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Bakgrunn 

 

§1 Fellesbestemmelser for Reguleringsplan for Benestad (11.05.2011) stiller krav om formingsveileder for 

hvert av delområdene (felt A, B og C). I tillegg er det i §9, Rekkefølgebestemmelser, krav om at 

formingsveilederen skal være godkjent av By- og miljøutvalget før reguleringsplanen godkjennes. 

Bakgrunnen for dette er at formingsveilederen skal gi føringer for regulering og utforming av bygge- og 

friområdene i hvert enkelt delområde.    

 

På vegne av Drangsvann AS utarbeidet Rambøll formingsveileder for delområde C (2014-05-28). Deretter er 

det utarbeidet detaljreguleringsplanen for flere av områdene innenfor felt C.  

 

Høsten 2016 gjennomførte Drangsvann AS et parallelloppdrag for delområde B der tre arkitektkontor deltok.  

Drangsvann AS valgte deretter å fortsette samarbeidet med arkitektkontorene Nordic AS/Vandkunsten. 

Parallelloppdraget skal videreutvikles til en reguleringsplan for delområde B. I mellom disse to nivåene er det 

utarbeidet en formingsveileder for felt B.    

 

Formingsveilederen for Drangsvann felt B baserer seg i sin helhet på formingsveilederen som ble utarbeidet 

for felt C, men er revidert av Nordic for å tilpasses visjoner og løsninger i felt B. Deler av teksten er endret og 

flere av illustrasjonene er byttet ut. Oppdragsgiver er fortsatt Drangsvann AS.  
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1. INNLEDNING 

 

 

Figur 1, Ortofoto av Drangsvannområdet, (fra kartløsning Knutepunkt Agder) og Reguleringsplan for 
Benestad utarbeidet av Spiss arkitekter 

 

Utbyggingen av Benestad, vil gi Kristiansand kommune et stort nytt boligområde for omkring 6000 

beboere. Feltet ligger i Randesund øst i Kristiansand og er omgitt av Drangsvann og Sukkevann. 

Det legges opp til store sammenhengende friområder i planen. 

 

Reguleringsplanen for Benestad ble vedtatt 23.02.11. Den omfatter et stort, spredt bebygd 

område på omkring 2800 daa som vil bli bygd ut over lang tid. Reguleringsplanen viser den 

overordnete grønnstrukturen, hovedveiene i feltet og de ulike byggeområdene, som det skal 

utarbeides detaljreguleringsplaner for. Planprogrammet for reguleringsplanen ble vedtatt 

28.2.2008. Arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredningene har foregått i en parallell 

prosess. 

 

Denne formingsveilederen omhandler delområde B i reguleringsplanen for Benestad. Den 

utarbeides før detaljreguleringsplanene. Det er utarbeidet formingsveileder for delområde C og 

det vil bli utarbeidet egne formingsveiledere for delområde A. Det er tatt utgangspunkt i 

tilgjengelig materiale om ulike temaer. Det vises til gode eksempler på løsninger som kan 

fungere i ulike sammenhenger, blant annet til bebyggelsesmønster og strukturer som forholder 

seg til kupert terreng. 

 

Hensikten med formingsveilederen er at den skal gi føringer for detaljreguleringene. Den skal 

brukes i arbeidet med detaljreguleringene for å komme fram til gode felles løsninger med varige 

verdier og identitet, samtidig som den skal gi rom for variasjon. Målgruppen er kommunen 

eiendomsutviklere, regulanter og andre som skal delta i prosessen med å videreutvikle Benestad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMINGSVEILEDER FOR DRANGSVANN DELOMRÅDE B 

 

 

 

 

  5 

2. VISJON- MÅLSETTING 

Reguleringsplanen gir føringer for at Benestad skal være en framtidsrettet bydel der 

grønnstrukturen og de grønne omgivelsene skal prege utformingen av området. Det er frodig 

natur i området, landskapet er variert og spennende. Det kuperte terrenget legger til rette for 

store variasjonsmuligheter i terrengtilpasningen. Området skal utvikles slik at man kan bo og 

leve i alle faser av livet. Arkitektur og løsninger skal legge til rette for aktivitet og felleskap.  

 

Formingsveilederen skal være et verktøy i prosessen med å detaljregulere delfeltene i delområde 

B og i tillegg gi føringer for utforming av friområdene i delområdene.  

 

Visjonen er å skape et attraktivt boligfelt med varige verdier. Ved å gi området tydelige rammer 

kan det tillates interne variasjoner. Varige verdier kan knyttes både til funksjonelle og visuelle 

verdier. Med utgangspunkt i stedets identitet og utfordringer kan visjonen oppnås gjennom fire 

målsettinger for området: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tun og gaterom  

Tydelig gruppering av boliger i klynger og som klare gatestrukturer vil skape helhet uten at 

områdene blir monotone. Den enkelte gruppe bør ha lik utforming eller variasjon innenfor et 

tema, men enhetene kan ha ulik størrelse. Ulike grupper vil til sammen skape nødvendig 

variasjon og identitet.  

 

Tunene bør være utformet med romlig klarhet og fungere som hovedadkomst for boligene 

omkring og adskilles fra andre klynger med grønne soner. Gaterommene i området skal også 

utformes slik at boligene som ligger mot gatene sammen danner et definert gaterom, hvor 

gaterommet er utformet for felles bruk for gående, sykkel og nødvendig lavhastighet-bilbruk. 

 

Sammenhengende grønnstruktur 

Reguleringsplanen har en tydelig grønnstruktur som skal kommunisere med delfeltene. Det er 

derfor viktig at det blir tilrettelagt for en god kontakt mellom boligområdene og den overordnete 

grønnstrukturen. En god grønnstruktur gir både funksjonelle og visuelle kvaliteter.  

 

Overvannshåndtering 

Området har mange kvaliteter knyttet til Drangsvann og Sukkevann og andre små vann og 

myrer. Vann, og i denne sammenheng også overvann, kan være en ressurs som kan gi stedet 

identitet, kvalitet og attraksjoner.  

 

Bebyggelse tilpasset natur og topografi 

Det er frodig natur i området og landskapet er variert og spennende med markante 

høydeforskjeller. Bebyggelsen skal tilpasses det kuperte terrenget og nyttiggjøre seg stedets 

særegne karakter. Landskap og bygg må sammen skape en selvfølgelig helhet som tilfører de 

enkelte områdene gode kvaliteter i nær- og fjernvirkning og ved bruk. 

 TYDELIG GRUPPERING AV BOLIGER I KLYNGER OMKRING FELLES TUN 

OG KLART DEFINERTE GATEROM MED VARIERTE BOTILBUD  

 SAMMENHENGENDE GRØNNSTRUKTUR 

 LOKAL HÅNDTERING AV OVERVANN 

 

 BEBYGGELSE TILPASSET NATUR OG TOPOGRAFI  
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Bebyggelsen skal oppføres i sunne og naturpreget materialer med hovedvekt av tre, dette gjelder 

for både konstruksjon og eller fasademateriale. Det skal anvendes materialer med lang levetid 

som er lette å bearbeide, transportere og montere. 

 

3. REGULERINGSPLANENS FORUTSETNINGER 

Den overordnede reguleringsplanen for Benestad av 11.05.2011 fastlegger overordnete grep for 

veier og deler feltet i ulike områder. Det er også fastsatt i planen rammer for hva slags 

bebyggelse hvert område skal ha, men det er ikke fastsatt krav til utformingen. I planens 

bestemmelser legges det vekt på miljø og infrastruktur. 

 

Reguleringsplanen for Benestad legger opp til en høy utnyttelse av et område som har et bratt og 

krevende terreng. Det er stor variasjon i boligtypene og bebyggelse i de tre hovedområdene som 

er omtalt som A, B og C. 

3.1 Fellesbestemmelser 

I § 1 Fellesbestemmelsene for området er det lagt inn et krav om at det skal utarbeides en 

formingsveileder for hvert av områdene A, B og C. Videre står det i bestemmelsene; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitat 1, fellesbestemmelse § 1 fra reguleringsplan for Benestad 

 

 

 

 

 

Sitat 2, Fra planbeskrivelsen s.38 

«Formingsveilederen skal gi føringer for den enkelte detaljregulering, og skal definere hvilke  

arkitektoniske målsettinger som skal gjelde for delområdene, og gi føringer for materialvalg,  

takformer, fargebruk på bygningsmassen, samt kvalitetsnivå på utearealene og  

trafikkarealene. Formingsveileder for delområde A og/eller B skal også inkludere føringer på  

utforming av bro mellom delområde A og B. Veilederen skal definere hvilke valgmuligheter  

som ligger innenfor det enkelte delområdet og skal sikre en stor grad av helhetlig utforming  

innen delområdene. Samtidig må formingsveilederen fungere for variasjonen av ulike  

boligtyper, og privat og offentlig bebyggelse innenfor delområdene. Formingsveilederen skal  

videre definere den helhetlige opparbeidingen og skiltingen av friområder, turveier og  

badeplasser. Formingsveilederen for hvert delområde A, B og C skal vedtas av  

Byutviklingsstyret.» 

For å oppnå en høy kvalitet på utforming av boliger, skole og servicebygg, veier, 
uteområder og felles møteplasser vil det bli foreslått å utarbeide formingsveiledere for de 
ulike hovedfeltene i planområdet. Formingsveilederen vil si noe om materialbruk, fargebruk, 
takformer, krav til vedlikeholdsvennlighet osv. og vil i stor grad kunne sikre at området får 
en variert utforming men innenfor rammer som er med å skape en helhet. 
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3.2 Delområde B 

 

Figur 2, utsnitt av reguleringsplanen for Benestad, delområde B  

Delområde B er det midterste av de tre feltene hvor det kan bygges leilighetsbygg i 4-5 etasjer, 

konsentrert småhus og frittliggende småhus. Innenfor delområdet skal det også avsettes tomt til 

barnehage, nærmiljøpark og 7er ballbane. 

 

 

Bb1-Bb5 Byggeområdene  
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4. BYGGEOMRÅDER 

4.1 Boligtyper og boligbehov 

I planbeskrivelsen er det lagt vekt på at området skal bli et visningsområde når det gjelder 

arkitektur, nytenking rundt boliger og miljø, energiforsyning, trafikkløsninger osv. En vedtatt 

formingsveilederen er et hjelpemiddel for å oppnå disse målsettingene og er en tilnærming som 

vil stå for varige estetisk verdier som samtidig er funksjonelle. Målsettingene er:  

1. Tydelig gruppering av boliger i klynger omkring felles tun og klart definerte 

gaterom med varierte botilbud  

2. Sammenhengende grønnstruktur  

3. Lokal håndtering av overvann  

4. Bebyggelse tilpasset natur og topografi 

 

Disse prinsippene skal implementeres i det videre arbeidet med detaljreguleringsplanene. I de 

etterfølgende kapitler er konkretisering og operasjonalisering av disse målsettingene illustrert 

ved eksempler, konkrete utformingsprinsipper og tilsvarende og normgivende referanser.  

I følge planbeskrivelsen er det et mål at Drangsvann skal ha en variert beboersammensetning 

ved at det legges opp til stor variasjon av boligtyper innen de enkelte byggeområdene. I 

detaljreguleringene bør kvalitetene som er nevnt i sitat under tilstrebes oppnådd i størst mulig 

grad. 

 

 

 

 

 

Sitat 3, Fra Sintef Byggforsk 

4.2 Universell utforming og tilgjengelighet 

Reguleringsplanen sier at «70% av bebyggelsen skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. Tilhørende adkomst og vei fra parkering skal utformes universelt. Det samme gjelder 

utearealer og lekeplasser dersom ikke terrenginngrepene blir for omfattende.» 

 

Det er et mål å finne en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av terreng. Offentlig tilgjengelige 

bygninger skal være universelt utformet. Private boliger skal utformes etter prinsippene om 

tilgjengelig boenhet. Dette er spesifisert nærmere i teknisk forskrift og detaljplanene må forholde 

seg til gjeldene teknisk forskrift når det gjelder prinsipper om universell utforming og 

tilgjengelige boenheter. 

 

I arbeidet med detaljplanene skal tilrettelagt boenheter fordeles i planområdene. Dette vil være 

et riktig tidspunkt å fordele andelen tilgjengelige boliger på for at de skal sikres en best mulig 

plassering med tanke på adkomst og nærliggende fellesområder. Blokker med heis vil 

nødvendigvis få den største andelen tilgjengelige boliger. 

4.3 Tilpasning til lokalklima, landskap og terreng på Drangsvann 

Lokalklima 

Terrenget er variert og mange av feltene er bratte noe som er utfordrende, men det gir også 

muligheter for gode sol og utsiktsforhold. Reguleringsplanen legger vekt på at tomter skal ha 

kontakt eller umiddelbar nærhet til grønne områder og friarealer. Bygninger kan med fordel 

samles i grupperinger rundt landskapselementer fine skråninger og bekkedrag. Det vises for 

øvrig til landskapsanalyse for Benestad som ble utført av grønn_ strek i forkant av arbeidet med 

reguleringsplanen. 

«Oppgaven i planlegging er etter pbl § 3.1 å legge til rette for god forming av bygde 

omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår. God forming betyr blant annet 

god boligkvalitet, romslige grøntarealer, private usjenerte hager, bevaring av vegetasjon og 

terreng inne i boligområdet, og lave tomteopparbeidingskostnader.» 
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Ved utbygging av områdene er helning, orientering og klimaforholdene av avgjørende betydning. 

Hellinger mot sør og vest har de beste lokalklimatiske forholdene, og bør utnyttes til 

boligbebyggelse. Lokal topografi kan danne kaldluftsgroper, der kald luft ikke dreneres ut. Disse 

områdene bør unngås som byggeområder og lekeplasser. En landskapsanalyse kan avdekke 

disse områdene og kan legges ved planmaterialet som begrunnelse for plassering av 

bebyggelsen. 

 

 

 
 

Figur 3, vises prinsipper for terrengbearbeiding, slikk at masser som graves ut benyttes til å ta opp nivåforskjeller, 
og det benyttes minst mulig forstøtningsmurer. 1. Eksisterende landskap 2. Byggegrop 3. Bolig og parkering i 
landskapet. Massebalanse holdes ved å flytte massene fra p-anlegg til landskap mellom bygg. 
Det er viktig at boligene blir lagt i forbindelse med platåer og områder med gode solforhold. Samtidig vil 
en vei kreve platå og skape store sår dersom den ikke legges naturlig i terrenget. 

 

Landskap 

På Drangsvann bør boligbebyggelsen i Bb1-Bb5 plasseres i konsentrerte grupper hvor landskapet 

tillater, og konsentrert langs gater tilpasset landskapets kurvatur. I større bygninger bør 

volumene brytes opp. Bygningene bør plasseres slik at det unngås en uheldig silhuettvirkning i 

landskapet. Områder med store landskapskvaliteter krever stor oppmerksomhet. For eksempel 

utgjør selve Drangsvann en spesiell kvalitet i området og omkringliggende bebyggelse bør ta 

hensyn til dette ved at man unngår eksponert bebyggelse på omkringliggende topper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, illustrasjon fra rapporten «Boliger i bratt terreng», viser på et overordnet nivå konsentrerte 
grupper i uregelmessige mønstre der det tas hensyn til landskapet i organiseringen av gruppene. 
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Bearbeidelse av terrenget 

Det tillates en høy utnyttelse i området. Det bratte og kuperte terrenget vil medføre store 

terrenginngrep for å gi en hensiktsmessig plassering av bebyggelsen. Enkelte vegetasjonskledde 

topper og større vegetasjonssoner må bevares i byggeområdene for å skape gode landskapsrom 

med varige verdier. Behandlet terreng og bygninger må til sammen skape en dynamisk helhet 

som tilfører det enkelte delområdet gode kvaliteter i nær- og fjernvirkning. Overganger mellom 

grøntstruktur og byggeområder må ivaretas. Her må det være fokus på å skape gode overganger 

sammenhenger som har en funksjon. Skråninger og helninger kan utformes slik at de får en 

funksjon som akebakke, snarvei el. Hovedregelen er at terrengbearbeidelse skal tas innenfor 

areal for boligbebyggelse. Der dette er mulig skal dette prinsippet følges. 

 

 

Figur 5. Bildene viser hvordan skråningene i terrenget rundt tas opp i bygningen. Grønne arealer flyter 
naturlig rundt bygget. Vandkunsten Tegnestue      
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Figur 6, Eksempel på bygg tilpasset i bratt terreng, Reiulf Ramstad arkitekter Vollsløkka leiligheter  

 

 

4.4 Tomteutforming og uteareal 

For å oppnå en tydelig gruppering av bebyggelsen er tun og fortetting omkring gater en velegnet 

måte å organisere bebyggelsen på. Hver gruppe bør ha samme identitet og beslektet arkitektur.  

Bebyggelse i form av leilighetsbygg, rekkehus, og kjedet enebolig kan organiseres i både 

rekketun og klyngetun. «Sharedspace» gatestrukturer med fellesarealer for rekreative, og 

praktiske formål, er en velegnet måte å organisere småhusbebyggelse i bratte skråninger på, og 

gir gateløp som også fungerer for gangtrafikk. Tun og bebyggelse langs gater skal ikke være 

større enn at det beholder en menneskelig skala. Det må være godt å bevege seg og oppholde 

seg rundt bygningene. Antall boenheter som bør høre til en gruppe kan variere ut i topografi og 

hvilke typer boliger som er med i gruppen. Denne organiseringen vil sikre tydelig grønne arealer 

rundt boligene og større rom for å håndtere overvann lokalt f.eks. integrert i gatestrukturen. 

 

 

Figur 7, Prinsippdiagram for boligtun (tv.) og gruppering av eneboliger, rekkehus og kjedet enebolig 
langs gate (th.) 
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Figur 8, Konsept diagram som viser forskjell på vanlig hus og vei prinsipp, og «Shared space» boliggate 
konsept.  

 

     

Figur 9, eksempel på boligtun (tv. Vandkunsten tegnestue, Boliger på Lisbjerg Bakke) og forskjellige 
typer bolig langs «shared space» gateforløp (SLA arkitekter) 

  

 

Figur 10, historisk referanse fra Havråtunet viser kombinasjon av rekketun og klyngetun som er tilpasset 
terrenget.  
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Bb1-Bb5 boligtomter 

I detaljreguleringsplanen skal byggegrenser styre plasseringen av bebyggelsen på tomta slik at 

det oppnås gode uteoppholdsarealer og at hensyn til terreng, vind og sol blir ivaretatt.  

 

 Felt med eneboliger som planlegges og bygges ut under ett har større mulighet til å 

ivareta hensiktsmessig utnyttelse av tomta, plassering og utforming av bebyggelsen enn 

felt for selvbyggere 

 Felt med tomter for frittliggende eneboliger(selvbygger) har ofte stor variasjon i 

utformingen. Disse områdene bør derfor ha større tomter for å sikre gode private 

uteområder, rasjonelle planløsninger og et godt visuelt helhetsinntrykk. 

 

 

Figur 11, plassering av bolig på tomt. Fra Byggforsk; viser bedre uteopphold ved god plassering av 
bygningene på tomta enn ved tilfeldig plassering. Dette kan sikres ved godt planlagt bruk av 
byggegrenser. 

 

 

 Det må tilstrebes at alle boliger planlegges med attraktiv beliggenhet, utsyn, sol, og 

naturkvaliteter. 

 Umiddelbar nærhet eller kontakt med friområder er ønskelig for flest mulig tomter. 
 Gode private utearealer må sikres. Det legges opp til høy tetthet i reguleringsplanen for 

områder som i stor grad ligger i kupert terreng. For å løse dette på en god måte bør det 

bygges boliger med god terrengtilpasning. 

4.5 Arkitektoniske målsettinger og føringer 

 

Figur12, Viser illustrasjon fra parallelloppdrag på felt Bb2, Nordic — Office of Architecture   
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Figur13, Viser mulig utforming og detaljering av bygg.  

 

Bebyggelsen må ha høy kvalitet og være et positivt og uttrykksfullt element i terreng og 

landskap. Bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene og plasseres bevisst for å skape gode uterom. 

 

Bebyggelsen er forutsatt med tre som hovedmateriale i fasader og utført med fremtidsrettede 

miljø- og energiløsninger 

 

Utformingen av bebyggelsen skal gjenspeile planens overordnete mål. Utforming, 

bygningsvolumer og materialbruk skal være gjennomtenkt og godt planlagt for å skape enhet i 

områdene og feltet som helhet.  

 

Arkitektoniske målsettinger og føringer for boliger i delfeltene Bb2-Bb5 

 

 Bygningene må ha en helhetlig utforming. Takform kan variere, men hovedtakformen bør 
være lik innen definerte tun eller grupper. Det skal være nøye avveide arkitektoniske 
grep, eksempelvis forskyvninger i bygningskroppene, vindusplassering, altaner for å 
bryte store anlegg opp i mindre volumer. Mindre volumer kan lettere innpasses i 

landskapet enn store volumer. Det kan også legges opp til mer tradisjonelle boligtyper 
som er samlet i grupper. 

    
 

Figur14, viser. Leilighetsbygg med god helhetlig utforming, hvor tak form, oppbrytning i mindre volumer, 
vindusplassering, utheng og altaner bidrar til å nedskalere volumene, Vandkunsten Tegnestue     

 

 Detaljplanene skal fastsette maksimal mønehøyde /gesimshøyde, takform og 

hovedretning på møne. Møneretning og takform bør tilpasses landskap og øvrig 

bebyggelse. 
 Bebyggelsen skal oppføres i sunne og naturpreget materialer med hovedvekt av tre, 

dette gjelder for både konstruksjon og eller fasademateriale. Det skal anvendes 
materialer med lang levetid som er lette å bearbeide, transportere og montere. 
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 Fargebruk på bygningsmassen må for meste parten holde seg til en naturtoneskala. 

Ubehandlete trekledninger, og andre naturlige materialer som ikke krever 

etterbehandling anbefales med tanke på å holde en høy miljøprofil i området. Bruk av 

kontrastfarger på dører, vinduer og mindre volumer vil skape liv og variasjon. Fargebruk 

må omtales nærmere i detaljreguleringsplanene. 

 

    

Figur 15, Eksempler på bruk kontrastfarger rundt dører og vinduer, fra bofellesskapet Jystrup 
Savværk, Tegnestuen Vandkunsten.  

 Utvendige boder for sykler, sportsboder med mer skal i størst mulig grad utnyttes som 

skjermvegger mot parkering, private uteplasser og lignende i tillegg til sin 

oppbevaringsfunksjon. Bodene skal ha slektskap med den øvrige bebyggelsen i 

formuttrykk og materialbruk. 

 Garasjer og carporter skal tilpasses den øvrige bebyggelsen i formuttrykk og 

materialbruk. Foran enfamiliehus, kjedet enebolig og rekkehus bør de integreres med 

resten av huset og andre bygningsmessige elementer som uteboder, gjerder, levegger, 

pergolaer. 

 Rekkverk på takterrasse, overlys, karnapp, gjerder, levegger og pergolaer bør integreres 

med resten av huset og andre bygningsmessige elementer i utforming. 

 

Arkitektoniske mål og føringer for barnehage i Bb1 

 Barnehage inne i boligområder bør ha fellesnevnere med bygningene i området de er 

lokalisert i. Disse fellesnevnerne kan f.eks. være fargebruk, overflatematerialer, 

kledninger, beplanting og forstøtningsmurer med lik utforming. 

 Det er samtidig viktig at disse bygningene skiller seg ut slik at det blir sammenheng 

mellom form og funksjon. Bygningens betydning i området må kunne gjenspeiles i form 

og volum. De bør også kunne være friere i utformingen enn konsentrerte boliger. 

 Det kan i detaljplanen vurderes om plassering av barnehage i Bb1 alternativt kan 

plasseres i Bb5. En samlokalisering av barnehage og nærmiljøpark skal tilstrebes.  
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Figur 16, Viser eksempler på barnehager som passer seg inn i et skogmiljø, og samtidig skiller 
seg tydelig ut. Tv. Kinderkrippe, Hamburg, Kraus Schonberg architekten th. Childrens House, MU 
architecture.    

5. GRØNNSTRUKTUR 

Gjeldende kommuneplan stiller krav om antall lekeplasser og ballbaner. Kristiansand kommunes 
normaler for utomhusarealer gir føringer for utforming av lekeplasser, ballbaner, turveier, 
badeplasser med mer. Gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser gir føringer for 
friområdene. 

5.1 Overordnet grønn– og blåstruktur 

Grønnstrukturen har en visuell oppgave ved at den danner rammer og gir identitet til de enkelte 

byggeområdene. Sammenhengende grønnstruktur gir forbindelser til natur og gir rom for fysisk 

aktivitet og rekreasjon. I et folkehelseperspektiv, er de nære friluftsområdene svært viktige. 

Dersom nærmiljøet har gode kvaliteter og er lett tilgjengelig for folk i alle aldre, kan det være en 

lavere terskel for å komme seg ut i fysisk aktivitet. Videre skaper natur og vegetasjon 

årstidsvariasjoner og gir leveplasser for dyr og fugler. I tillegg gir grønnstruktur mulighet for 

fordrøyning av overvann. 

 

På Drangsvann vil det være ulike typer friområder som til sammen vil danne en 

sammenhengende grønnstruktur. Friområdene vil bestå av eksisterende naturområder som 

bevares og tilrettelegges, men også av nyetablerte friområder som koples sammen med 

eksisterende natur. Deler av de planlagte byggeområdene består av bekker og myr. Denne 

blågrønne strukturen er den mest artsrike del av vår natur. Områdene har stor biologisk verdi i 

tillegg til at den har stor opplevelsesmessig verdi. Overvannet er samtidig en stor utfordring som 

må behandles med stor aktsomhet i utforming av detaljreguleringsplaner. Eksisterende 

steingjerder skal i den grad det er mulig og hensiktsmessig bevares.   

 

Hvert felt må utformes slik at det er en tydelig grønn- og blåstruktur innenfor feltet. Der det er 

muligheter for det, bør grønn- og blåstrukturen koples til omkringliggende friområder. Disse 

områdene kan bestå av eksisterende terreng, vegetasjon og bekkeløp eller de kan reetableres 

dersom eksisterende natur er vanskelig å bevare. Innenfor områdene bør det være et 

sammenhengende stisystem, og lekeplasser bør etableres sentralt i dette systemet. 
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Figur 17, eksisterende bekkeløp på Benestad. Bekkeløpene ivaretar overvann og bør i friområdene 
bevares så langt som mulig.   

5.2 Håndtering av overvann 

Denne formingsveilederen angir skisserte løsninger for håndtering av overvann. Målet er at  

overvann håndteres som en ressurs når delfeltene utformes. Tekniske løsninger kan utføres på  

en måte som tilfører området estetiske kvaliteter. For et helhetlig preg på hele område B, bør  

området utformes med tiltak i tråd med de føringer som gis i veilederen. I tillegg forutsettes det 

en god dialog mellom utbygger og kommunen for å få til trafikksikre og driftssikre anlegg.  I 

tillegg er det viktig at for at løsningene skal bli mest mulig trafikksikre og driftsikre opprettes en 

god dialog med kommunens ingeniørvesen på drift og vedlikehold av anlegget.  

 

 

Overvannshåndtering må planlegges på ulike nivåer. Tiltak for hele området må behandles som 

en del av teknisk plan og utomhusplan for hele område B. Deretter må tiltak i det enkelte felt 

detaljeres ytterligere og vises i detaljreguleringsplan, teknisk plan og utomhusplan for feltet. Til 

sist må detaljutformingen av bygninger ivareta behandlingen av overvannet. 

  

1.   Tiltak for hele området 

Målsettingen til området er å håndtere overvann lokalt ved hjelp av åpne løsninger for å oppnå 

forsinkelser i systemet slik at belastningen på rør reduseres. Det må i tillegg til lokal 

overvannshåndtering planlegges et overvannsanlegg som legges i samme grøft som vann og 

spillvann. Lokalhåndtering av overvann vil bidra til at dimensjonene på hovedtraseen vil kunne 

reduseres da belastningen blir mindre.  

 

Området som helhet skal håndtere flommer og avlede store mengder overvann ved at det 

planlegges flomveier og nød overløp.  

 

Søndre del av Fr8 danner det laveste punktet i delområdet. I konkurranseforslaget fra 

Nordic/Vandkunsten er det her foreslått å opparbeide et vannspeil med utgangspunkt i den 

naturlige topografien. Muligheten for å gjennomføre dette prinsippet vil bli undersøkt nærmere og 

eventuelt foreslått som en del av detaljreguleringen.  
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Figur 18, Skisse – foreløpig forslag til løsning av overvann i felt Fr. 8 

 

2. Tiltak i det enkelte tun og langs gatene 

For det enkelte tun og langs gatene er målet å legge til rette for og gi plass til lokal håndtering av 

overvann ved bruk av åpne løsninger. Dette har til hensikt å skape forsinkelser i belastningen ut 

på hovednettet, og bidra til en god blå- og grønnstruktur for det enkelte tun.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Eksempel på regnbed langs gate, fra regnruten.dk 

Tiltak knyttet det enkelte bygg 

For håndtering av overvann knyttet til det enkelte bygg må det sikres at overvannet føres til 

riktig kilde. Målsettingen her er å lede overvannet til tiltaket i det enkelte tun eller gate rom, 
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fremfor å slippe overvannet direkte på hovedsystemet. For det enkelte bygg og tomt må det 

vises hvordan overvannet skal ledes, samt til hvilket tiltak det skal føres til. Tiltak for 

overvannshåndtering kan gjøres i hver enkelte hage tilknyttet enebolig, rekkehus, og kjedet-

enebolig. Tiltak som faskiner (nedgravde fordrøynings-kassetter) til regnbed og plante grøft kan 

bidra til å begrense belastningen av overvann til tunet/gaten, og deretter til hovedtraseen. Bruk 

av GAF (grønn arealfaktor) for hvert enkelt tomt/felt, kan være et hjelpemiddel som vil sikre 

permeable areal i feltene.  

 

 

 

Figur 20, viser prinsipper for lokal håndtering av overvann på egen tomt. Fra regnruten.dk 

 

Beboernes sikkerhet må vektlegges ved utforming av bekker, renner, dammer og vannspeil. Det 

må ikke legges til rette for mulighet for bading i lokale anlegg som tar imot overvann fordi 

bakterienivået vil være høyere enn vanlige badevann.  

 

 Behandling av overvann for det enkelte felt skal detaljutformes i utomhusplan og teknisk 

plan.  

 Bekkeløp i friområdene skal i hovedsak ikke legges i rør. For å redusere dybden kan 

bredden økes. Flomsoner kan beplantes med egnede arter og/eller kombineres med 

rullestein.  

 Ved omlegging av bekkeløp skal disse plastres med naturstein.  

 Stikkrenner i form av plastrør o.l. skal skjules med steinheller av stedlig stein, jf. 

Kommunens utomhusnormal.  

 Nye arter skal ikke innføres i disse sonene.  

 Der hvor tursti krysser eksisterende bekkeløp bør det skje ved hjelp av bro, alternativt 

kan man bruke steinsatt kulvert ved krysning av turstier med smale bredder (1,2 meter). 

 Langs hovedveier, som saltes, skal overvann håndteres i lukket system.  

 Langs mindre veier og plasser kan det være åpne vannrenner i form av rennesteiner eller 

andre åpne vannveier.  Andre løsninger som graskledt grøft med bredde 2-3 meter 

mellom kjørevei og gang- og sykkelvei kan også vurderes.  
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 Kantstein som hindrer drenering mot naturlig terreng skal unngås.  

 Bruk og opparbeiding av fordrøyningsbasseng er aktuelt i hvert felt. Antall, størrelse og 

type fordrøyningsbasseng må sees i sammenheng med den totale utformingen og 

vurderes når feltene detaljreguleres. Det vil være flere aktuelle tekniske løsninger.  

 

5.2.1 Tekniske løsninger for håndtering av overvann 

 Hard belegning i kombinasjon med vegetasjon, som tillater vanngjennomtrengning,  

 Fordrøyningsbasseng med beplanting slik at de får en «svamplignende» effekt og med en 

maksimumsdybde på 20 cm.  

 Lukket løsning innebærer en løsning i lukket grøft hvor overvannet føres til sandfangssluker 

og påkobles en hovedledning. 

 Åpen løsning hvorav alternative løsninger vil være å benytte seg av renner, regnbed, kanaler, 

dammer, våtmark eller infiltrasjon. Illustrasjonene under viser prinsipper for hvordan åpne 

løsninger bør utformes.  

 Langs bekker og renner er det viktig å tenke på flomveier. Hvordan flom kan påvirke de ulike 

tiltakene bør vises. Under til venstre er en naturlig situasjon, mens til høyre er det en 

planlagt situasjon hvor det er tatt høyde for flomvei under planleggingen.  

 

 

 

Figur 21: Planlegge flomveier (Ødegaard, 2012) Boken Vann og avløpsteknikk - Hallvard Ødegaard (red.) 

 

    

 

Figur 22: Eksempel på heller med fuger av gress og gressarmering for fortau, og parkeringsområder. 
Begge typer gir muligheter for fordrøyning.   
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 Figur 23: Eksempel på bekk og mindre lokal vandspeil langs turvei eller fortau  

 

 

    

 

   

Figur 24, Eksempel på åpent fordrøyningsbasseng i et boligfelt i Malmø. 

 

5.3 Turveier og turstier 

Et overordnet turveinett er vist i reguleringsplanen og bestemmelsene stiller krav om universell 

utforming for enkelte av disse. Det er et ønske om å bevare områdene så intakt som mulig og 

det er tilstrekkelig om turveiene gjøres tilgjengelig og brukbar. Med dette menes at stigning 1:12 

(ca 8%) kan aksepteres og på kortere strekninger med bratte partier kan stigning 1:10 tillates.  

Turveiene skal opparbeides i tråd med Kristiansand kommunes normal for utomhusanlegg.  

 

I områder der det ikke stilles krav om universell utforming kan det tillates brattere stigning for å 

oppnå best mulig terrengtilpasning. Stigning brattere enn 1:6 bør likevel unngås. I bratte partier 

der det er nødvendig med trapper bør lokal stein eller lys betong benyttes. Smale stier, nærmest 

tråkk, bør være et supplement til de tilrettelagte turveiene. Disse stiene holdes ved like av at folk 

går i traséene regelmessig, men det kan være behov for enkel tilrettelegging som rydding av 

busker og kratt.  

http://www.landezine.com/index.php/2015/03/landscape-park-wetzgau-by-atelier-dreiseitl/landscape_park_wetzgau-atelier_dreiseitl-13-van-dgrachten/
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Belysning av de mest brukte turveier bør vurderes for å øke bruksfrekvensen. Dette må avklares 

nærmere med Kristiansand kommune/Parkvesenet.  

 

I grønnstrukturen innenfor byggeområdene kan det opparbeides turvei, turløyper eller turstier 

avhengig av hvilken type områder som skal knyttes sammen. 

 

    

Figur 25. Bildet til venstre viser eksisterende tv 13 i området. Allerede etablerte turveier har mange 
kvaliteter som kan bevares, men toppdekket må utbedres. Bildet til høyre viser hvordan nye stier kan 
opparbeides samtidig som eksisterende vegetasjon bevares. Bildet er fra Liasanden stop point (Jensen 
og Skodvin) 

 

Figur 26. eksempel på betong trapp som legger seg inn i landskapet  

5.4 Badeplasser  

Området rammes inn av Drangsvann i nord og Sukkevann i sør. Både Drangsvann og Sukkevann 

er av en slik størrelse at de utgjør en attraksjon som vil gi stor verdi for beboerne i området.  

 

Det er best vannkvalitet i Sukkevann og det bør derfor være størst fokus på tilrettelegging for 

bading i friområdene langs Sukkevann. 

 

Drangsvann har utløp i Topdalsfjorden, og vannet er derfor godt egna for turer med kajakk og 

kano. Tilgang til vannet bør derfor vektlegges i friområdene langs Drangsvann. Friområdene FrB1 

og FrB2 skal ihht. bestemmelsene opparbeides med landforankret flytebrygge. Sivbeltet i vannet 

skal bevares. I friområdene i bakkant, Fr6, Fr7 og Fr 16, kan det opparbeides en gresslette med 
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plass til bord og benker. I tillegg bør det i Fr16 settes opp toalettbygg beregnet for 

friluftsområder i disse områdene. Bygningen bør plasseres diskret i omgivelsene.  

 

                                                                            

 

    

Figur 27, brygge av tre med mulighet for utsetting av kano/kajakk  

 

5.5 Nærmiljøparker 

For lekeområder gjelder at antall og avstandskrav fra boligfeltene må være i henhold til 

Kristiansand kommunes normaler for utomhusarealer.    

 

I felt B skal det etableres en nærmiljøparker. Parkene skal etableres i felt Bb1. Nærmiljøparkene 

skal gi et tilbud til barn på alle alderstrinn, men store barn skal spesielt prioriteres. Elementer i 

anlegget er berettiget til å søke om spillemidler.  

Nærmiljøparken plasseres i grønt draget mellom områdene felt A og Bb1 og Bb2 og utformes og 

trekke veksler på nærheten til natur og kulturlandskap.  

Ballbaner av ulike typer bør være en del av anlegget. I tillegg bør det gis plass for utfordrende 

lek som for eksempel sykkelløyper, hinderløyper og klatrenett eller lignende. Tilrettelegging av 

ake- og skibakker er også viktig. Ved å plassere nærmiljøparkene i tilknytning til turveiene 

oppnås flerbruksfunksjoner. Turveiene kan benyttes til både gangtrafikk og løping samt sykling 

og skigåing.  

 

Områdene er viktige møteplasser for beboerne i området. Samlingsplasser i form av bålplass og 

areal for bord og benker er også viktig. Elementer som inngår i nærmiljøparker bør så vidt mulig 

i materiale og detaljering integrerer seg med omkringliggende natur, og være av en karakter som 

tåler påkjenning av vind og vær og bruk. Hensyn til universell utforming må ivaretas. 

 

 

Figur 28, eksempel på bord og benk som er enkel og rå i utforming som kan passe til stedets karakter. 
Liasanden stoppe punkt, Jensen og Skodvin arkitekter   
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5.6 Kvartalslekeplasser 

Kvartalslekeplasser bør opparbeides i områder regulert til offentlig grønnstruktur eller i 

tilgrensende områder, slik at deler av eksisterende natur kan inngå som en del av lekeplassen. 

Barn foretrekker i stor grad å leke i natur og søker seg til områder som har særpreg og 

atmosfære (Merete L. Fasting 2012, «Vi leker ute»). I planområdet er det i utgangspunktet et 

særpreget kulturlandskap med elementer som bør bevares og framheves. Områder med utsikt 

eller annet særpreg som steingjerder og rydningsrøyser er spesielt interessante.  

Én kvartalslekeplass bør være i nærheten av barnehagen i Bb1 eller Bb5. Plasseringen vil gi lett 
adkomst til øvrig grønnstruktur i området.  

Eksakt plassering av denne må sees i sammenheng med utbyggingsmønster og intern 
grønnstruktur. Barn bør kunne bevege seg mest mulig langs turveier for å nå området.  

 

 

Figur 29, Utsnitt av reguleringsplanen for Benestad med forslag til plasseringer av kvartalslekeplasser 

 

 

 

Kvartalslekeplassene skal prioritere barn i aldersgruppa 6 - 12 år.  Områdene skal inneholde 
ballbaner og i tillegg lekeplassutstyr som er egnet for den aktuelle brukergruppen. For å skape 
særpreg i området og samtidig la natur og kulturlandskap dominere, bør terreng og omgivelsene 
tas i bruk til lek. Dette kan være terrengsklier, klatrevegger på naturlige bergvegger med mer. 

Plassering av 7’bane er arealkrevende og bør plasseres i et område som gir best mulig 
terrengtilpasning.  

I tillegg vil det være nødvendig å tilføre noe utstyr. Det bør velges utstyr med miljøprofil og 
hovedsakelig materialer av naturfarget tre. Innslag av farger vil gi variasjon, men bør ikke være 
dominerende. Bruk av lokale leverandører som benytter miljøvennlige materialer vil medføre 
minimal transport og styrke områdets miljøprofil.  

  

Kv.lek 
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Figur 30, sandlekeplass med terrengsklie. Fra Dyreparken i Kristiansand 

 

   

 

Figur 31, eksempel på naturlekeplass med sjøfart tema, Himmelhøj og Vestamagers Naturcenter, 
Granatvej, Kastrup, Danmark 

 

5.7 Sandlekeplasser  

Lekeplasser bør legges i tilknytning til offentlig grønnstruktur der deler av eksisterende natur og 

kulturlandskap kan inngå som en del av lekeplassen. Områder med utsikt, særpreget vegetasjon 

eller andre spesielle elementer er spesielt interessante.  

 

Innenfor hvert del felt vil det være behov for flere sandlekeplasser. Sandlekeplassen bør inngå i 

en boliggruppe og integreres tidlig i planfasen for å få en optimal plassering og utforming. En 

sandlekeplass er i stor grad en møteplass for beboerne og kan være med på å bygge et godt 
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naboskap. God møblering med bord og benker, som også er interessant for beboere uten barn, 

bør vektlegges.   

 

Lekeplassene skal utformes etter Kristiansand kommunes normal for utomhusanlegg. Som nevnt 

under kapitlet for kvartalslekeplassene, foreslås utstyr med miljøprofil og hovedsakelig materialer 

av naturfarget tre, for at lekeplassene skal innordne seg stedets identitet. Innslag av farger vil gi 

variasjon, men bør ikke være dominerende. Elementer i naturen kan også inngå som utstyr. 

Dette kan være eksisterende trær som beskjæres og tilrettelegges som klatretrær eller gir 

innfeste for klatretau. Eksisterende store steiner kan tilrettelegges for lek ved å tilrettelegge 

markflaten rundt for å minimere fallskader.   

 

Lekeplassene bør ha et tema som kan variere fra område til område. Eksempel på et tema kunne 

være f.eks.: gårdsdrift, sjøfart, osv. Enkelte lekeapparater bør inngå i temaet. Dette kan være 

for eksempel være en lekehytte eller en lekeskulptur. Porter, adkomster, farger, former, 

vegetasjon og andre elementer kan også være med på å skape gjenkjennelsesverdi for hvert felt. 

Samtidig som at lekeplassene har et felles tema er det ønskelig at de ulike lekeplassene har stor 

variasjon og representerer et godt tilbud for barna. 

 

  

Figur 32, eksempel på sklie og andre leker integrert i naturlige omgivelser  

5.8 Andre møteplasser 

Gode møteplasser gir grunnlag for gode relasjoner mellom beboerne. I tillegg til god møblering 

av sandlekeplassene kan det være aktuelt med benker ved felles postkassestativ og ved 

inngangspartier til leilighetsbygg. Langs gangveier og de sentrale turveiene er det også fint med 

benker. Benker på offentlige friområder i boligområdene bør være samme type produkt, mens en 

annen type benk kan benyttes langs hovedturnettet. Produkter i private soner må vurderes i 

hvert enkelt tilfelle.  

 

Benkene skal ha rygg og armlener av hensyn til bevegelseshemmede brukere. Lokale 

leverandører som benytter miljøvennlige materialer vil medføre minimal transport og styrke 

områdets miljøprofil.  

 

5.9 Vegetasjonsbruk 

Friområder 

Reguleringsplanen stiller krav om bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon i friområdene. 

Enkelte inngrep må likevel påregnes i overgangssoner, og i forbindelse med opparbeidelse av 

turveier og badeplasser. I disse områdene bør det øverste jordsmonnet som fjernes, legges i 

depot i ranker, og tilbakeføres til steder der det er utført inngrep. Områdene skal tilsås med 

frøblandinger som er tilpasset områdene. Det bør tynnes innenfor områder regulert til friområder 

for å oppnå lys og luft til bunnsjiktet og for å styrke bruksmulighetene for naturområdene. Store, 
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karakteristiske eiketrær er mest verdifulle, men også store furutrær skal bevares. Sjeldne, 

varmekjære løvtrær som lønn, lind og ask bør ikke fjernes. 

 
Boligfeltene 

Det bør være et mål å bevare enkelte felt med eksisterende terreng og vegetasjon innenfor 

byggeområdene. Disse områdene kan inngå i den interne grønnstrukturen for det enkelte 

delfeltet. I hovedsak bør eksisterende vegetasjon tynnes i disse områdene.   

 

Lekeplasser 

På lekeplasser bør det benyttes buskfelt mot tilgrensende veier, som skjerm mot naboer og 

generell innramming for å skape le eller rom. Det kan også være aktuelt å bruke trær som 

innramming, som klatretrær eller som tuntrær. Det bør benyttes arter som er naturlig i området. 

Klassiske hageplanter bør unngås, men nyttevekster tillates. Dette skal være arter som ikke må 

høstes. I intensivt brukte områder bør det tilsås med gress. Det skal ikke benyttes svartelistede 

arter eller arter som er allergifremkallende. 

 

 

 

Lave busker  Høye busker  Små trær  Store trær 

Vier/pilarter Svarthyll Rogn Furu 

 Vier/pilarter Osp Svartor 

  Villapal Eik 

  Gråor Lind 

   Spisslønn 

Tabell 1 Aktuelle arter i friområder  

 

Gatetrær 

Gatetrær er retningsgivende, de gir områdene identitet og forskjønner.  

 

Hovedvegsystemet er regulert med rabatt i 2 meters bredde mellom kjørevei og gang- og 

sykkelveg. Her kan det være aktuelt med en sammenhengende rekke av gatetrær.  

 

Der antall boenheter i delfeltene tilsier behov for gang- og sykkelvei eller fortau, bør det vurderes 

å anlegge en rabatt på 2 – 3 meter mot kjørevei der det kan plantes en sammenhengende rekke 

av gatetrær.   

 

Det kan også være aktuelt med gatetrær i forbindelse med kantsteinsparkering. Rabatter kan 

anlegges i overgangen mellom fortau og kjørevei. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



FORMINGSVEILEDER FOR DRANGSVANN DELOMRÅDE B 

 

 

 

 

  29 

5.10 Terrengbehandling  

Det er et mål å oppnå god terrengbehandling. Dette krever stort fokus da store deler av 

planområdet har et bratt og krevende terreng. Terrenginngrep skal holdes innenfor 

byggeområdene. Overgangssonen mellom byggeområder og friområder må vektlegges tidlig i 

planfasen og optimaliseres for hvert delområde. Sonene vil ha behov for ulike typer behandling:  

 

 Skråninger bør i hovedsak legges med skråningsvinkel 1:2 og revegeteres med stedegne 

masser og naturlig vegetasjonsinnvandring. Unntaksvis tillates 1:1,5/1:1,25, evt. sikring 

må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 Det vil være behov for forstøtningsmurer av varierende høyder. Murene bør utføres etter 

Gabion prinsippet med stål trådnettskasse fylt med stedegen stein. For å ivareta en 

menneskelig målestokk på murene vil idéell høyde være 1 – 1,5 meter og de fleste 

murene bør være innenfor denne høyden. Unntaksvis bør høyere tillates etter nærmere 

vurderinger av hvert enkelt tilfelle. Terrassering av murer kan vurderes i stedet for å 

bygge èn høy mur. Det bør benyttes beplantning for å redusere virkningen av høye 

murer.  

 Skjæringer bør utføres slik at det blir mulig å legge en graskledt skråning mellom 

skjæring og utsprengt flate. Skråning revegeteres med stedegne masser og naturlig 

vegetasjonsinnvandring.  

 Alternativt bør det beplantes i foten av skjæringene med trær og busker som reduserer 

eller skjuler skjæringsflaten. 

 Det vil være behov for gjerder og rekkverk for å sikre stup, bratte skråninger, murer over 

1,2 meter, trappeløp med mer.  

 Store fallhøyder skal sikres med flettverksgjerde i høyde 1,20 meter med plastbelagte 

masker og stolper i galvanisert stål eller corten stål. 

 Mindre høyder (inn til 2 meter) kan sikres med rekkverk av vertikale spiler og stolper for 

hver 2.meter. Stolper og rekkverk utføres i galvanisert stål eller corten stål.    

 

 

 

 

    

Figur 33, tv. støttemur utført etter Gabion prinsippet. Th. eksempel på rekkverk utført i corten stål. 

 

6. INFRASTRUKTUR 

6.1 Veisystem  

For krav til utforming henvises det til Kristiansands kommunes veinormal.  
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Samleveier, adkomstveier og snarveier 

De overordnete samleveiene er vist i gjeldende reguleringsplan. Mindre samleveier og 

adkomstveier skal tilknyttes disse. Det vil være flere muligheter for strukturer i de enkelte felt. I 

stor grad styres dette av terreng og topografi sammen med utnyttelse av områdene.  

 

Det er ønskelig å etablere en god grønnstruktur internt i hvert felt, og i sammenheng med den 

grønnstrukturen som er regulert i gjeldende reguleringsplan. Dersom terrenget ligger til rette for 

det, kan det kan være aktuelt å starte et stisystem i avslutningen av adkomstveiene. I en 

veisløyfe bør avsettes en sone på omkring 5 meter mellom tomtene, der det kan anlegges en sti 

som har tilknytning til et større naturområde. Snøopplagring bør unngås i starten av 

stisystemene.   

 

 Ensidig utnyttede adkomstveier med snuhammer bør vurderes i svært bratt terreng. 

 Tosidig utnyttede adkomstveier med snuhammer når terrenget er noe slakere. 

 Tosidig utnyttede adkomstveier lagt i sløyfe gir best utnyttelse og enklest logistikk for 

brøyting, renovasjon med mer, men krever et relativt slakt terreng.  

 Kombinasjoner av dette er også en mulighet der terrenget ligger til rette for dette. 

 

 

   

Figur 34, prinsipp for ensidig utnyttet adkomstvei, tosidig utnyttet adkomstvei og adkomstvei lagt i 
sløyfe. 

 

Tun 

For å skape gode bomiljøer er det ønskelig med tydelig grupperinger av bebyggelsen. Topografi, 

vegetasjon og veistruktur kan underbygge dette grepet. Tradisjonelle veier kan erstattes av 

gatetun og «shared space» som gir plass til både biler og folk, men der lav fart og hensynet til 

gangtrafikk vektlegges.  
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Figur 35 Fra prosjektet Skanderborg – bakkar. Arkitekt: Arkitema  

 

Figur 36 Fra prosjektet New Hamburg Terraces. Foto: Bernadette Grimmensstein  

 

Gangbro 

Ved Torp viser reguleringsplanen planfri undergang. Denne kan vurderes endret til fordel for 

undergang ved rundkjøring B. 

 

   

 

Figur 37, bilde og plan fra illustrasjonsplan for Bb2 feltet, som viser referanse for broforbindelse som 
binder sammen grøntdraget mellom Drangsvann og Sukkevann over Høvågveien. Nord for gang og 
sykkelbro planlegges snarveier til delfeltet Bb2 via turveisystemet (se plan)  
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6.2 Parkeringsplasser 

Krav til parkeringsdekning og parkeringsløsninger er nedfelt i kommuneplanen og nye planer skal 

følge de til enhver tids gjeldende parkeringsbestemmelser i kommunens arealdel.  

 

 Parkeringsplasser for leilighetsbebyggelse skal være under bakken mens gjesteplasser 

kan være på terreng. For eneboliger og konsentrert bebyggelse kan det være flere 

muligheter; parkeringskjeller, parkering på egen tomt eller i felles anlegg. Dette må løses 

i hvert enkelt tilfelle, men det bør vektlegges trafikksikre og gode bomiljøer.   

 Dekket på de utendørs parkeringsplassene bør være gressarmerte dekker av betong eller 

betong granittstein satt med store fuger av gress/sand. En gressarmert parkeringsplass 

vil gi en bedre miljøprofil og ivareta overvann på en bedre måte enn asfalt. (For 

eksempler på belegg se avsnitt 5.2.1)    

 Rundt parkeringsplasser utføres grønne rabatter som ivaretar lokal overvannshåndtering 

og samtidig gir områdene en estetisk profil, som fortsetter dekket fra parkeringsplassen. 

Rabattene legge som avslutning, og i nivå med tilgrensende parkeringsbelegg, og en 

svak konkav utforming. (For eksempler på belegg se avsnitt 5.2.1)  

 

6.3 Støyskjerming 

Krav til støyskjerming gjennomføres i den enkelte detaljreguleringsplan.   

 

 Støyskjermene skal plasseres på privat grunn.  

 En kombinasjon av jordvoller og lavere støyskjermer anbefales. Maks høyde er 2,5 

meter. 

 Støyskjermer skal utføres med stående kledning av impregnerte bord av varmebehandlet 

tre. Som toppavslutning bør det være et horisontalt felt med en åpning på ca 30 cm. 

Feltene skal ha utenpåliggende lister på hagesiden som gjør det mulig å integrere 

klatrevekster i skjermen. 

6.4 Renovasjon 

Krav til utarbeidelse skal følge Avfall Sørs avfallstekniske norm. 

For hele området anbefales nedgravde containere i fellesanlegg. Plassering vises i 

detaljreguleringen for hvert enkelt felt. Avstandskrav må overholdes. Containerne skal ikke 

plasseres i tilknytning til lekeplasser. 

6.5 Trafo, pumpestasjon 

Standard trafo skal ha samme materialekarakter som øvrige service funksjoner og tekniske 

installasjoner i området; 

 

Pumpestasjon skal i størst mulig grad integreres i terrenget, og kan ikke plasseres i tilknytning til 

lekearealer. Bygget utføres i betong med flatt tak eller pultformet tak med sedumdekke. Dør og 

eventuelle andre detaljer skal ha samme materialekarakter som øvrige tekniske installasjoner i 

området.  

6.6 Belysning  

Krav til belysning skal være i henhold til Kristiansand kommunes veinormal.  

 

God og tilstrekkelig belysning skaper trivsel og trygghet og virker kriminalforebyggende. 

Benestad er et område av en slik størrelse at det bør benyttes en armatur spesielt for dette 
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området. Armaturen bør være miljøvennlig med tanke på lyskilde og energiforbruk. 

Belysningskrav må innfri kravene i kommunal norm. Mastene foreslås utført i galvanisert stål 

eller corten stål slik at disse passe inn med annet stål inventar.  

6.7 Postkassestativ 

Det skal være felles postkassestativ i områder med eneboliger og rekkehus. Stativene foreslås i 

en enkel utforming i pulverlakkert eller galvanisert stål, og med et enkelt, pultformet tak av sink. 

Tilsvarende type skal gjelde for offentlig bebyggelse. Leilighetsbygg skal ha innendørs 

postkassestativ eller i forbindelse med et overdekket inngangsparti. 

6.8 Energiløsninger 

 

Det må arbeides med å finne gode og til enhver tid oppdaterte energiløsninger for 

utbyggingsområdene. Dersom det lar seg gjennomføre bør det legges opp til fellesløsninger for 

distribusjon av energi og varmeanlegg i feltene. Felles energibrønner for husklynger og tun med 

krav om en fornuftig distribusjon av varme både til og internt i enhetene bør omtales i 

detaljreguleringen. Mulighet for solcellepaneler kan også vurderes i de enkelte områder. 

 

 

Figur 38, Solcelle integrert på tak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarpanels.co.uk/blog/solar-roof-tiles/?utm_content=bufferff212&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
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