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1. FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
 
Sparebanken Sør ønsker å bli værende i kvadraturen ved nedre torv. Dagens 
bygningsmasse legger ikke til rette for dette. Gjennom en reguleringsprosess ønskes man 
derfor å kunne løse bankens behov innenfor kvartalets potensiale og rammer. 
 
For å beholde hovedkontoret på den nåværende plasseringen må banken øke tilgangen på 
disponible arealer i forhold til både nåværende og fremtidige bemanningsbehov. Dagens 
bygg og arealer tilfredsstiller ikke bankens krav til kapasitet samt behov for moderne 
arbeidsplasser.  
 
Situasjonen i dag er at arealene er fullt utnyttet. Det er i dag 150 ansatte i bankens lokaler 
Ombygging av eksisterende bygningsmasse samt tilrettelegging for nye bygningsvolumer er 
derfor nødvendig for å møte bankens krav til et fremtidsrettet hovedkontor i kvartal 26. En 
foreløpig kartlegging av bankens fremtidige arealbehov og et mulighetsstudie viser at man 
kan tilrettelegge for totalt 250 - 300 arbeidsplasser, dette vil bl.a. også gi plass for 
Sørmegleren. 
 
Banken har i dag sitt hovedsete i eksisterende eiendommer plassert mot nedre torv i 
Rådhusgata 7-9 og langs Markens gate nr.20. Banken er også eier av Gyldenløves gate 10, 
et bevaringsverdig bygg kjent som ‘Apotekergården’.  
 

 
Arealer i kvartal 26 som Sparebanken Sør besitter. 
 
Arbeidet med reguleringsplanen er forankret i kommuneplanens intensjoner og politiske 
vedtak om blant annet å: 

• Prioritere høyere arealutnyttelse i senterområder og nært knutepunkt for 
kollektivtransport. 

• Legge til rette for flere arbeidsplasser i Kvadraturen. 
 
Reguleringsplanens hovedfokus vil bli å se på utbygningsvolumer, bevaringsspørsmål, 
forhold til nabobebyggelse og byggets samspill med gaterommet og publikum. 
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2. PLANOMRÅDET  
 
Området for transformasjon og utbygging er del av kvartal 26 ved nedre torv i Kristiansand 
sentrum. Reguleringsområdet foreslås begrenset av tilstøtende gateløp og avgrenset av 
biblioteket mot nordøst  
 
Forslag til planområde er vist på utklipp nedenfor. 
 

 
Forslag til planavgrensning.  
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3. EKSISTERENDE OG PLANLAGT BEBYGGELSE  
 
Bakgrunnen for reguleringsplanen er å øke tilgjengelig kontorareal i kvartalet. 
Områdene som skal inneholde bankens funksjoner kan deles i tre grupper.  
 

 Bevaringsverdig bebyggelse som innvendig tilpasset funksjoner og bruk. 
 Eksisterende bygg med mulighet for påbygg. 
 Sanering og etablering av ny bebyggelse. 

 
 

 
 
 
Bankbygget fra 1936 i Rådhusgata 7-9 skal videreføre sin bevaringsverdige status. Byggets 
fasade er nyrenovert og fremstår autentisk. Bygget har behov for innvendige ombygninger 
for å kunne tilpasses fremtidig bruk.  
 

 
Rådhusgata 7-9 
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Apotekergården i Gyldenløves gate 10 skal bevares. Gjennom dialog med Byantikvaren er 
det vurdert at bakgårdsbebyggelsen til Gyldenløves gate 10 ikke er bevaringsverdig og kan 
saneres slik at arealet kan frigjøres for nybygg. Hovedhuset mot gaten har behov for 
innvendige ombygninger for å gjøre bygget funksjonelt. 
 

     
Gyldenløves gate 10 mot gate    Bakgård, Gyldenløves gate 10. 
 
 
Markensgate 20A som ligger på hjørnet av Gyldenløves gate og Markensgate skal reguleres 
til bevaring i tråd med overordnede planer. Banken har ingen eierinteresser i eiendommen, 
men det vil være dialog med eier gjennom reguleringsprosessen i forhold til eventuelle 
spesielle ønsker.  
 

 
Markensgate 20A 
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Kristiansand folkebibliotek vil ikke være en del av reguleringsplanen, men må som nærmeste 
nabo ses i sammenheng med planlagt bebyggelse.  
 
Bygningen ble tildelt Houens fonds diplom i 1983 for god arkitektur. Byggets samspill med 
bankbygget fra 1936 er meget vellykket i form og materialitet og det er vår intensjon å 
fortsette den gode dialogen mellom bygningsmassene.  
 
Det skal opprettes samtale med biblioteket når reguleringsprosessen formelt er startet. 
 

 
Kristiansand folkebibliotek sett fra nedre torv. 
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Den nye bygningsmassen som ønskes regulert er et påbygg til Markens gate 20 og et 
nybygg i det indre av kvartalet sentrert rundt et organiserende atrium. 
 
 

 
Prinsipp for ny bygningsmasse / plassering av volumer 
 
Den planlagte nye bebyggelsen, sammen med en mer effektiv arealutnyttelse av 
eksisterende lokaler, vil mer enn doble kontorkapasiteten i kvartalet og skaper et robust 
konsept både for nåværende behov og fremtidig vekst.  
 
Ny bygningsmasse skal integreres fysisk og funksjonelt med de eksisterende 
kontorbygningene. 
 
Apotekergården skal integreres i konseptet, men her ønsker man å skille nytt og gammelt 
med en åpen grønn sone. Det bevaringsverdige bygget mot nybyggene knyttes sammen 
med en diskré glassforbindelse. 
 
Nybygget vil også ha god avstand til biblioteket slik at det også her oppstår en grønn sone. 
Bibliotekets eksisterende fasade inn mot bakgården vil stå urørt. 
 
Kvartalet har i dag varierte funksjoner på gateplan som henvender seg direkte mot publikum 
og som skaper interaksjon mellom by og bygg. Dette skal videreføres og man vil legge til 
rette for publikumsrettet aktivitet på gateplan. 
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Den nye bebyggelsen vil i hovedsak være synlig kun fra Markensgate og Gyldenløves gate. 
Det vil derfor være stort fokus på utformingen og detaljeringen av ny bygningsmasse som 
henvender seg mot disse gatene.  

Forholdet mellom nye volumer, eksisterende og bevaringsverdig bebyggelse samt 
innvirkning og påvirkning på Kristiansand folkebibliotek vil være viktige premissgivere i 
detaljeringen av høyder og grenser. 
 

Fasade/høyder mot Markensgate 

Fasade/høyder mot Gyldenløvesgate 
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Man ønsker at reguleringsplanen skal gi rammebetingelser som svarer på bankens behov for 
moderne fleksible kontorarealer og nødvendige utvidelser samtidig som det tilfører byrommet 
og bygatene økte kvaliteter. Vi ønsker å bidra til økt aktivitet i kvadraturen samtidig som man 
får en best mulig utnyttelse av eiendommene. 

 

4. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER  
 
 
Hoveddelen av kvartalet vil beholde bygningsvolumene slik de er i dag. 
 
For påbygget til Markens gate 20 og nybygget i det indre av kvartalet ønsker man å utforske 
en utbygging med volumer som ivaretar gode arkitektoniske kvaliteter. 
 
Den ønskede utbyggingen vil medføre en BYA tilnærmet 100% i tråd med overordnede 
planer. 
 
 

 
 
Tverrsnitt gjennom kvartalet som viser høydeprinsipper for regulering. 
 
Viktige premisser for endelige plasseringer av nye volumer og angivelse av høyder vil bli: 
 

 Endring av gatebilde sett fra Markensgate og Gyldenløves gate. 
 Gatebilde sett fra torget opp Markens gate. 
 Påvirkning på Kristiansand folkebibliotek. 
 Tilpasning mot verneverdig bebyggelse. 
 Funksjonell utnyttelse og økonomisk verdi. 

 
Det er regulants intensjon å tilpasse høyder i gjeldende Kvadraturplan så langt som mulig. 
Samtidig må nybygg og påbygg tilpasses eksisterende og bevaringsverdige bygg når det 
gjelder høyder. Eksisterende vertikalkommunikasjon må også hensyntas. Dette er punkter 
som vil bli nøye vurdert, belyst og avklart i den videre planprosessen.  
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5. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, OMGIVELSER 
 
Et av reguleringsplanens hovedfokus vil være forholdet til omgivelsene. Dette gjelder i 
hovedsak to overordnede temaer.  
 

 Gater og plasser.  
 
Hvor man vil se på interaksjon mellom innhold på 1.etasjeplan og aktivisering av gateplanet.  
 

 Nabobebyggelse. 
 

Spesielt fokus på skala tilpassing og overganger mot nabobebyggelse i forhold til opplevelse 
av byrommet og møtet mellom eksisterende, gammelt og nytt.  
 
Dette er punkter som vil bli belyst og avklart i den videre planprosessen. 

 

 

 

 

6. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET  
 
Reguleringsplanen skal danne de nødvendige rammene som gode funksjonelle og 
miljømessige løsninger som kan utføres innenfor.  
 
Basisen for reguleringsplanen er ønsket om funksjonelle bygg. Kravet til arealeffektivitet og 
brukbarhet medfører at funksjonelle løsninger vil danne basis for den videre utforming. Hele 
prosjektet vil også være i tråd med filosofien om universell utforming. 
 
En videre utvikling av kvadraturen og tilrettelegging for nye arbeidsplasser i sentrum er i tråd 
med lokale og nasjonale mål om sentralisering. Nærhet til kollektivakser, offentlige og private 
tilbud, samt generell infrastruktur legger premissene for en god miljømessig tilnærming. 
 
Man ønsker å ha fokus på bærekraft ved blant annet gjenbruk av eksisterende konstruksjon 
og vertikalkommunikasjon i Markensgate 20. Gjenbruk av materialer er også aktuelt.  
 
«Detaljregulering for Kvartal 26» og Sparebanken Sør vil ha fokus på bærekraftige element, 
for å kunne legge til rette for næringslokaler som kan være fremtidsrettet og tilpasses et 
fremtidig behov for virksomheten. Som Sparebanken Sør viser til på nettsiden sin, har de 
hatt en lang tradisjon som en ansvarlig samfunnsaktør, og har deltatt i utvikling av 
lokalsamfunn på Sørlandet i generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig 
videreutvikling av den rollen banken har spilt gjennom snart 200 år. Denne detaljreguleringen 
vil være en viktig del av samfunnsansvaret til Sparebanken Sør, og vil legge til rette for nye 
generasjoner som kan jobbe i Kristiansand sentrum.  
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7. MOBILITET OG INFRASTRUKTUR 
 
Mobilitet 
Sparebanken Sør ligger i kjernen av Kvadraturen, med umiddelbar nærhet til dagligdagse 
funksjoner. En god byutvikling legger til rette for en utvikling hvor flere mennesker kan bo og 
arbeide innenfor en kort avstand. Da skapes en «10-minutters by», hvor personer kan nå alle 
de nødvendige ærend innenfor en liten radius. Ved å regulere Kvartal 26, kan Kvadraturen få 
økt arbeidsplasser i sentrum, som betyr at flere oppholder seg i sentrum, som igjen øker 
kundegrunnlaget for næringsvirksomheten i Kvadraturen (økonomisk bærekraft).  
 
I tillegg har Sparebanken Sør ingen parkeringsplasser tilgjengelig på egen eiendom i dag, og 
det vil i den videre planprosessen ikke bli lagt opp til parkering i detaljreguleringen. Dette er 
med og reduserer biltransportbehovet, og fremmer reiser til fots, sykkel og kollektiv.  
 
Det er politisk vilje for å redusere trafikkvekst i Kvadraturen, for å kunne skape et godt 
bymiljø (redusere utslipp og trafikk). Siden kommunedelplanen ble skrevet, har det blitt 
etablert flere nærings- og boligbygg med kjellerparkering og Torvet Parkering, så en kan 
konkludere med at Kvadraturen har en tilfredsstillende parkeringsdekning.  
 
Arbeidstakerparkering er gjort mer restriktiv ved at det er maksimumkrav i Kristiansand 
kommune, og ikke et minimum. Detaljregulering for Kvartal 26 med null parkeringsplasser, vil 
derfor fremme videre vekst i miljøvennlige transportformer, og vil bidra positivt til 
nullvekstmålet i persontransport.   
 
Sykkelparkering 
I Markens gate 20 er det et relativt stort tilfluktsrom, som kan være aktuelt å bruke til 
sykkelparkering. En trygg sykkelparkering i næringsbygg, er en viktig forutsetning for å 
fremme sykling som transportmiddel.  
 
Forskning viser til at Korona-pandemien har endret reisevaner hos Nordmenn, og den kan ha 
«tvunget» flere til å ta andre transportvalg i hverdagen. Dette har ført til at flere har kjøpt 
elsykkel, og det er flere som har blitt en «hel-års-syklist».  
 
Med dyrere sykler, kommer behovet for tryggere sykkelparkeringer i bysentra. For å kunne 
anlegge en sykkelparkering i tilfluktsrommet, forutsetter det en tilstrekkelig stor nok heis som 
er tilgjengelig fra gateplan og ned i kjeller. Et foreløpig anslag tilsier minimum 120 sykkel p-
plasser. 
 
Det vil også bli relevant å se på mulighetene for sykkelparkering på gateplan med tanke på 
kunder. Gjerne tett på inngangspartier.  
 
Varelevering  
Varelevering foregår i dag fra Markens gate, som er regulert innenfor et begrenset tidsrom. 
Kvartal 26 har varelevering på lik linje som andre næringsvirksomheter i Markens. Behovet 
for varelevering til Sparebanken Sør er relativt begrenset, når en sammenligner med 
detaljhandelen i gatene rundt. Likevel kan det forekomme et økt behov for varelevering, 
sammenlignet med dagens nivå, da det vil øke med arbeidsplasser. På dette stadiet i 
prosessen er det vurdert til at behovet vil kunne håndteres som i dag, men detaljreguleringen 
vil se videre på dette punktet.  
 
Tematikk  
Annen tematikk som vil bli drøftet i detaljreguleringsplanen er blant annet teknisk 
infrastruktur, overvann, muligheter for å tilrettelegge for fornybare energitiltak og 
energiforbruk.  
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8. FORMÅL - NÆRINGSUTVIKLING 
 
Kvadraturen er det klart beste stedet å lokalisere formål som handel, kontor og boliger, med 
god tilgjengelighet for alle trafikanter. Kommunedelplan for Kvadraturen skriver at det er et 
mål å styrke Kvadraturen med arbeidsplasser og boliger. Videre står det «vi har lykkes med 
boligbygging, men ikke med arbeidsplassene».  
 
Som Næringsmegleren i Kristiansand skriver: «etterspørselen etter kontorlokaler i sentrum er 
større enn for lokaler utenfor sentrum. Nærhet til offentlig kommunikasjon vektlegges i større 
grad. Denne tendensen forventes å bli forsterket i årene som kommer1. Det er også noen 
tydelige trender som vises i forhold til næringsbygg:  
 

- Flere vil til sentrum, konsekvens av miljøfokus  
- Nærhet til offentlig kommunikasjon  
- Fleksibilitet (fleksible lokaler)  
- Ønske om tverrfaglig arbeid, kluster, ressurser 
- Krav til miljø og bærekraft  

 
Denne detaljreguleringen vil bygge opp under det å gjøre Kvadraturen mer attraktiv som 
arbeidssted. Som nevnt vil denne planen kunne øke arbeidsplasser fra dagens 150 stk. til 
opp mot det dobbelte.  
 
Kristiansand kommune har et universitet, men landsdelen er ikke like god på å beholde 
kompetanse og ressurser når studietiden er over. I tillegg er det vanskelig for landsdelen og 
Kristiansand og få utflytta personer tilbake. På bakgrunn av dette vil det være viktig å legge 
til rette for at virksomheter kan fortsette å utvikle seg, slik at virksomhetene kan konkurrere 
på samme nivå som andre storbyer. En viktig forutsetning er fremtidsretta lokaler og 
bygningsmasse. Forskning viser til at yngre arbeidstakere har en lavere terskel for å skifte 
bosted, og at de gjerne lokaliserer seg hvor det er kulturliv, et boligmarked som treffer 
behovet og spennende arbeidsmuligheter.  
 
Næringsmegleren i Kristiansand har utarbeidet notater på næringsbygg i Kristiansand 
sentrum for Kristiansand kommune (august 2020, november 2020). Der peker de på trender 
som henger sammen med økt fokus på miljø og klima i befolkningen. De tror at flere yngre 
ansatte i fremtiden vil stille krav til arbeidsgivere på denne tematikken, og vil være en viktig 
forutsetning for å kunne tiltrekke seg fremtidige ansatte.  
 
Denne detaljreguleringen vil være en viktig faktor for at Sparebanken Sør kan fortsette å 
utvikle virksomheten og nye tjenester, for en mer bærekraftig fremtid, i tillegg til å fortsette å 
ha hovedkontoret sitt i Kvadraturen. Planen vil kunne gi muligheter for fremtiden, og kan 
samlokalisere flere tjenester som banken har. Dette vil være med på å skape et enda større 
kundegrunnlag for næring i Kvadraturen, men også skape et pulserende tverrfaglig arbeidsliv 
i Kvartal 26, som nå merker at lokalene begynner å bli utdatert. Og viktigst av alt; tiltrekke 
seg ny kompetanse, ressurser og muligheter.  
 
 

 

 

 

 
 
1 Notat «Kontorarealer i Kristiansand sentrum» (2020), Næringsmegleren Sædberg & Hodne 
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9. FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN OG GJELDENDE REGULERINGSPLAN 
 

9.1. Kristiansand kommuneplan 
 
Kommuneplanens samfunnsdel – Sterkere sammen, Kristiansand mot 2030 
 
Samfunnsdelen med overordnet arealstrategi ble vedtatt av bystyret 23. september 2020.  
 
Planen peker på tre satsingsområder:  

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

 
De tre satsingsområdene er utarbeidet med grunnlag i FNs 17 bærekraftmål. 
 
Det er spesielt to av satsingsområdene i samfunnsdelen «Detaljregulering for Kvartal 26» 
bygger opp under;  

1. Attraktiv og miljøvennlig 
2. Skapende og kompetent  

 
For det første vil en utvikling av Kvartal 26 være med å gjøre Kristiansand kommune mer 
attraktiv og miljøvennlig, ved at reguleringen legger til rette for miljøvennlige transportformer. 
Detaljreguleringen bygger opp under et lavutslippssamfunn.  
 
Planen skal renovere og utvikle eksisterende bygningsmasse, og kombinere dette med ny 
bygningsmasse, som ikke påvirker areal for naturmangfold og dyrkbar mark. Samtidig som 
planen tar hensyn til bevaringsverdig bebyggelse, og sikrer kulturmiljø.  
 
ArkNet har vist med sin kompetanse på arkitektur at de mestrer kunsten å balansere 
verneverdig bebyggelse med ny bygningsmasse (Kvartal 1, Kvadraturen). Dette vil være 
viktig ved denne planen. Videre så legger Detaljreguleringen til rette for et kompakt bysenter, 
som skal legge til rette for gode kvaliteter i offentlig- og privat byrom. Dette vil gjøre 
Kvadraturen mer attraktiv og estetisk.  
 
For det andre vil detaljregulering for Kvartal 26 være med å gjøre Kristiansand kommune mer 
skapende og kompetent, og øker styrken til Kristiansand som regionssenter. 
Detaljreguleringen vil være med å skape et attraktivt og bærekraftig næringsliv, som 
forhåpentligvis vil legge til rette for økt innovasjon og teknologi i finanssektoren.  
 
Sparebanken Sør ønsker å samle de ulike tjenester banken tilbyr, som kan skape 
tverrfaglige arbeidsmiljø, som kan være med og øke innovasjonsmuligheter for 
virksomheten. Dette kan være med å fremme et bredere arbeidsmarked for byen, og tiltrekke 
seg kompetente ressurser. Det vil være avgjørende for Kristiansand i årene som kommer, at 
vi er en by som er attraktiv, har regional vekst og har en nasjonal og internasjonal 
konkurranseevne.  
 
Arealstrategi  
 
Arealstrategien skal bidra til at målene i samfunnsdelen nås gjennom arealpolitikken og 
følges opp i kommuneplanens arealdel. Prinsippene for lokalisering av arbeidsplasser skal 
bidra til å løfte Kristiansand som regional drivkraft med levende sentre og, til å styrke 
kompetansemiljøer og redusere transportbehov. Dette kunne ikke vært mer treffende for 
detaljregulering for Kvartal 26.  
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Videre i arealstrategien står det at lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensive 
virksomheter skal fortrinnsvis lokaliseres i Kvadraturen med randsone. Dette gjøres for å 
redusere persontransportbehovet, samtidig for å øke byliv og kundegrunnlag for 
næringsvirksomhet.  
 
Arealstrategien inneholder flere overordna strategier for areal, men detaljreguleringen vil 
særskilt bygge opp under punkt 1 og 2:  
 
1. Redusere transportbehovet gjennom samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
med vekt på mobilitet til fots, sykkel og med kollektivtransport. 
 
2. Prioritere fortetting og transformasjon i og nær senterområder, for å redusere behovet for 
å ta i bruk nye utbyggingsområder. 
 
Når en velger å legge til rette for utvikling som bygger opp under de overstående punktene, 
vil en samtidig automatisk følge strategien om å (6.) hindre omdisponering av dyrket mark og 
fastsette langsiktig grense for utbygging mot utmark og jordbruksområder, for å ivareta 
frilufts- og landbrukshensyn og motvirke byspredning. Dette har vist seg stadig å bli et 
viktigere punkt nasjonalt, men også i Kristiansand kommune.  
 
Kommuneplanens arealdel (status: kommunedelplan):  
 
Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planprogrammet 
er vedtatt lagt ut på høring frem til 19. mars 2021. Inntil ny arealdel er vedtatt gjelder 
Kristiansand kommune sin arealdel som kommunedelplan.  
 
Kvartal 26 er satt av som sentrumsformål i kommuneplanen.  
 

9.2. Kommunedelplan for Kvadraturen 
 
I kommunedelplanen for kvadraturen er kvartalet satt av til Offentlig eller privat tjenesteyting 
(kirke og bibliotek), Grønnstruktur (Jens Bjørneboes plass) og Sentrumsformål. 

 
Utsnitt av kommunedelplan for kvadraturen. 
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I kommunedelplanens bestemmelser er følgende angitt for kvartal 26. 
 

Høyder og form (pbl §11-9 nr. 5) 
3.11 Kvartalene (1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, del av 20, 21, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 39, 43, 44, 
50) 
har maksimal gesimshøyde på 15,5m og maksimal mønehøyde på 20,1 m. Bebyggelse i indre 
gårdsrom har en maksimal byggehøyde på 20,1 m. Høydeangivelsene er forutsatt å romme 4 
etasjer og tilbaketrukket 5. etasje innenfor en vinkel av 45 °.  
 
Utnyttelsesgrad (pbl §11-9 nr. 5) 
3.19 I det indre av kvartalene 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, del av 20, 21, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 
39, 43, 44, 50 er BYA inntil 100%, dog ikke i dagens grøntområder. 
 
5.5 I kvartalene 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 37, 38, 43 tillates det ikke etablert nye boenheter. 

 
Oppsummert tillater/setter kommunedelplanen krav til: 

 100% BYA 
 Gesimshøyde på 15,5m og mønehøyde på 20,1m 
 Sentrumsformål, men ingen nye boenheter. 
 Krav til bevaring av kulturmiljø. 

 
Reguleringsplanen vil forholde seg til kommunedelplanen for Kvadraturen som overordnet 
styringsverktøy så langt mulig. 
 
I forhold til bevaring og tilpasning vil det være spesielt fokus på Gyldenløves gate 10, 
Rådhusgata 7-9 og Markensgate 20A som i temakartet er angitt som bygg som skal bevares. 
Det har allerede vært dialog med Byantikvaren vedrørende strategi for Gyldenløves gate 10.  
 
Vi vil også tilpasse volumer og bygninger mot Kristiansand folkebibliotek. 
 
 

  
 
Utsnitt temakart ‘bevaring’ 
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9.3. Reguleringsplan 310 (biblioteket) 
 
Biblioteket er regulert gjennom plan id.310 fra 1975 til offentlig bebyggelse. Apotekergården 
er inkludert i dette formålet. 
 

 
Utsnitt av reguleringsplan for biblioteket. 
 

9.4. Murbyplanen 
 
Kvartal 26 er også en del av Murbyplanen hvor områdene for utvikling er regulert til 
forretning/kontor og forretning/kontor/bolig (Apotekergården). Bevaringsformål er i tråd med 
bevaringskartet i kommunedelplanen for kvadraturen. 
 

  
Utsnitt fra Murbyplanen 
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Vektorisering av Murbyplanen som vist på kommunens nettside 
 
 

9.5. Gatebruksplan 
Det er ingen kjente problemstillinger i forhold til vedtatt gatebruksplan. 
 
 
 

10. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET  
 
Det er ingen spesielle interesser som berøres av planinitiativet annet enn forholdet til byen 
generelt og naboskapet spesielt. 
 
 

11. MEDVIRKNING 
 
Medvirkning er en viktig faktor for å kunne tilrettelegge for en detaljregulering som gir høyest 
mulig kvalitet for aktører og interessenter rundt, samtidig som dette sees i sammenheng med 
forslagsstillers ønsker for planen.  
 
Prosess for medvirkning vil utarbeides i planprosessen. Det vil være viktig å legge til rett for 
korrekt nivå av medvirkning med planens størrelse og omfang.  
 
Det gjøres en enkel interessentanalyse for å vurdere hvilke deltakere som kan være aktuelle. 
Dette kan være: 

- Naboer 
- Barn og unge (ved hjelp av medvirkningskoordinator/barn- og unges representant i 

Kristiansand kommune) 
- Rådet for funksjonshemmede  
- Beboere og leietakere i nærheten / samme kvartal 
- Evt. andre interessenter 

 
Det finnes flere metoder for medvirkning. Det kan vurderes folkemøter (digitalt/fysisk), kafe-
dialog, flere jevnlige møter med viktige interessenter, utstilling ved biblioteket.  
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Med en utstilling på biblioteket kan det bli mulig å formidle ulike tema, som er aktuelle for 
planen. Dette kan være en lavterskel metode å engasjere og komme i kontakt med 
interessenter.  
 
Den videre planprosessen vil vurdere hva som er rett nivå og kanal/media for medvirkning.  
 

12. SAMFUNNSSIKKERHET 
 
Det vil bli utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for å belyse hva som kreves av tiltak og 
planlegging i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
Økt bruk av eiendommene anses som en positiv faktor. 
 
 

13. HVEM SKAL VARSLES  
 
Naboer og offentlige instanser iht. kommunens vurdering av omfang, samt pålagt 
opplysningsplikt. 
 
 

14. SAMARBEIDSPROSESSER  
 
Man legger opp til informasjonsskriv og informasjonsmøter med naboskap gjennom 
reguleringsprosessen. Det vil bli lagt spesiell vekt på dialog med Kristiansand folkebibliotek 
som nærmeste nabo og samarbeidspart.  
 
Aktører i samme kvartal vil jevnlig få mulighet til dialog gjennom møter.  
 
Det er ønske om et godt samarbeid og dialog med Kristiansand kommune.  
 
 

15. KONSEKVENSUTREDNINGER  
 
Reguleringen vil ikke medføre behov for konsekvensutredninger da ønsket utnyttelse og 
formål ikke berører temaer hvor dette er aktuelt jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 
og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.  
 
 

16. OVERORDNET FREMDRIFT 
 
Sparebanken Sør har 200 års jubileum i år 2024, og håpet deres er å kunne feire jubileet i 
nytt bygg. 
 
Vi ser for oss følgende fremdrift. 

‐ Varsel om oppstart april 2021 
‐ Utarbeidelse av plandokumenter/innlevering til kommunen - oktober 2021 
‐ 1. gangs behandling – desember 2021 
‐ Endelig vedtatt plan – april/mai 2022 
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17. TILTAKSHAVER VURDERING AV DETALJREGULERING  
 
Som en oppsummering av planinitiativet kommer det noen punkter som viser til mulige, 
positive utfall og faktorer som detaljreguleringen kan være med å legge til rette for:  
 

- Bærekraftig utvikling av Kristiansand sentrum og bygningsmassen i Kvartal 26.  

- Ombygging/utbygging/renovasjon på allerede bebygde areal.  

o Skaper ikke konsekvenser for naturmangfold, biologisk mangfold, dyrket mark 

og andre verdifulle miljø.  

o Modernisering av bygg 

o Gjenbruk av material  

- Flere arbeidsplasser i byen uten parkeringsplasser, som øker miljøvennlig transport 

og kundegrunnlag for næringsvirksomhet / velferds- og tjenestetilbud / kulturarenaer / 

møteplasser  

o  som igjen kan være med å øke flere arbeidsplasser i Kvadraturen.  

o  som igjen kan være med å bidra til å tiltrekke seg ressurser og 

kompetanse.  

- Lokasjonen er lett tilgjengelig for arbeidstakere.  

- Øker attraktiviteten til Kvadraturen og bylivet med flere folk / attraktiv og vitalt senter 

- Kan være med å gjør Kristiansand by mer konkurransedyktig; nasjonalt og 

internasjonalt.  

- Sikrer og videreutvikler en viktig næringsvirksomhet for Sørlandet.  

o  som igjen kan øke innovasjon og nye muligheter  

o  som igjen kan skape et bredere arbeidsmarked i Kristiansand med nye 

muligheter.  

- Økt verdiskapning og flere arbeidsplasser.  

 


