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Trollvegg er engasjert av Kjøita 6 AS i forbindelse med utvikling av eksisterende 
kontoreiendom på Kjøita. På vegne av oppdragsgiver ønsker vi å starte opp detaljregulering 
for gnr/bnr. 152/2037 m.fl. i Kristiansand. I forkant av planinitiativet har det vært avholdt en 
lokal arkitektkonkurranse for å se på ulike alternativer for utvikling av området. Trollvegg vant 
konkurransen, og forslaget som nå foreligger i planinitiativet er vinnerforslaget fra 
arkitektkonkurransen. Konseptet utfordrer gjeldende reguleringsplan på grunn av høyden på 
nytt kontorbygg. 
 
Konseptet ble lagt fram for kommunen i møte 16. juni.  
 
Informasjonen nedenfor tar utgangspunkt i punktene som er opplistet i forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering samt Kristiansand kommunes retningslinjer 
som ligger tilgjengelig på nett. 
 

 
Figur 1 Planområdet ligger på Kjøita langsmed Otra. 
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1. Formålet med planen  
Formålet med reguleringsplanen er å etablere et innovativt og fremtidsrettet kontorbygg. 
Samtidig er det et ønske om å åpne opp området for allmennheten i større grad enn i dag. 
Det nye kontorbygget reiser seg 16 etasjer i høyden og gir rom for 14.700 m2 med næring. 
Bygget skal utformes med miljøfokus og reises med materialer i tre. Dagens kontorbygg, 
kjent om «Telenor-bygget» (ca. 8.200 m2) skal beholdes og kobles sammen med det nye 
kontorbygget. Første etasje skal være publikumsrettet med fasiliteter som kan komme 
nærmiljøet og byen til gode (eksempelvis: treningssenter, restaurant/kantine, kaffebar for å 
skape liv utenom vanlig arbeidstid).  
 
For å få til et godt prosjekt er det viktig å ha søkelys på utforming av utearealene. Det foreslås 
derfor å fjerne de fleste av dagens parkeringsplasser og legge dem under bakken. Dette frigjør 
store arealer som kan brukes til park, lekeområder, turveier etc. Tiltakshaver ønsker å foreta 
en oppgradering av utearealene. Det vil i planprosessen ses nærmere på tiltak som kan bidra 
til å aktivisere området og skape et møtested, en plass for lek og opphold. I tillegg er 
tiltakshaver positiv til å regulere sykkelekspressvei/bro over Otra. Sykkelekspressveien er 
derfor lagt inn i skissene i planinitiativet. Trase for sykkelekspressveien baserer seg på veilinje 
angitt av Statens vegvesen.  
 
Målet er å lage en ny og sterkere identitet i området og etablere et nytt møtested i byen. Vi 
har en visjon om at prosjektet skal være identitetsskapende og være ledende innenfor 
bærekraft.  
 
 

2. Planområdet 
Området ligger sentralt på Kjøita og grenser til Otra og E18. Forslag til planavgrensning er vist 
nedenfor.  
 

Figur 2 Forslag til plangrense 
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Tiltakshaver eier gnr/bnr. 152/2037. I tillegg er følgende eiendommer tatt med i planen:  
o Gnr/bnr. 152/1510 og 1501 – eies av Kristiansand kommune  
o Gnr/bnr. 152/2087 – eies av Kristiansand Roklubb 
o Eiendommer i forbindelse med E18 er ikke tinglyst, men antas å eies av Statens 

vegvesen.  
 
I dag består området av et kontorbygg i 3-4 etasjer med et areal på ca. 8.200 m2 («Telenor-
bygget»). Kristiansand roklubb eier bygningen ned mot elvebredden. Kristiansand kommune 
eier arealer langs kanalen og Otra. Det går gangstier gjennom området, men flere av dem er 
uoversiktlige og oppleves mørke på kveldstid. Det er flere store parkeringsplasser og 
asfalterte flater som dominerer. Ellers er det grønne plener uten definerte soner. Deler av 
området oppleves utflytende, spesielt for gående og syklister. Kanalen som går gjennom 
området, har lite vannføring og mye stillestående vann som til tider gir ubehagelig lukt.  
 
 

3. Presentasjon av prosjektet 
 

3.1 Visjoner for prosjektet 
Vi har en visjon om at det nye bygget skal bli et signaturbygg i Kristiansand, et bygg som 
både vil fungere som et orienteringspunkt, men også blir et sted som tiltrekker seg mer folk 
og liv enn slik et fremstår i dag. Målet er å skape et attraktivt område. Det vil i planprosessen 
ses nærmere på hvilke tiltak som kan være med på å skape mer liv mellom byggene. 
Området har potensial for bedre kobling til elva med tanke på bading og opphold. Vi ønsker 
at dette skal bli et sted som folk i alle aldre har lyst til å bruke.  
 
Det er et ønske at området, sammen med det nye kontorbygget, skal få en sterk identitet i 
byen. Prosjektet skal være innovativt og miljørettet, og det skal bidra til en bærekraftig 
byutvikling.  
 
Det nye kontorbygget har en spesiell arkitektur, og byggets form og funksjon har hentet 
inspirasjon fra naturen, en varde – som viser vei. Med stablede bygningsdeler som står 
ovenpå hverandre, vil Varden bli et nytt ikonisk og lett gjenkjennelig signaturbygg i 
Kristiansand.  
 
Varden blir et nytt kontorbygg i Kristiansand, som blir samlingspunkt for mange 
arbeidsplasser tett på sentrum. Bygningens sentrale plassering muliggjør en styrking av 
mobiliteten spesielt for syklister og gående med en sykkelekspressvei, og potensielt en ny 
bro over Otra.   
 
 

3.2 Formål 
Formålene er kontor, tjenesteyting, friområde, sykkelekspressvei og nødvendige veier og 
gangveier. En eventuell innskrenkning av planområdet vil kunne påvirke formålene i 
reguleringsplanen. 
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3.3 Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Dagens kontorbygg, «Telenor-bygget», skal beholdes. Nytt kontorbygg skal reises nord-øst 
på tomta og innebærer regulering av 14.700 m2 med nye kontorlokaler. For å få god kobling 
til bakkeplan og omgivelsene rundt, skal byggets førsteetasje åpnes opp og gjøres tilgjengelig 
for alle. Eksempelvis tenkes det å etablere treningsstudio, kafe, kaffebar, restaurant eller 
lignende for å skape liv, også etter arbeidstid. 
 
Med bygget har vi en visjon om å skape et landemerke for byen. 
 
 
 

 
 
Prosjektet Varden definerer et landemerke og signaliserer en ankomst inn til Kvadraturen fra 
øst, på lik linje med Quadrum i vest. Konseptet bygger på at Varden skaper en balanse og en 
likevekt til Quadrum som er under oppføring vest for byen. Sammen med Kristiansand 
domkirke danner bygningene unike signaturbygg og viktige orienteringspunkter i 
Kristiansand. I tillegg har man Caledonien Hotell i Vestre Strandgate og «De tre søstre» i 
Kanalbyen (regulert, men ikke bygd) som er definert som høyhus og ligger i og nær 
kvadraturen.  
 
For at et bygg skal ha effekt som orienteringspunkt, krever det en viss høyde eller plassering 
i terreng. Varden er et kontorbygg som strekker seg 16 etasjer fra bakken (tilsvarer kote 
63,5). Det nye kontorbygget er lavere enn Kristiansand domkirke. Domkirken har en historisk 
identitet i byen og skal fortsatt være det sentrale punkt i byen. Det er ikke ønskelig å 
utfordre byggehøyden til domkirken.  
 
Arkitekturen på det nye næringsbygget skiller seg ut fra omgivelsene for å understreke 
prosjektet som et viktig landemerke. 
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Figur 3 Forslag til nytt kontorbygg. Illustrasjon av Trollvegg. 

 
Figur 4 Utsikt fra en av de terrassene. Illustrasjon av Trollvegg. 

 



__________________________________________________________________________
   

 7 

 
Byggets konstruksjon gir stor fleksibilitet. En felles kommunikasjonskjerne er plassert 
sentralt i bygget. Dette gir mulighet for å dele opp arealene, og de kan tilpasses de ulike 
behov med hensyn på hvilke leietakere som skal inn.  
 
Prosjektet skal være bærekraftig. Varden og området rundt skal være et godt sted å arbeide 
og oppholde seg for menneskene. Det satses på bruk og utvikling av lokal kompetanse. 
Arealutnyttelse, materialvalg, byggeprosess og fremtidig drift skal ta hensyn til naturen. 
Prosjektet skal være lønnsomt for eierne, men også for samfunnet. 
 

3.4 Trafikk, parkering og bevegelsesmønster 
Prosjektet skal ta utgangspunkt i gatenivå og menneskelige prinsipper. Dette er styrende for 
trafikk og parkering. Det er derfor ønskelig at parkering i hovedsak skal legges i 
parkeringsanlegg under bakken. Ved å flytte dagens parkeringsplasser under bakken frigis 
plass til parkareal, lek og grøntområder. Dette gir trygge og bilfrie soner. Det vil i prosessen 
ses på muligheten for sambruk av parkeringskjelleren slik at parkeringsplasser kan brukes av 
andre utenom arbeidstiden.  Det vil bli behov for varelevering og annen nyttekjøring inn til 
nytt torg. Nødvendig trafikk forsøkes løst i størst mulig grad i bakkant av tomta mot E18. 
Beredskapsvei for brann og redning skal opprettholdes. 
 
Det vil i prosessen ses på hvordan sykkelekspressvei skal legges gjennom området. Det 
finnes flere alternative trasevalg for sykkelekspressvei. Vi er positive til å regulere gang- og 
sykkelbro over Otra, fordi vi ønsker at det legges til rette for gående og syklende i området. 
Dette må diskuteres videre med kommunen og Statens vegvesen.  
 
Nytt trafikkmønster samt gang- og sykkelforbindelser vil endelig avklares i dialog med 
kommunen for best mulig løsning. 
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3.5 Uteområder 
En av hovedintensjonene i prosjektet er å tilgjengeliggjøre området i større grad enn i dag og 
invitere folk inn på området. Det er et ønske om å åpne opp bygget og hele prosjektet mot 
omgivelsene og lage flytende overganger mellom uteareal og kontorbyggene. Å lage 
hyggelige og inviterende utearealer som er tilgjengelige for alle, er sentralt i prosjektet.  
 
Det skal etableres et nytt torg mellom kontorbyggene, og sammen med utearealene vil dette 
kunne bli et nytt møtested for folk som bor på denne siden av elva. Overgangen mellom 
bygninger og uteareal blir spesielt viktig, og det skal lages en aktiv førsteetasje i byggene slik 
at det blir god flyt mellom bygg og uterom. Vi ønsker at området skal bli et målpunkt for folk 
i byen, eksempelvis der folk som er på gåtur tar seg en kaffe eller en matbit, et sted hvor folk 
tar med barna på søndagstur med mer. Planområdet ligger sør-vestvendt og har gode 
solforhold både på dag- og kveldstid. Bedre tilrettelegging for bading og sitteplasser ved elva 
vil supplere eksisterende badetilbud som Bystranda og Stampene i Baneheia. Planarbeidet 
vil avklare dette.  
 
Kunst er en viktig del av et byrom og det er ønskelig å innarbeide elementer av kunst i 
området.  
 

   

  
Figur 5 Inspirasjonsbilder til hvordan utearealene kan utformes. 

    
Deler av planrådet eies av Kristiansand kommune, og det ønskes tett dialog for å finne gode 
løsninger for utearealer. Vi ønsker å tenke på tvers av eiendomsgrensene for å finne best 
mulig løsning for oppgradering av utearealene med installasjoner som lek, kunst og lignende. 
Planområdet kan bli innskrenket underveis i prosessen. 
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4 Virkninger på omgivelsene 
 

4.1 Omgivelser og landskap 
 
Nærmeste naboer: 
Det er valgt å lage et slankt bygg som gir minimal skyggevirkning for naboer og omgivelsene.  
 
Sol- og skyggeanalyser viser at det nye kontorbygget får en lang, men smal slagskygge for 
omgivelsene. På grunn av byggets smale form vil skyggen oppta mindre soltid, men enkelte 
naboer vil få skygge over en kortere periode. 
 
Sol- og skyggeanalyser ligger vedlagt. 
 
Fjernvirkning:  
Planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. Det nye kontorbygget vil være synlig i 
bybildet. Derfor er byggets form, uttrykk og materialer svært viktige for prosjektet. Det vil 
utarbeides en fjernvirkningsanalyse som viser bygget sett i sammenheng med omgivelsene.  
 
Hva planen kan bidra med:  

- Byen får økt tilbud av tjenester som for eksempel treningssenter, kafe og 
kontorarbeidsplasser.   

- Oppgradering av utearealer som hever kvaliteten i området. Omfang og spesifikke 
tiltak avklares i planprosessen. 

- Etablere et nytt møtested i byen. 
- Prosjektet kan være med på å skape en sterkere identitet i området og i Kristiansand.  
- Fjerning av parkeringsareal frigjør plass til mer grøntområder og kan bidra til en 

opprydning av «utflytende» arealer. 
- Etablering av arbeidsplasser langs bussmetroaksen gir mulighet for at flere vil kunne 

benytte seg av kollektivtransport  
- Trase for sykkelekspressvei skal ivaretas i planarbeidet.  
- Bygging av parkeringskjeller kan være med på å avlaste parkeringsbehov i området.  

 
Utfordringer som følge av planen:  

- Etablering av høye bygg krever ekstra oppmerksomhet rundt livet på bakkeplan.  
- Etablering av parkeringskjeller må vurderes med hensyn til flomrisiko og grunnforhold. 
- Det nye kontorbygget vil medføre endret utsikt for naboer. 

 



__________________________________________________________________________
   

 10 

4.2 Marine avsetninger og flomsoner  

 

Tabell 1 Deler av planområdet ligger innenfor faresone for kvikkleire. Kilde: NVE kart. 

 
Figur 6 Område ligger innenfor område hvor det er mulighet for forekomst av marin leire. Kilde: NVE kart. 
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Tabell 2 Hele planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Kilde: NVE kart. 

4.3 Kulturminner 
Det er ikke registrert lokale kulturminner innenfor planområdet på kommunens temakart 
eller i Kulturminnevernplan for Kristiansand kommune, del 2.  
 

4.4 Biologisk mangfold  
Det er registrert følgende rødlistearter innenfor planområdet: 

- Flere fuglearter - bl.a. Sivhøne, makrellterne, vipe, hettemåke, svartrødstjert, 
sothøne, m.fl. 

 

 
Tabell 3 Det er registrert flere arter innenfor planområdet. Kilde artsdatabanken. 

Da området på Kjøita er såpass kultivert og utbygd, anser vi det ikke som nødvendig med en 
egen rapport på tema biologisk mangfold.  
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4.5 Støysonekart 
Planområde berøres delvis av rød sone og delvis av gul støysone. Med et nytt kontorbygg 
mot veien er det grunn til å anta at støysituasjonen kan forbedres da det nye kontorbygget 
vil utgjøre en støybuffer mot E18. 
 

 
Figur 7 Skravur viser områder som er utsatt fra støy, hovedsakelig fra trafikk på E18. Kilde: Kristiansand kommunekart. 

 

4.6 Luftkvalitet 
Planområdet berøres delvis av rød sone og delvis av gul sone for luftkvalitet (svevestøv).  

 
Figur 8 Luftsonekart viser svevestøv fra E18 strekker seg inn i planområdet. Kilde: Kristiansand temakart 
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4.7 Nødvendig infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur)  
 
Følgende infrastruktur er tenkt regulert: 

o Sykkelekspressvei – vi er positive til å regulere inn trase for sykkelekspressvei. Det 
er viktig at dette ikke hindrer fremdriften til prosjektet og vi ønsker tett dialog 
med aktuelle aktører.  

o Fordrøyning – det vil i prosessen jobbes med løsninger for fordrøyning. Det er 
ønskelig å bruke fordrøyning som landskapselement. 

o Oppgradering av utearealer kan være aktuelt.  
o Nødvendige kjøreveier og gangforbindelser.  

 
 

5. Gjeldende planstatus og forhold til overordnet lovverk  
 

5.1 Kommuneplanens samfunnsdel  
Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030  

 
Hovedvisjon i kommuneplanen er «sterkere sammen». I dette ligger det å peke framover, 
samle og inspirere til felles utvikling og endring. Samfunnsdelen har tre 
hovedsatsningsområder: 

o Attraktiv og miljøvennlig – foregangskommune på grønn omstilling 
o Inkluderende og mangfoldig – med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle 
o Skapende og kompetent – regionhovedstad og drivkraft i regionen 

 
Prosjektet Varden følger opp kommuneplanens samfunnsdel på følgende områder:  

o Skaper attraktive og sentrale arbeidsplasser tett på sentrum 
o Bidrar til en by- og stedsutvikling som fremmer kompakte sentra med gode kvaliteter i 

byrom og innbyggernes nærmiljø. Dette reduserer behovet for å ta i bruk nye 
utbyggingsområder. 

o Bidrar til en inkluderende, trygg, attraktiv og miljøvennlig utvikling i Kristiansand 
o Oppgradering av utearealer vil være helsefremmende tiltak hvor folk kan ferdes og 

oppholde seg i grønne lunger i byen 
o Styrker Kristiansand som regionsenter med en synlig identitet i bybildet 
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5.2 Kommuneplanens arealdel  
 

 
Figur 9 Utsnitt av kommuneplanen med eksisterende bebyggelse i området. Kilde: kommunekart.com 

Arealet er i kommuneplan avsatt til næringsbebyggelse (NK3) med hovedvekt på 
kontorbedrifter NK 1-10. Arealene skal i hovedsak brukes til kontorformål. Kontorandelen for 
den enkelte tomt skal være minimum 75 prosent av BRA.  
 
Resterende areal er i kommuneplanen avsatt til grønnstruktur og følgende hensynssoner: 

o Støy (rød og gul sone). 
o Samferdsel (Turveitrase og vei). 

 
Planinitiativet er i tråd med kommuneplanen.  
 

 

5.3 Kommunedelplan for sykkelekspressvei, datert 16.09.2015 
 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor båndleggingssone for sykkelekspressvei. Tre mulige 
traseer er skissert, men ikke endelig avklart. Detaljreguleringen vil kunne innarbeide den 
aktuelle traseen i plankart og bestemmelser.  
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5.4 Høyhusutredning for Kristiansand, datert juni 2015 
 
Høyhusredningen definerer høyhus som et bygg over ti etasjer. Høyhusutredningen peker på 
«den menneskelige skala hvor storskala-bygg (som kjøpesentre) ofte er dårlig tilpasset 
menneskers tempo og sanseapparat». «Et høyt bygg vil også påvirke omgivelsene og kan 
endre hvordan vi orienterer oss visuelt i byrommet eller hvilket visuelt inntrykk vi har av en 
by». «Et høyt bygg kan ha en tiltrekning og kan være en kvalitet i seg selv». 
 
Høyhusutredningen anbefaler «høyhus nær sentrum og at dette er sterkt positivt». «Livet på 
gateplan er av avgjørende betydning. […] Det skal være et skarpt fokus på utformingen av 
første etasje og kontakt med bakkeplan».  
 
Høyhusutredningen oppgir en liste med krav til utredning av høyhus:  
 

Forholdet til infrastruktur 
 
Hva som skal belyses Krav til materiale  

Nærhet til kollektivtilbud Beskrivelse, tegning 

Gang og sykkel Beskrivelse 
Økning eller reduksjon i privatbilisme Vurdering av økt eller redusert belastning 

på veinett, beskrivelse 

Forholdet til nærmiljøet 
 

Hva som skal belyses Krav til materiale 
Forholdet til eksisterende byrom og gater 
Siktlinjer  
Forholdet til historiske strøk og bebyggelse 

Illustrasjoner, perspektiv fra konkrete 
steder på gateplan, fra bakenforliggende 
plasser. Beskrivelse 

Fasader, gater og uterom Illustrasjoner på kloss hold, beskrivelse 

Fjernvirkning og siluett 
Konsekvenser for bylandskapet 

Illustrasjoner, perspektiv fra konkrete 
steder 

Aktivitet på gateplan Beskrivelse, analyse. Forbilde-prosjekter fra 
andre steder 

Nærhet til bykvaliteter 
Nærhet til naturkvaliteter 

Kart, beskrivelse og annet som viser gang- 
og sykkelavstand til ulike tilbud. Avstand til 
kvadraturen i tid for gående og syklende. 

Klima 
 

Hva som skal belyses Krav til materiale 

Hvor lander slagskyggen 3D-modell 
Skygge over tid, gjennom dagen og året. 
Langvarig eller kortvarig skygge 

3D-modell, solstudier, film, beskrivelse 

Endres sol- og vindforhold for 
omkringliggende plasser og bebyggelse. 
 
Vindforterkninger. 
Vindkomfort uteopphold. 

Ekstern faglig vurdering, vindberegninger, 
Flow-modell av det konkrete forslaget. 
beskrivelse 
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Hvor ofte og når på året er arealet ikke 
egnet pga. vind. 
Endret vindkomfort. 

Eventuelt vind-reduserende tiltak Beskrivelse 
Eventuelt vurdering av ulike bygningsvolum 
og høyders effekt 

Illustrasjoner, beskrivelse 

 
Dokumentasjonskrav for punktene ovenfor ønskes avklart/drøftet med kommunen. 
 
 

5.5 Rikspolitiske retningslinjer som er særlig relevante for planarbeidet: 
 

o T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging  

(1995)   

o T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012)   

o T-1521 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 
o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(Fastsatt  ved kgl.res. av 26.09 2014)   
Temaene vil utredes nærmere i planprosessen.  

 
 

5.6 Gjeldende reguleringsplan 
 
Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til formålene kontor, friområde og 
allmennyttig formål. Gjeldende plan gir mulighet for å bygge ca. 21.800 m2 til kontorformål. I 
dag er tomta kun bebygget med ca. 8.200 m2 kontor (ekskludert parkeringsareal). 
 

 
Figur 10 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for området. Kilde: kommunekart.com 
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Planinitiativet vil ikke gå ut over byggegrenser satt i gjeldende reguleringsplan. Den totale 
utnyttelsen av tomta forblir tilsvarende lik (med en økning på 1.100 m2 ), men det er behov 
for justering av tillatte byggehøyder i planen. Arealer for friområder og badeområde vil i 
hovedsak videreføres i nytt forslag.  
 
 

5.7 Pågående planer  
 
Det er meldt oppstart av plan for Oddemarka- Tordenskjoldsgate, sykkelekspressvei som 
berører hele planområdet.  
 

  
Figur 11 Skravert område viser pågående planer i nærområdet. Kilde: kommunekart.com. 

 

6. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
 
Nye veier og kryss skal opparbeides i henhold til Kristiansand kommunes veinormal. Det bes 
om innspill fra kommunen på kapasiteten på dagens va-nett. 
 
Spesielle utredninger/vurderinger som trolig bør foretas som en del av planarbeidet 

o Støyutredning 
o Grunnforhold/ stabilitet – allerede igangsatt 
o Flomvurdering 
o Mobilitetsplan  
o Luftkvalitet – må vurderes 
o Vurdering av vindforhold - må vurderes. 
 

Krav til utredninger i planarbeidet ønskes avklart med kommunen i oppstartsmøte.  
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7. Samfunnssikkerhet - risiko og sårbarhet 
 
Det vil i planprosessen utarbeides en ROS-analyse for å ivareta risiko og sårbarhet.  
 
Brannstasjonen ligger på den andre siden av E18. Nødutkjøringsvei for brannstasjonen skal 
ivaretas i planarbeidet. 
 
Løsmassekart viser at område består av fyllmasser. Det er allerede igangsatt kartlegging på 
grunnforhold i planområdet.  
 
 

8. Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 
 
Planforslaget vil bli varslet og hørt i henhold til vanlige prosedyrer etter plan- og 
bygningsloven. Nærmeste tilgrensende naboer, samt Kristiansandsregionen brann og redning 
bør varsles om planoppstart. Området ligger innenfor «mulig marin leire» i NVEs 
kartdatabase. NVE bør stå på varslingslista.   
 
Det er ikke sett at det er spesielle berørte instanser ut over vanlig varslingsliste som blir 
utsendt av kommunen.  
 
 

9. Prosesser for samarbeid og medvirkning  
 
Vi foreslår en større plangrense enn tiltakshaver har råderett over. Vi håper og tror at vi ved 
en større planavgrensning kan få til en bedre byutvikling og bedre løsninger hvor vi fletter 
bygg og utearealer sammen. 
 
Det vil derfor være aktuelt å ha dialog med følgende fagmyndigheter og andre berørte:  

o Vi ønsker at uteområdene skal ha en lokal forankring. Medvirkningsprosess ønskes 
avklart med kommunen. 

o Nabomøter med beboere (Velforening Nedre Lund og Østre Otra) – allerede etablert 
kontakt med Nedre Lund). 

o Representanter fra Roklubben (allerede etablert kontakt). 
o Kontakte Lovisenlund skole for medvirkning med skolebarna – med fokus på utforming 

av utearealer, gangforbindelser og trafikksikkerhet. 
o Statens vegvesen angående rundkjøring, trafikk og sykkelekspressvei med bro over 

Otra. 
o I tillegg ønskes det god og tett dialog med kommunen for avklaringer underveis i 

prosessen.  
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10.    Konsekvensutredning 
 
Planforslaget er vurdert i forhold § 6 og § 8 om konsekvensutredninger og det er vurdert at 
det ikke er behov for å utarbeide konsekvensutredning i henhold til forskriften. Tiltaket faller 
ikke inn under noen av kriteriene, og det er heller ingen særskilte interesser som blir 
skadelidende som følge av planforslaget.  
 
§ 6 Vedlegg 1. pkt. 24: 
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med 
et bruksareal på mer enn 15 000 m2. 
 
Trollveggs kommentar: 
I planinitiativet foreslås det å regulere 14.700 m2 nye næringslokaler. Det totale 
næringsarealet for hele reguleringsplanen blir ca. 23.000 m2. Av disse er 8.200 m2 

eksisterende kontorer. Utvidelsen på 14.700 m2 overstiger ikke forskriften og det forstås at 
forskriften viser til 15.000 m2nye næringslokaler (jf. vedlegg 1. pkt. 30 om utvidelser eller 
endringer). Det vurderes derfor at planinitiativet ikke utløser krav om konsekvensutredning på 
dette punktet.  Dette ønskes endelig avklart med kommunen.  
 
 

11.    Viktige avklaringer med kommunen 
 
Vi ønsker å avklare følgende punkter så tidlig som mulig i prosessen, og gjerne på 
oppstartsmøte: 

o Plangrense – det er ønske om å inkludere balløkke ved rundkjøring for å avklare 
mulighet for eventuell oppgradering av utearealer. Kommunen er grunneier i dette 
området.  

o Felles arbeidsmøter i planprosessen – det er ønskelig å ha jevnlige arbeidsmøter med 
kommunens administrasjon for sammen å finne de beste løsningene. En felles 
møteagenda ønskes avklart. 

o Potensielle rekkefølgekrav – ønskes avklart  
o Behov for særskilte utredninger – ønskes avklart 

 
Kommunen er grunneier i deler av området vi ønsker derfor tett og god dialog underveis i 
prosessen slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for utvikling av området. 
 
 

12.    Fremdrift  
 
Det er ønskelig med en hurtig fremdrift gjennom hele planprosessen. Det legges opp til 
innsendelse av planforslag til førstegangsbehandling hos kommunen i mars/april 2022 og 
endelig vedtak av planen i september 2022.  
 
Før komplett innsendelse av planforslag er det ønskelig med samarbeidsmøter med 
kommunen for viktige avklaringer underveis i prosessen.  
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Med vennlig hilsen 
 

 
Kathrine Hesthag     Anne Severinsen  
By- og regionplanlegger       Urban Designer    

Trollvegg Arkitektur og Plan    Trollvegg Arkitektur og Plan 
 
 
 
 

Vedlegg 
 

o Konsepthefte, datert 28.09.2021.  
o Sol- og skyggediagrammer 22.09.2021. 
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