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1 Generell informasjon  

Navn på forslagstiller: Tangen Næring Holdco AS  
Plankonsulent: Asplan Viak AS  
 
Planinitiativet gjelder detaljregulering for Tangen 52 i Kristiansand kommune.  
 

2 Formålet med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere en ny struktur som åpner opp arealet mot vest 
og legger til rette for boliger der alle enhetene vil ha svært gode bokvaliteter, ikke minst 
når det gjelder sol og lys. Det legges opp til gode utearealer av høy kvalitet som forholder 
seg til overordnet grønnstruktur og kobler området på resten av Tangen på en 
kvalitetsmessig god måte.   
 
Tangen ligger omkranset av vann på tre sider, og transformasjonsprosessen fra et tidligere  
industriområde har resultert i et boligområde med svært gode kvaliteter på de offentlige 
oppholdsarealene. Utbyggingen av Tangen er i ferd med å bli gjennomført. Det er i tillegg 
vedtatt, eller under arbeid, planer for arealene nord for tomta.  Tangen 52 ligger igjen fra 
før reguleringsplanen på Tangen ble vedtatt, og stenger for å få gjennomført de gode 
intensjonene som ble nedfelt den gangen. Dette prosjektet vil bidra til å oppnå de 
opprinnelige intensjonene med boliger, næring og kvalitetsmessig gode uterom, og vil 
fullføre utbyggingen av Tangen. 
 

3 Planområdet  

Planområdet er lokalisert på Tangen i sørøstre del av Kvadraturens randsone, med 
kommunal vei Tangen mot nord og øst, og Blokkhusgata mot sør. Tangen har vann på tre 
sider og dette området ligger i nordøstre del av Tangen, mot elva. Det er boligblokker 
vest og sør for tomta.  
 
Bygget på tomta var opprinnelig et lager/industribygg, og var på stedet før 
reguleringsplan for Tangen ble vedtatt. Bygget ble pusset opp og bruksendret i 2007, og 
fungerer som kontorbygg i dag. Tangen er i ferd med å bli ferdig utbygd med Tangen Blå 
som det siste feltet. Det er i all hovedsak boliger i området. Like nord for planområdet 
pågår det et planarbeid for felt B1-4. Tangen videregående skole ligger også i området 
nord for planområdet, og Aquarama med bystranda og strandpromenaden ligger i vest.  
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Fig. 1. Oversiktskart der lokalisering av planområdet er markert med rød sirkel.  
 
Forslag til planavgrensning er vist i figur 2. Mot vest følges østlig grense av gangvei. 
Forslagsstillers eiendom går ut i regulert veiareal i nord, men dette arealet tas ikke med i 
planen. Grensa trekkes ut til og med fortauskanten langs Tangen i øst, og hele 
Blokkhusgata i planens bredde tas med i planområdet.  

  
Fig. 2. Forslag til planavgrensning.  
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Følgende eiendommer ligger helt eller delvis innenfor planområdet: 150/10, 11, 1127, 
1129, 1130, 1284, 1291 og 1692. Planområdet vil dermed grense mot veien Tangen mot 
nord og øst, bebyggelse i sør (felt B2-2) og gangvei i vest. 
 

4 Virkningen utenfor planområdet  

Planforslaget vil legge til rette for en mer åpen struktur enn resten av bygningsstrukturen 
på Tangen, der uteområdet legges mot gangveien og byggeriet terrasseres mot nord og 
øst. Dette vil gi et åpnere preg og adskillig bedre lysforhold, både for den nye bebyggelse 
og eksisterende nabobebyggelse. Bygget trekkes opp i høyden i nordøst, og trappes ned 
både mot sør og vest. Plassen på nordsiden kan opparbeides som en bypark med 
vegetasjon som skal ha en naturlig sammenheng med Otra. I fasaden ut mot byparken kan 
det legges til rette for utadrettede funksjoner.  
 

 
Fig. 3. Kartet viser tilgrensende prosjekt i nord, og andre funksjoner i nærområdet. Planområdet 
markert med stiplet linje. 
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5 Tiltaket 

5.1. Kvaliteter 

Tomta ligger på østsiden av Tangen, og bakgrunnen for å etablere boliger i en terrassert 
bebyggelse mot nordøst er for å oppnå gode kvaliteter med hensyn på sol- og lysforhold. 
Dette gjør det mulig å åpne for felles uterom med god kvalitet mot vest, og med gode 
koblinger til gangveien vest for tomta og gatetunet i Blokkhusgata. Både gangveien og 
Blokkhusgata kan oppgraderes til gode uterom det er hyggelig å bevege seg gjennom, i 
tråd med de opprinnelige planene for området. Der gangveien og Blokkhusgata krysser, 
lages en plass for opphold. Plassen defineres av en mindre paviljong med utadrettede 
funksjoner. 

 

 

Fig. 4. Illustrasjon av solforholdene for tomta 
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Fig. 5. Skissen viser felles uterom og offentlige byrom 

 

Fig. 6. Situasjonsplan som viser mulig utforming av bebyggelse og uteområder. 
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5.2. Utnyttelse 

Skisserte løsning viser et leilighetsbygg i terrasser opp til åtte etasjer på det høyeste 
hjørnet i nordøst. Total BRA på dette bygget er på ca. 6 500 m2. Dette gir rom for stor 
fleksibilitet både når det gjelder enhetsstørrelser og utforming av dem.  Det er lagt stor 
vekt på gode arkitektoniske løsninger der alle enheter får gode kvaliteter. Planen vil legge 
til rette for mellom 65 og 75 enheter. 

 

 

Fig. 7. 3D-modell av foreslått ny bebyggelse sett fra sørvest. 

 

Privat uteopphold blir på terrassene og i felles gårdsrom, og minstekravet om minimum 
25 m2 kan nås med god margin. Det felles gårdsrommet blir liggende et lite nivå over 
tilgrensende gategulv, men det vil bli lagt vekt på å koble gårdsrommet til det offentlige 
arealet på en god måte. I sørvestre hjørnet legges til rette for en paviljong som skal 
definere og aktivisere plassen i krysset gangvei/Blokkhusgata. Beregning av minste 
uteoppholdsareal (MUA) er vist i fig. 8. 
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Fig. 8. Beregnet MUA for skissert løsning. 

5.3. Parkering 

Parkering vil bli i kjeller. I gjeldende bebyggelsesplan er innkjøringen lagt fra øst, og 

denne løsningen opprettholdes. I gjeldende bebyggelsesplan henvises det til kommunal 

parkeringsnorm for indre sone. Endelig antall avklares i planprosessen. 

5.4. Høyder 

Terrassebygget trekkes opp i høyden mot nordøst. Den største kvaliteten på østsiden er 
utsikten over elva. Bygget er i sin helhet en nedtrapping mot vest og mot 
nabobebyggelsen i sør. Bygget trapper seg tilbake fra 2. etasje helt til 8. etasje.  

 

Fig. 9. 3D-Illustrasjon fra øst.  
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5.5. Formål 

Det legges i hovedsak til rette for bolig innenfor planområdet, men i den delen av 
terrassebygget som vender mot nord kan det åpnes for utadrettete funksjoner mot 
byparken.  Disse arealene vil kunne bidra til mer aktivitet i dette gaterommet på Tangen. 
Det planlegges også bygging av to paviljonger som både bidrar til å ramme inn og 
definere gårdsrommet og kan benyttes til utadrettet virksomhet. 

 

 

Fig. 10. Illustrasjon av mulig utforming av første etasje. Areal med utadrettet virksomhet er vist med 
gul farge.  
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6 Planstatus 

6.1. Kommuneplan/Kommunedelplan 

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi ble vedtatt 23. september 2020. Her er 
tre satsingsområder beskrevet; attraktiv og miljøvennlig, inkluderende og mangfoldig og 
skapende og kompetent. En byutvikling som fremmer kompakte sentra med gode 
kvaliteter i byrom og innbyggerens nærmiljø, er fremtredende. Planforslaget vil særlig 
støtte opp om det første satsingsområdet ved å tilrettelegge for boliger med gode 
kvaliteter i bysentrum, noe som bidrar til at beboerne lettere kan ta miljøvennlige valg, 
som f.eks. ved valg av transportmiddel. I arealstrategien er det lagt vekt på at det skal 
legges til rette for flere innbyggere i Kvadraturen. Planforslaget vil særlig støtte opp om 
følgende punkt i arealstrategien: 
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.  
3. Utvikle senterområdene til inkluderende steder, med variert boligtilbud, møteplasser, 

handel og tjenester, tilpasset det naturlige omlandet og tilrettelagt for et samfunn der 
en større andel av innbyggerne er eldre. 

5. Utvikle boområder med varierte boligtyper og strukturer som ivaretar mangfoldet i 
befolkningen. 

 
Kommuneplanens arealdel for Kristiansand (vedtatt i 2011) viser ingen detaljer i 
Kvadraturen. Arealbruken er i stor grad avklart i kommunedelplan og reguleringsplan. I 
kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1, vedtatt 12.02.2014, er området 
avsatt til sentrumsformål, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Reguleringsplan for 
Tangen, planID 891, er listet opp over de reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.  
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Fig. 11. Utsnitt av kart med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1. 
Planavgrensninga er markert med rød linje.    
 

6.2. Reguleringsplan 

Tomta er regulert i reguleringsplan for Tangen, vedtatt 16.06.2004 (PlanID 891 – felt B2-1). 
Denne ble så fulgt opp med en bebyggelsesplan for Tangen – B2-1, vedtatt 23.02.2006 
(planID 891A).  
 
I reguleringsplanen er tomta regulert til bolig/forretning/kontor, annet kombinert formål 
(gangvei), kjørevei og gatetun (Blokkhusgata). I bebyggelsesplanen er området regulert til 
kontor og kombinert formål forretning/kontor, samt felles lekeareal. 
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Fig. 12. Kartutsnittet viser reguleringsplan for Tangen med formålene bolig/forretning/kontor, annet 
kombinert formål, kjørevei og gatetun. 

 
Fig. 13. Kartutsnitt som viser bebyggelsesplan for Tangen B2-1 med formålene kontor, 
forretning/kontor, felles lekeareal og felles grøntareal, samt gangvei. 
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6.3. Avvik fra gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan 

Formål (funksjon) 

I den opprinnelige reguleringsplanen var det lagt opp kombinert formål 
bolig/forretning/kontor. Bevertning var begrenset til 300 m2. Etterfølgende 
bebyggelsesplan for Tangen B2-1 la opp til kun kontor og forretning. Det var opprinnelig 
lagt opp til mer kontor i Tangen-området generelt enn det som er bygd. Kommunen har 
de senere år endret vurdering av Tangens egnethet for kontorarbeidsplasser, senest i 
forbindelse med behandlingen av detaljregulering for delfelt B2-4 og B2-5 i 2018. Her 
skriver teknisk direktør at kontorformål og arbeidsplasser heller bør lokaliseres mer 
sentralt i Kvadraturen, og tettere på kollektivtilbudet. Dette prosjektet legger derfor opp til 
bolig som hovedformål, men med innslag av publikumsrettet virksomhet.  
 

Høyder (etasjer) 

Bebyggelsesplanen for Tangen B2-1 åpner for bygg opp til kote 22,0 og 6 etasjer. I dette 
prosjektet lages det en helt annen bygningsstruktur der bebyggelsen trappes opp mot 
nord og øst, noe som gjør at bygget kan dras opp til 8 etasjer på det høyeste. Det er åpnet 
for enda høyere bygg (10 etasjer) i reguleringsplan for Tangen B1 – del av Tangen 1-11 
nord for dette prosjektet. Foreslått byggeri vil fungere som en overgang mot en noe 
lavere bebyggelse i sør og vest. Tomta og omgivelsene vil tåle en slik høyde i nordøstre 
del.   

Plassering av bygg 

I vedtatt bebyggelsesplan for Tangen B2-1 er det vist et bygg i hesteskoform med åpent 
uteområde mot syd. For å få best mulige sol- og lysforhold for alle boenhetene er det i 
dette prosjektet foreslått en annen bygningsstruktur med et terrassebygg.  

I arbeidet med reguleringsplan for Tangen ble det diskutert om Kvadraturens 
kvartalsstruktur skulle fortsette ut på Tangen og blant annet om gatene skulle vende i 
samme retning som Kvadraturen. Her ble det konkludert med at Kvadraturens struktur 
skulle understrekes ved å bygge annerledes. Dette prosjektet vil følge opp dette og bryte 
enda mer med både den opprinnelige kvartalsstrukturen, samt blokkbebyggelsen på 
resten av Tangen. Den foreslåtte strukturen vil også sikre svært gode bokvaliteter for alle 
enhetene i prosjektet. 
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Fig. 14. Skissen viser regulert bebyggelse i bebyggelsesplan sammenlignet med skissen som 
foreslås i planinitiativet. 
 
Hjørnet mot T1 i nordvest 

Både reguleringsplan og bebyggelsesplan viser et innhukk i byggeområdet med formål 

gate m/fortau. Funksjonen for dette innhukket er uklar, og i dette prosjekt vil arealet 

innlemmes i byggeformål, som en del av bygget. Se skisse i fig. 15. 

 

Fig. 15. Utsnitt av skisse av prosjektet med regulert bygningskropp vist som rød stiplet linje. 



 

asplanviak.no 16 

 

Område T1 og pumpestasjonen 

Den kommunale veien Tangen svinger i en bue forbi tomta. Hele arealet er regulert til 
trafikkareal i reguleringsplan for Tangen fra 2004, og innenfor gårds- og bruksnummer 
150/1692 er det også regulert kommunalteknisk virksomhet.  

 

Fig. 16. Utsnitt av reguleringsplan for Tangen som viser T1 – kjørevei nord og øst for tomta, og 
kommunalteknisk virksomhet. 

I designhåndboka for Tangen fra 2008 er arealet vist som en parkeringsplass, se fig. 17. I 
forbindelse med transformasjon av Tangen 52 kan det åpnes for at plassen etableres som 
en bypark der stedegen vegetasjon benyttes. Denne vil kunne fungere som et godt, åpent 
byrom mellom bebyggelse, kjøreveien og elvepromenaden langs Otra.  

 

Fig. 17. Utsnitt av Designhåndboka for Tangen. 
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Eksisterende bygg ligger ute i areal regulert til gatetun i blokkhusgata, men det nye 
prosjektet vil forholde seg til formålsgrensene for gatetunet. 

 

7 Vesentlige interesser som berøres av planendringen  

Tiltaket vil ikke gi vesentlige konsekvenser for omgivelsene, da det er lagt vekt på å utnytte 
tomtas plassering slik at sol- og lysforhold blir best mulig, samtidig som de nye byggene 
ikke vil skygge for andre. Formålet vil bli endret fra dagens bruk, men dette vil ikke gi 
vesentlige endringer i trafikk eller lignende.   
 

8 Samfunnssikkerhet  

Det er kjent at området er utsatt for stormflo, flom, vind og bølger. All bebyggelse på 
Tangen bygges over kote 3, og bygg må dimensjoneres for å tåle påkjenningene.   

  

9 Varsel om oppstart og medvirkning  

Oppstart av planarbeid varsles i tråd med PBL § 12-8. Det vil bli lagt opp til møte med de 
nærmeste beboerne og andre berørte aktører, blant annet med et dialogmøte i 
forbindelse med oppstart. Ytterligere behov for lignende møter vurderes underveis. 
 
Aktuelle høringsparter er regionale myndigheter som Statsforvalter, Fylkeskommunen, 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen m.fl, samt 
naboer/velforeninger.  
  

10 Vurdering av konsekvensutredning  

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, og omfattes ikke av § 6 og 
vedlegg I.  Tiltaket er også vurdert etter § 8 (planer og tiltak som 
skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn), men 
tiltaket er ikke listet opp i Vedlegg II, og i og med at arealet allerede er bebygd og er del 
av en større transformasjon av Tangen som er avklart i overordnet og tidligere regulering, 
utløser planen ikke krav om konsekvensutredning etter forskriften.   
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11 Eierforhold  

Størstedelen av arealet eies av Tangen Næring Holdco AS, d.v.s. gårdsnummer 150/10.  
Gangveien og deler av gatetunet eies av andre private. De resterende arealene eies av 
Kristiansand kommune. Eiendomsforholdene er illustrert i fig. 18. 
 

 
Fig. 18. Kartet viser eierforholdene i planområdet. Kommunal eiendom er vist med grønn og lyseblå 
farge, forslagstillers eiendom med mørkere blå, og grunn i annen privat eier er vist med gult.  
 

12 Fremdrift  

Det er ønskelig med en effektiv og rask saksgang, og et tett samarbeid med 
planmyndigheten. Oppstart vil bli varsel umiddelbart etter oppstartsmøtet. Det arbeides 
mot at saken kan legges ut på offentlig ettersyn før sommeren 2022, og med endelig 
vedtak i løpet av høsten 2022. Mer detaljert fremdrift avklares med planavdelingen.  
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13 Vedlegg  

 Planavgrensing 
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