvis anlagt fra 1920 til 
1950. I Posebyen ble det i enkelte kvartaler brukt Høvågskifer på fortau/gangbaner. I 
forbindelse med opprusting av fortau på 1990-tallet ble asfaltbelegg på fortau byttet ut 
med skiferheller i Posebyen. 
 

2.2. Gatebelegg – krav til funksjon og design 
Bevisst og gjennomtenkt bruk av belegg på gater og offentlige rom er viktig for byens 
identitet, gatens miljø, bygningers arkitektur og fotgjengeres framkommelighet. Det er 
spesielt viktig med visuelle og taktile kontraster for leding av svaksynte, og jevnhet og 
friksjon for bevegelseshemmede. Belegget bør også signalisere noe om et områdes alder, 
bruk og status. Materialbruken i Kvadraturen bør være tidløs og tilpasset gatenes funksjon 
og bebyggelse.  
 
Følgende funksjonskrav stilles: belegget skal være jevnt og godt å ferdes på for rullator-, 
krykke- og rullestolbrukere og ha god friksjon ved regnvær og isete forhold. Naturstein 
skal tåle trafikk av tunge kjøretøy og maskinelt vedlikehold. Overflaten skal være mest 
mulig lukket slik at den ikke trekker inn oljesøl og annen forurensing. Fall på fortau og 
andre gangarealer skal normalt være 2%. 
 
Smågatestein og storgatestein gir økt støynivå fra biltrafikk. Veier og gater for biltrafikk 
skal normalt bare ha asfaltert dekke. I kryss i Kvadraturen, der hastigheten skal senkes, vil 
det være aktuelt å lage ramper av storgatestein.  
 
Gatebelegget bør i størst mulig grad baseres på naturlig leding ved egnet belegg i 
overgangssone mellom kantstein og gangbane. I gågater og på brede fortau i tilknytning til 
sentrale bussholdeplasser bør det benyttes sinusheller og varselsindikatorer i henhold til 
retningslinjer fra SINTEF. Det er spesielt viktig at det oppnås god fargekontrast mellom 
gangbane og ledebelegg. Luminanskontrast bør være min. 0,8. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Lyse granittheller og svart 
smågatestein gir god fargekontrast.  
I sentrale gågater vil oljesøl og 
annen forurensing gjøre lyse heller 
uegnet.  I slike områder bør leding 
skje ved lyse materialer mot mørk 
gangbane 

 
2.3. Fortau 

Fortau i Kvadraturen skal ha belegg med min. 40 cm brede lyse grå granittheller i fallende 
lengder med 2 rader sort/mørk smågatestein mot kantstein/gate. Mot kantstein settes en 
rad storgatestein i gaten. Der smågatestein og storgatestein benyttes på fortau skal disse 
ha råkilt overflate for leding av blinde- og svaksynte. Avkjørsler og kjøreporter markeres i 
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fortau med skåret smågatestein i portens/avkjørselens bredde og nedsenket kantstein 
med høyde 5 cm. 
 
På brede fortau etableres soner for gatemøblering, skilt, lysmaster, trær m.m. med belegg 
som har kontrast og klar avgrensing fra øvrige gangarealer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gammelt fortau i Posebyen.  
Belegg med skiferheller og kuppelstein.  
Pittoresk, men svært lite rullator- og 
rullestolvennlig. Belegget kan ikke brytes 
og er vanskelig og kostbart å 
vedlikeholde. Slike fortau bør likevel 
bevares 

 
I Posebyen skal materialbruk og utforming av gatene planlegges spesielt i samråd med 
byantikvaren:  

• Ved ombygging av asfalterte fortau skal det fortrinnsvis benyttes granittheller og 
smågatestein.  

• I gater med skiferfortau legges granittheller i 80 cm bredde og 3 rader smågatestein 
mot kantstein/gate av hensyn til rullestol- og rullatorbrukere, blinde og svaksynte.   

• I en del kvartaler med eldre fortau med kuppelstein og rennestein bør disse bevares 
som viktige elementer fra byens historie. 

 
2.4. Gågater 

Gågater skal ha midtfelt i min. 6 m bredde med grå granittsteinheller i 40 og 50 cm bredde 
og fallende lengder. Salgsarealer langs fasader skal ha ca. 3 m bredde og belegg med 
skåret og prikkmeislet smågatestein i samme farge som granitthellene. Møbleringsareal 
skal ha ca. 1,5 m bredde med belegg av sandfarget, skåret og prikkmeislet smågatestein. 
 

  
Bilde som viser prinsipp for møbleringssone 
 i gågata med gulfarget smågatestein (skåret 
 og prikkmeislet) 

Eksempel på belegg med skåret/ prikkmeislet 
smågatestein og vanlig råkilt stein (foran og til 
høyre) 
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2.5. Opphøyde kryss 
I gater i Kvadraturen benyttes rødfarget storgatestein til oppramping og kjøreareal midt i 
krysset og gangfelt av svart og lys naturstein. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøgatekryss med ramper og midtfelt av 
rødfarget storgatestein og gangfelt av svart og 
hvit natursteinheller 

 
2.6. Kantstein 

Bygatenes langsgående kantsteinlinje skal i størst mulig grad beholdes. I kryss skal 
kantsteinshjørner kuttes, men med 2 m radius i hjørnene. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsipp for kantstein mot gate: 30 cm bred 
flatekantstein med 13 cm vis og 2x2 cm fas.  En 
rad storgatestein mot asfalt. 

 
2.7. Rabatter / trafikkøyer 

Rabatter mellom kjørevei og gang-/sykkelvei og trafikkøyer utformes med vanlig 
kantsteinhøyde. Rabatter med bredde under 1,0 m bredde inkl. kantstein steinsettes med 
smågatestein. Bredere rabatter fylles med matjord og tilsås. Dersom det skal plantes trær 
i rabatter bør disse ha min. 1,5 m bredde.  
 
Øyer med bredde under 1,5 m steinsettes med smågatestein. Gangfelt føres gjennom 
trafikkøyer med 2,5 cm høy kantstein for å dempe fart på syklister gjennom kryss. 
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3. Byens inventar 

Byens inventar omfatter benker, søppelkasser, trebeskyttelse, blomsterurner, pullerter, 
fotgjengerrekkverk, parkometerautomater og koblingsbokser. Det er gjennom årene 
montert eller satt ut mange varianter av gatemøbler ut fra trender og teknologisk utvikling. 
Det er ønskelig både i forhold til helhet, estetikk og vedlikehold at variasjoner begrenses. 
Samtidig må det åpnes for nye modeller for å følge arkitektonisk og teknisk utvikling. 
 

Gatemøbler skal ha følgende farger: normalfarge RAL6009 (mørk grønnfarge), i 
Posebyen, parker, sjø/elvenære områder RAL7016 (gråfarge).  
 

3.1. Benker 
Følgende funksjonskrav skal oppfylles: ryggstø, armlene, sittehøyde 45cm. Kalde 
overflater skal unngås og de skal tørke raskt opp etter regnvær, stålgitter anbefales i gater 
i Kvadraturen av hensyn til helårsbruk og renhold. Vedlikehold og robusthet mot skader og 
hærverk og stable/lagringsmuligheter skal vektlegges. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benker i byen skal tåle å stå ute hele året.  
Armlene, ryggstø og riktig sittehøyde er viktig for de 
som trenger benkene mest 

 
 

3.2. Søppelkasser 
Søppelkasser kan medføre økt forsøpling pga hærverk, tagging, tilgrising og ved at dyr og 
fugler drar ut søppel fra kassene. Det er viktig å begrense utplassering til sentrale 
områder der det er mye trafikk det meste av døgnet.  
 
Følgende funksjonskrav skal oppfylles: brukervennlighet, sikkerhet mot brann, hindring av 
fugler, maskinell tømming, taggesikker overflate og robusthet mot skader og hærverk skal 
vektlegges. Det bør også være muligheter for integrering av askebegre på søppelkasser i 
bysentrum og på bussholdeplasser. Det vil på sikt være aktuelt å stille krav om at 
søppelkasser skal kunne tømmes fra sugebil. 
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3.3. Parkeringsautomater 
Parkeringsautomater må plasseres i fortauenes møbleringssoner eller helt inn mot fasade. 
 

3.4. Koblingsskap for elektrisitet, telefon, bredbånd og veilys 
Koblingsskap skal ikke plasseres på gategrunn, byrom eller grøntstruktur i Kvadraturen, 
men inne i bygninger eller i kabelkummer.  
 
I øvrige veier skal koblingsskap gis en skjermet plassering i grense mellom veigrunn og 
tilstøtende eiendom. Skapene langs veier skal ha farge RAL6009 og merkes med en 
stang med refleks. 
 

3.5. Pumpehus og trafoer 
Nye pumpehus og trafoer skal plasseres i byggeområder, fortrinnsvis integrert i (ny) 
bebyggelse og under bakken. Selvstendig plasserte pumpehus og trafoer skal tilpasses 
omgivelsene både som selvstendige bygg, og som del av en helhet. Bygg skal søkes 
underordnet omgivelsene istedenfor å framheves. I etablerte park- og grøntområder skal 
en ikke plassere nye pumpehus og trafoer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på trafo med 
tilpasset arkitektur 

 
3.6. Kumlokk 

Kummer for vann, avløp og overvann skal ha lokk med Kristiansandsmotiv. 
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3.7. Rekkverk / ledegjerder / pullerter 
Bruk av rekkverk og ledegjerder bør begrenses i størst mulig grad i sentrale områder, da 
de vanskeliggjør veidrift/vedlikehold og lett blir utsatt for skader som følge av hærverk, 
påkjørsler og brøyting. Det er viktig at de er dimensjonert til å tåle normal belastning i 
gatemiljøet, samtidig som de ikke blir for dominerende i forhold til omgivelsene. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gummipullerter i portal inn mot Posebyen 

 
Pullerter kan være vanskelig å oppdage for alle typer trafikanter og bør  begrenses til 
portaler og avkjørsler der en ønsker å hindre biltrafikk.  Pullerter bør være av ettergivende 
materiale av hensyn til vedlikehold og for å unngå skader ved påkjørsler og kollisjoner 
med uoppmerksomme fotgjengere og syklister. Pullerter må utstyres med refleks. 
Blomsterurner kan med fordel benyttes som et alternativ til pullerter. 
 
Farge tilsvarende øvrige elementer.  
 

3.8. Sykkelsluser / bilsperrer 
Sperrer og sluser er utsatt for skader og hærverk, og er kostbare i innkjøp, 
fundamentering og vedlikehold. Oppsetting bør begrenses til helt spesielle steder der det 
er mye uønsket bilkjøring eller dårlig sikt, mye fotgjengere og der syklister holder stor fart.  
Minimum åpning skal være 1,2 m. 
 
Plassering må skje slik at fare for påkjørsel av syklister begrenses. Slusene må utstyret 
med godt synlig refleks. 
 

3.9. Rullestolramper 
Kommunen har en restriktiv holdning til ramper på fortau og plasser av hensyn til 
framkommelighet, vedlikehold, estetikk og infrastruktur. I prinsippet skal høydeforskjeller 
mellom fortau/gate og inngangspartier løses inne i tilstøtende bygninger. Dette gjelder 
også ved bruksendringer/ombygginger. I enkelte tilfeller med lav nivåforskjell, kan det 
aksepteres at fallet på fortau fra fasade mot kantstein kan økes til inntil 5% (1:20) for å 
overvinne nivåforskjeller.  
 
På torvene og steder med stor bredde kan ramper tillates der det er svært vanskelig og 
kostbart å overvinne høydeforskjeller inne i bygninger. Ramper bør ha maksimal stigning 
på 1:12, minimumsbredde på 1,1 m og repos foran inngangsdør. Lengden på rampene vil 
variere fra 3,5-4,5 m ekskl. repos. Bredden på reposet bør være 1,6 m. Lengden på 
reposet bør være slik at rullestolbrukere kan stå på reposet og samtidig åpne 
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inngangsdøra. Lengden vil avhenge av dørkonstruksjon/-utforming og hvorvidt døra er 
inntrukket i fasaden. Minimumsstørrelse på repos bør være 1,6x1,6 m. 
 
Rullestolramper bør primært legges inn i bygninger og ikke ut i fortau eller lignende.  
 
Prinsipptegning av rullestolrampe: 
 

 

 
Bl.a. av estetiske grunner bør det på motsatt side av rampene og foran reposet anlegges 
trapp opp til reposet. Ramper bør utstyres med rekkverk i svartlakkert stål. Rampene bør 
støpes i betong og forblendes eller pusses/males tilsvarende eksisterende fasader.  
 

3.10. Sykkelparkering 
Følgende funksjonskrav skal oppfylles:  

• låsemulighet for ramme og minst ett av hjulene 

• solide og tåle normal bruk og veivedlikehold 

• min. 0,5 m avstand ved skråparkering og 0,6 m ved vinkelrettparkering 

• gangpassasje forbi parkerte sykler på min. 2 m 

• unngå ledelinjer (naturlige eller ledeheller) for blinde og svaksynte  
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• separeres fra biltrafikk med kantstein 

• plasseres riktig i forhold til påkjørsler eller brøyteskader 

• belegg av råkilt smågatestein 
 

 

 
 
Skråstilte sykkelstativer av typen Publicus 

Sykkelstativer bør skråstilles av hensyn til arealøkonomi. Enkle bøylekonstruksjoner som 
er fast fundamentert i gatebelegget  ønskes av hensyn til helhet, estetikk og soliditet. 
Overbygg begrenses til viktige kollektivholdeplasser utenfor Kvadraturen. Overbygg skal 
være åpne, dvs. gjennomsiktig tak og uten vegger. 
 

3.11. Bilparkering 
Kantsteinsparkering i bygater er uheldig i forhold til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, 
uønsket letekjøring, visuell forurensing og forstyrrelser i gatemiljøet. Samtidig er 
gateparkering viktig for handel og bekvemmelighet. Gateparkeringsplasser i Kvadraturen 
er i ferd med å bli et knapphetsgode pga økt trafikk, prioritering av kollektivtrafikk, 
utvidelser av gågater, etablering av sykkelfelt og bredere fortau. Tendensen vil naturlig gå 
mot at mange gateparkeringsplasser forsvinner og erstattes av parkeringskjellere og 
parkeringshus. Det er viktig at det avsettes nok gateparkeringsplasser for 
bevegelseshemmede i nærhet til viktige målområder i bysentrum. 
 
Kantsteinsparkeringsplasser bør tydeliggjøres ved utvidelse av fortau i kryss der 
parkeringsplassene starter eller slutter. Reguleringen av plassene bør være så enkel som 
mulig både av hensyn til forståelse for brukerne og for å begrense skiltenes dominans i 
gatemiljøet. 
 

3.12. Veilys 
Belysning er viktig i forhold til gatens miljø, arkitektur og estetikk, trafikksikkerhet, trivsel, 
trygghet, kriminalitetsforebygging og framkommelighet. Riktig bruk av gatebelysning vil 
kunne gi nødvendige kontraster for leding av svaksynte og bedre framkommeligheten for 
bevegelseshemmede. Spesielt LED-belysning (lys-emitterende dioder) vil kunne gi god 
optisk leding. 
 
Belysning er også viktig som stemningsskapende element. Utvikling av LED-teknologi og 
styringssystemer vil i årene som kommer gi store muligheter til mer dynamisk belysning 
som f.eks. kan tilpasses årstider, arrangementer m.m. I løpet av et par år bør det initieres 
et prosjekt der en i første omgang tar for seg dynamisk belysning av gågatearealene, de 
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viktigste gang-/sykkelveiene og strand- og elvepromenaden i Kvadraturen inklusive 
dekorbelysning av broene over Otra. 
 
Funksjonskrav for belysning av veier, gater, byrom og grønnstruktur: 

• allmenn og dekorbelysning skal ikke blende. 

• det skal være nok lys til at en kan identifisere personer i nærheten. 

• i sentrale områder og på viktige holdeplasser, fotgjengerkryssinger og gang-
/sykkelveier skal det benyttes armaturer og lamper med høyt lysnivå og god 
fargegjengivelse (min. gjennomsnittlig luminansnivå Lm 1,0 i Kvadraturen og på 
viktige holdeplasser og min. gjennomsnittlig belysningsstyrke Em 20 lux på viktige 
gang-/sykkelveier). 

• ved valg av armaturer og lyskilder skal driftøkonomi og lystekniske egenskaper 
vektlegges. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brannvakttårnet etter belysningsprosjektet for torvene 

 
Valg av armaturer er viktig for gatenes arkitektur og byens identitet. Ved valg av armaturer 
må følgende forhold vekstlegges: ensartethet, robusthet, driftsikkerhet, vedlikehold, 
lystekniske egenskaper (bl.a. avskjerming mot blending) og lysforurensing. 
 
Lysmaster i sentrale områder plasseres fortrinnsvis mot kantstein av hensyn til estetikk og 
utforming av gaterommet. Master må plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for 
påkjørsler. I gågater er dette spesielt viktig pga vanskelig manøvrering med store 
varebiler. 
 
I bygater benyttes fortrinnsvis armaturhøyde på 8 m. I kvartaler med 1-2 etasjers hus, kan 
høyden reduseres til 5-6 m. En bør unngå at lampepunktene kommer over gesimshøyden. 
Det skal benyttes lakkerte stålmaster med klokkearmatur på halvbuet mastetopp. I byrom,  
parker og øvrig grønnstruktur  vurderes armaturtype i hver enkelt plan. Stålmaster og 
armaturer skal pulverlakkeres i farger tilsvarende gatemøbler. 
 
Belysningen differensieres etter veienes funksjon og trafikkmengder, områdearkitektur. 
Byen deles inn følgende soner:  

• Posebyen i Kvadraturen 

• Murbyen i Kvadraturen 

• Hovedårer og kollektivgater i Kvadraturen og samleveier 

• Bolig/atkomstveier 

• Gang/-sykkelveier 

• Parker/promenader 
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Privat belysning og belyste reklameskilt må underordnes og tilpasses gatebelysningen. I 
sentrale deler av Kvadraturen bør det utarbeides belysningsplaner som samordner 
fasade-, skilt- og gatebelysning. Det bør utarbeides bestemmelse til kommuneplanen eller 
Kvadraturplanen som sikrer at sjenerende og "forurensende" belysning av og på 
bygninger unngås.  
 
Det tilstrebes at belysning begrenses i omfang til det området (volum) belysningen er 
tiltenkt å dekke. 
 

 

 

 
 
Posebyen.  Københavnerarmatur med 
Skråstivet feste. 

 
Tabellen angir armaturtyper m.m. for forskjellige områder og veier: 
Sted Armatur Lampehøyde Farge 

Posebyen klokke m/skråavstivet feste 5 – 8 m 1) RAL 7016 
Murbyen klokke m/halvbue 8 m RAL 6009 

Hovedgater og 
samleveier 

klokke m/halvbue 8 – 10 m RAL 6009 

Bolig/atkomstveier klokke m/halvbue 6 m RAL 6009 
Gang/sykkelveier klokke m/halvbue 5 - 6 m RAL 6009 

Byrom/grønnstruktur vurderes i hvert tilfelle 4 – 5 m RAL 7016 

1) I kvartaler med 1-2 etasjers bebyggelse benyttes armaturhøyde på 5-6 m 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tollbodarmatur på gangvei 
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3.13. Trafikkskilt 

Trafikkskilt skal begrenses i størst mulig grad både i antall og størrelse av hensyn til 
estetikk og oversiktlighet i trafikkbildet.  
 
Skilt på kommunale veier skal ha minste normerte størrelse. I Kvadraturen skal det 
benyttes egne skiltstørrelser (godkjent av Vegdirektoratet). 
 
Veiskilt 
Skilt monteres på lysmaster der dette passer. I Kvadraturen, på Lund og Grim benyttes 
innrammingsbøyler. Stolper, innfestingsmateriell og baksider skal ha farger tilsvarende 
gatemøbler. 
 

 

 

 
Skilt i ministørrelse med bøyle  Skilt på lysmast med grønnlakkert bakside 

 
Gatenavnskilt 
Til gatenavnskilt i Kvadraturen benyttes støpte aluminiumsskilt av samme type som de 
gamle støpejernsskiltene. Kvartalsnummerskilt (skilt med husnummer i hvert kvartal) i 
samme utforming benyttes unntatt i Posebyen der husnummereringen som regel er god. 
 
 

 

 

 
Gatenavnskilt og kvartalsnummerskilt i 
støpt aluminium 

 Emaljert gatenavnskilt og husnummerskilt på Enrum 
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I følgende gater/områder med eldre hvitmalte trehus utenfor Kvadraturen kan det på 
settes opp emaljerte veinavnskilt med hvit skrift og mørkeblå bunn:  

• Møllevannsveien syd for Kapt. Krags vei med sidegater  

• Artillerivollen syd for Eidsvollsmann Mørchs gate og Grimsvollen med sideveier 

• Enrum 
 
Avtale må inngås med huseier. 
 
Visningsskilt for gående og syklende i sentrum 
Skiltene er beregnet på besøkende og ukjente og viser til spesielle mål for disse 
(turistattraksjoner, kollektivterminaler, informasjonskontorer, toaletter o.l.). Det benyttes 
grønnlakkerte (RAL 6009) skilt og skiltstolper av støpejern med valgt utforming og design 
med 5 cm bokstavhøyde og skrifttype Times new roman.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visningsskilt på Nedre Torv 

 
Følgende visningsmål er valgt: toaletter, bybuss østgående, bybuss vestgående, 
rutebilstasjon, jernbanestasjon, ferjeterminal, taxi, turistkontor, Byhallen, Samsen 
aktivitetshus, svømmehall/strand, Odderøya, Christiansholm, Posebyen, 
strandpromenade, elvepromenade, kino/teater, bibliotek, fiskebrygga, Baneheia og 
gjestehavn. Det er tatt med symboler for de fleste visningsmålene. Aktuelle nye 
visningsmål vil være Kilden og Fylkesmuseet når disse er etablert på Odderøya. 
 

3.14. Byrom, grønnstruktur og trær 
Bestemmelser til kommuneplan, bestemmelser i kommunedelplan og normaler for 
utomhusanlegg gir til sammen klare føringer for utforming av kommunens offentlige 
utearealer. Det stilles her konkrete krav både til avstand mellom anlegg, til hvilke type 
funksjoner anleggene skal imøtekomme, og hvordan de teknisk sett skal bygges. 
Normalene skiller mellom anlegg i natur- og friluftsområder, anlegg for leke-, aktivitets- og 
idrettsanlegg, og park og grøntanlegg ved offentlige bygg.  
 
Kommunedelplanen har en egen  plan for videreutvikling av byens gatenett ut fra gatenes 
hierarki i grønnstruktursammenheng. Trær skal ellers benyttes som formgivere for å gi 
struktur og karakter, som markører av årstidsveksling, som luftrensere (fotosyntese og 
binding av støv) og som biotop ved berikelse av byens biologiske mangfold, i tillegg til å 
benyttes som rene trivselselement.  
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Trær i faste dekker må sikres best mulig livsvilkår. I Kristiansand er det tilgang til vann 
som det skorter mest på, og en skal derfor ha singel over størst mulig del av rotsona. Der 
det er trangt og lite hensiktsmessig med singel, skal det brukes støpejernsrist montert på 
treplantingskum. Design på rist kan variere med tilgjengelig plass.  
 
Trær i gategrunn skal ha varig beskyttelse mot påkjørsler og brøyteskader. Beskyttelse 
kan enten være øvrig møblement, slik som sykkelstativer, busskur, skiltstolper mv. Der 
dette ikke finnes, skal trær beskyttes på annen måte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byen skal ha plass til store trær.  Det er viktig 
at store trær også sikres god plass både over 
og under bakken. 

 
Trær krever bevissthet i forhold til planlegging, skjøtsel og gatevedlikehold. Tretype, 
størrelse og plassering må velges slik at de ikke hindrer sikt i kryss og gangfelt, og de må 
planlegges sammen med gatebelysningen slik at det ikke oppstår mørklagte partier i 
gatebildet. Tresorter som utløser pollenallergi må unngås i boligområder og ved 
oppholdsplasser. I vårt klima med begrenset varme også i sommermånedene vil store 
løvkroner kunne skade utemiljøet ved at de skygger  eller hindrer utsikt i gater, byrom og 
boligområder. 
 
Skjøtsel i forbindelse med løvfall er en nødvendig del av drift av en urban grønstruktur. 
Problemer med glatt vei- eller sykkelbane, og tetting av sluk og rister kan ved god 
koordinering av skjøtselstiltak begrenses. Trær er en levende organisme og vil kunne 
skade overvanns- og avløpsledninger eller belegg ved rotvekst. Koordinering av 
kabeltraseer, utforming av avløpsledninger og utforming av plantekasser er derfor spesielt 
viktig i sentrumsområder der det alltid vil være trangt om plassen, samt valg av riktig 
tresort.  
 
Valg av tretype må tilpasses trafikkmiljø slik at de ikke skades av salting og annen 
forurensing. 
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Alléen i Festningsgata 

 
Gater er viktige for både for grønstruktur og teknisk infrastruktur (vann- og 
avløpsledninger, fjernvarme, el- og telekabler). Trær må plasseres slik at de i minst mulig 
grad begrenser muligheter for framføring, reparasjoner og vedlikehold av slik infrastruktur, 
samtidig med at planlegging av slik infrastruktur må ta utgangspunkt i ønske om økt 
trebruk i Kvadraturen. 
 
Trær og annen vegetasjon skal ellers planlegges og gjennomføres i tråd med Normaler for 
utomhusanlegg i Kristiansand kommune. 
 
Kvadraturplanen av 1996 angir følgende som hovedgater i forhold til trær: Festningsgata, 
Østre Strandgt., Vestre Strandgt, Elvegt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trær i gaterom trenger vann og luft til røttene.  Der det 
er plass nok, skal en ha singeldekke over rotsona 
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Blomster 
Kommunen har utviklet et meget fruktbart samarbeid med næringslivet om 
blomsterutsmykking i bygatene. I tillegg nedlegges betydelig arbeid og ressurser fra 
kommunen i blomster og beplanting av byens parker og friarealer. Kristiansand har de 
siste årene flere ganger blitt kåret til blomsterby. Blomster skal være et viktig 
trivselselement i bygatene i sommerhalvåret.  
 
I Posebyen og enkelte andre steder i Kvadraturen er det opparbeidet private blomsterbed 
i fortau langs fasader på bolighus. Dette bidrar til å myke opp et gatebilde preget av asfalt 
og parkerte biler. Det er viktig at beplantingen begrenses i høyde og bredde, slik at det 
ikke går på bekostning av framkommelighet for fotgjengere. Det må spesielt påses at slike 
bed ikke hindrer rullestolbrukere eller synshemmede. Trær som henger ut i fortau bør 
unngås. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på beplanting 
langs fortau i Posebyen 

 
Det må vises varsler ved viktige krysningspunkter, da disse lett vil hindre sikt og 
oppmerksomhet mot kryssende fotgjengere, spesielt barn. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på trafikkfarlig 
beplanting ved gangfelt 
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3.15. Kunst i byen – byen som arena 

 

 

 

 
De kunstneriske grepene som gjøres i bylandskapet skal være stedsspesifikke og ta 
hensyn til omgivelsene, samtidig som de vil innføre nye elementer og gi opplevelser i byen 
og i områder rundt: 
 

• forståelse av det urbane rom gjennom estetikk og arkitektur/ kunst og samfunn 

• kunsthistorisk kunnskap og fortellinger om byen som grunnlag for kunstneriske 
opplevelser  

• opplevelsesareal med visuell og leken formidling 
 

 

 

 
Det foreslås at det arbeides videre med følgende bl.a. i Kvadraturplanen: 
 
Avsetting av arealer for temporære kunstprosjekter på sentrale og synlige arealer som 
torvene, Wergelandsparken og Strandpromenaden. 
 
Det bør prioriteres noen større prosjekter som tematiserer identitet og kulturhistorie og ha 
større utlysninger og konkurranser på disse, som sjøfart, Porto Franco, Karantenehavna, 
ny teknologi/forskning, Universitetets satsningsområder. 
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Større kunstprosjekter bør plasseres strategisk for å skape møteplasser, for eksempel: 

• Nodeviga/Museumshavn 

• Det nye kunstkvartalet (Domkirkeparken-Skippergata) 

• Det nye vestre havneområdet 

• Elvepromenaden på bysiden 

• skoleområdet rundt Kvadraturen skolesenter og Tangen videregående skole 
 
Nye oppdaterte retningslinjer for offentlig kunst  bør utarbeides som tar hensyn til utvidet 
begrep om kunst i uterommet som omfatter mer enn dagens permanente utsmykking, 
inkludert nye kvalitetskrav til kunst i uterommet og forvaltning av dette. 
 
Det bør etableres regler for integrert utsmykking i alle større offentlige uteromsanlegg som 
parkeringsplasser, leke-, park- og idrettsanlegg og veikryss. Kunstnere kan trekkes med i 
startfasen og installasjoner bør finansieres som en del av prosjektet, slik som med bygg. 
 
Belysning og tilpasning til nære omgivelser skal normalt være en del av kunstprosjekter. 
 

3.16. Leskur og busslommer 
Leskur er viktige for å øke busstrafikkens konkurransedyktighet i forhold til andre 
transportformer. Spesielt for eldre er leskur viktig slik at en slipper å stå utsatt for vær og 
vind mens en venter på bussen. Leskur bør være mest mulig åpne av hensyn til trygghet 
for trakassering o.l. Leskur ute i boligområdene er svært utsatt for tagging og hærverk. 
Brøyting kan også lett påføre leskurene skader.  
 
Det er utprøvd mange typer leskur i Kristiansand; både av glass, tre og betong. Erfaringer 
viser at levealderen for leskur av tre og glass i bydelene er kort, først og fremst pga 
hærverk. 
 
Leskur med reklame og leskur i Kvadraturen skal være med lette metallprofiler i farge 
RAL6009 og glass i tak og vegger.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leskur av typen Valles 2000 med reklame i 
Kvadraturen 

 
I bydelene benyttes betongleskur med lysåpning mot venstre uten glass. Leskur skal 
utstyres med lakkerte trebenker. Det finnes flere typer betongleskur på markedet. 
Betongskur kan lett virke massive og det bør velges typer som har en lettest mulig 
konstruksjon. Overflaten bør være lys og lett å male/vedlikeholde. 



 Bydesignprogram for Kristiansand 27.04.2011 med endringer 07.09.11  
  side 21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på prefabrikkert betongleskur 
av nyere og smekrere type med hvitmalt 
betongoverflate 

 
Bussholdeplasser utformes fortrinnsvis som busslommer med belegg av 30x30 cm grå 
betongheller omrammet med 2 rader smågatestein. Det benyttes sinusformede ledelinjer 
og oppmerksomhetsindikator i hht. SINTEF-rapport STF50 A05004.  
 

3.17. Støyskjermer 
Skjermer utformes normalt med royalimpregnert trevirke og maksimal høyde 2,0 m, i 
spesielle tilfeller kan høyden økes til 2,5 m. Støyskjermer skal ha overflate og utforming 
som begrenser støyrefleksjon. Hoveddimensjonering og utforming skal normalt skje når 
reguleringsplaner utarbeides. 
 

 

 

 
Ny type støyskjerm av piletre med kjerne av 
absorberende steinull 

 Standard støyskjerm av royalimpregnert tre 
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3.18. Leke- og aktivitetsanlegg 
All planlegging og utførelse av leke- og aktivitetsanlegg skal følge Normaler for 
utomhusanlegg i Kristiansand kommune. 
 
I byrom og andre urbane anlegg skal en vurdere design for hvert anlegg. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekeplasser skal være 
tilgjengelig for alle. 
Fallunderlag skal være 
gummidekke, innhold og 
utforming og materialbruk 
kan variere fra anlegg til 
anlegg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vann og fontener er også viktige 
lekeanlegg i byen 
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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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4. Byens vegger 

Fasaden er veggen i gaterommet. Opplevelsen av gaten som rom er sterkt avhengig av 
forholdet mellom gatebredde og hushøyden. De enkelte bygninger, og helheten dem 
imellom, er byrommets viktigste elementer. 
 
I byens handlegater vil fasader, spesielt første etasje, være under stadig forandring. Nye 
fasader skal ivareta tidligere eiendomsstruktur ved fasadeoppdeling dersom flere 
eiendommer bygges ut samtidig. Et viktig prinsipp for å ivareta opplevelser, trygghet og liv 
i gatene er at fasader i 1. etasjer skal ha vinduer som henvender seg til fotgjengere på 
fortauene i gata. Det må unngås at glassfelt dekkes til slik at visuell kontakt mellom gate 
og salgslokale tas bort. Ivaretaking av funksjon og utseende på vindusflatene i 1. etasje 
må sikres i reguleringsbestemmelser og vilkår i byggemeldinger og brukstillatelser.  
 
Det er ikke likegyldig hvordan en utformer enkeltbygg i gaterommet. Rommet, veggene 
dannes av bygningene rundt oss, og samspillet bygningene imellom avgjør om vi oppfatter 
det som vellykket eller dårlig. Hvert hus avgrenser rommet med sine flater, framspring, 
inntrekning, avgrensinger. 
 
I Kvadraturen er det spesielt viktig at enkeltbygg er dimensjonert i forhold til de nære 
omgivelsers særpreg og dimensjoner. Fasadebehandling omfatter alt fra nye bygninger til 
ombygging av både eldre og nyere hus. I enkelte tilfeller kan det være ønsket at 
forholdsvis nye fasader gjennomgår mindre forbedringer for å forbedre helheten i strøket. 
Eksempelvis kan det være ønskelig med større glassflater i handelsstrøk slik at butikker 
kan henvende seg ut mot gata istedenfor inn mot et indre torg.  
 
Høyder på nybygg vil ha betydning for hvordan lysforhold endrer seg i gata. 
 

4.1. Skilt og reklame 
Skilt og reklame kan bidra til visuell forurensing, redusert framkommelighet for fotgjengere 
og uoversiktlighet i trafikkbildet.  Det er vedtatt regler som i begrenset grad tillater 
løsfotreklame og salgsstativer på fortau. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på skjemmende reklame på 
fortau i Kvadraturen 

 
På fortau tillates en løsfotreklame eller ett salgsstativ pr. butikk.  I gågatene tillates ett 
reklamestativ pr. salgsareal. 
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Fasadeskilt må godkjennes av plan- og bygningsetaten. Belyste skilt skal ikke blende 
publikum eller forstyrre biltrafikk. Innvendig belyste reklameskilt skal ikke benyttes i 
Kvadraturen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på original og estetisk tiltalende løsfotreklame 

 
Tekstbannere over gata skal begrenses til kulturarrangementer, ett banner pr. arrange-
ment og med eksponeringstid på maksimalt 5 dager. Bannere kan kun henges over 
utvalgte gater i Kvadraturen, men ikke i hovedinnfartsårer og kollektivgater. Høyde over 
gate må være minst 5,5 m og tillatelser fra politiet og huseiere må innhentes.  
 
På sikt bør det tilrettelegges for å erstatte overhengende bannere med flagg/bannere som 
kan festes til enkelte lysmaster i gågata for å markere spesielle kulturbegivenheter eller 
arrangementer. Formatet foreslås begrenset til 0,5x2,0 m. Pr. i dag er ikke lysmastene 
dimensjonert til å tåle vindbelastning fra dette. 
 
En skal være restriktiv til å gi tillatelse til reklameanretninger plassert på 2. etasje og 
oppover. Reklame over 1. etasje skal utformes slik at det underordner seg husets 
arkitektur. 
 
Kommuneplanens bestemmelser § 10 om ”Fasader, skilt og reklame angir følgende: 

• Det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen. I 
utgangspunktet tillates maksimum ett skilt pr. bygning/virksomhet. Heldekkende folie 
på glassflater er ikke tillatt. 

• Takreklamer med silhuettvirkning tillates ikke. 

• Langs innfartsveiene er det ikke tillatt med klistreplakater på vegger, gjerder eller på 
frittstående stativer. Reklametransparenter over gate eller vei tillates ikke. 

• Skilt, markiser og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn må ikke 
hindre ferdselen eller være til fare for omgivelsene. Fri høyde under uthengsskilt må 
være minst 2,5 meter, og fremspringet kan maksimalt være 0,8 meter, men aldri 
lenger enn at det mellom ytre kant av skiltet og fortauskant blir en avstand på minst 
0,7 meter. 

 
4.2. Fasader, markiser og baldakiner 

I etablerte områder må ny fargesetting av fasader avstemmes mot naboskapet, jf  ”ditt hus 
er min utsikt”.  Fasader skal utføres i solide materialer og farger, gjerne sammenfallende 
med omgivelsene. 
 

I Kvadraturens rette gater må permanente baldakiner unngås. Tidligere bruk av markiser 
bør heller videreføres slik at byens unike synsperspektiv (synsbilde) ikke forringes 
ytterligere. Farger og utforming på markiser må tilpasses både huset de står i og 
omgivelsene. Sterke kontrastfarger bør unngås. 
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5. Tiltaksplan 

Følgende prosjekter foreslås som en oppfølging av bydesignprogrammet: 
 

• program for overflatebehandling av spesielt verdifulle og sårbare overflater og 
elementer i bybildet for å begrense skadevirkning av tagging. 
 

• dialog med handelsstanden og gårdeiere med sikte på gjenåpning av tildekkede 
vindusflater mot gate/fortau. 
 

• designprogram for nye lysmaster i Markens gate og andre gågater bl.a. dimensjonert 
opphenging av flagg/bannere. 
 

• prosjekt med dynamisk belysning av gågatearealene, de viktigste gang-/sykkelveiene 
og strand- og elvepromenaden i Kvadraturen inklusive dekorbelysning av broene over 
Otra. 

 

• restaurering av Festningsgata mellom Tresse og Dronningens gate med 
avdekking/gjenskaping av underliggende dekke av storgatestein som et eksempel på 
typisk gatelegeme som var vanlig før asfaltens tid. 

 

• prøveprosjekt med ombygging av skiferfortau i Posebyen med legging av granittheller 
i 80 cm bredde og 3 rader smågatestein mot kantstein/gate av hensyn til rullestol- og 
rullatorbrukere, blinde og svaksynte. 

 

• innarbeiding av bestemmelse til kommuneplanen eller Kvadraturplanen som sikrer at 
sjenerende og "forurensende" belysning av og på bygninger unngås. 
 

• nye retningslinjer for kunst i offentlige rom utarbeides 
 

• retningslinjene for utforming av støyskjermer vurderes på nytt med tanke på å kunne 
tilpasse utseendet til ulike omgivelser. 
 

• det inngås samarbeid med aksjonsgruppen ”Hold blomsterbyen ren” med sikte på 
dekor av enkelte søppelkasser. 
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6. Bystyrets behandling og vedtak av bydesignprogrammet. 

Bystyret vedtok bydesignprogrammet i møte 07.09.11, sak 112/11. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet vedtar Bydesignprogram for Kristiansand kommune,  

datert 27.04.2011. 
2.  Det tilstrebes at belysning begrenses i omfang til det området (volum) belysningen 

er tiltenkt å dekke. 
3.  Retningslinjene for utforming av støyskjermer vurderes på nytt med tanke på å 

kunne tilpasse utseendet til ulike omgivelser. 
(Enst.) 
4.  En skal være restriktiv til å gi tillatelse til reklameanretninger plassert på 2 etasje og 

oppover.  
(44/9) 
Reklame over 1. etasje skal utformes slik at det underordner seg husets arkitektur. 
(41/12) 

5.  Kommuneplanens bestemmelser § 10 om ”Fasader, skilt og reklame” integreres i 
kapittel 4.1. 
(Enst.) 

6. Bystyret ber om at det inngås samarbeid med aksjonsgruppen "Hold blomsterbyen 
ren" med sikte på dekor av enkelte søppelkasser. 
(52/1) 

 

 

I tråd med bystyrets vedtak er bydesignprogrammet endret som følger: 

• Punkt 2 i vedtaket er satt inn i bydesignprogrammet punkt 3.12, veilys. 

• Punkt 4 og 5 i vedtaket er satt inn i bydesignprogrammet punkt 4.1, skilt og reklame. 

• Punkt 3 og 6 i vedtaket er satt inn i bydesignprogrammet punkt 5, tiltaksplan. 

 


