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Kristiansand kommune 

 

 

Vår dato: 07.12.2020 Vår referanse: P112 - Fergefjellet – Kristiansand 
 

Vår saksbehandler: 

Deres dato:  Deres referanse:  Endre Fennefoss Balchen 

 

Planinitiativ for detaljregulering av Fergefjellet og anmodning om 

oppstartsmøte 

På vegne av vår oppdragsgiver Fennefoss Eiendom AS ønsker Planfolket AS å starte opp 

detaljregulering for Fergefjellet (gnr./bnr.150/233, 150/231, 150/236 og del av 150/222. Planinitiativet 

sendes til kommunen samtidig som det bes om dato for oppstartsmøte. 

Formålet med planen 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetning i et sentrumsnært område, i form av 

boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Eiendommene består i dag av eneboliger med 

tilhørende uteareal og garasje/parkering.   

Planområdet 

Figur 1 Oversikt over området som ønskes fortettes som følge av planarbeidet. 
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Forslaget til plangrense innbefatter eiendommene gnr./bnr.150/233, 150/231 og 150/236 og deler av 

150/222. Forlag til planens begrensning illustreres i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forslag til planens begrensning. 
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Dagens bruk av området 

Området som ønskes reguleres består per dags dato av tre eneboliger med tilhørende uteareal, 

garasje/parkeringsareal. Bruken av området dreier seg dermed om bruk i privat regi i forbindelse med 

eneboligene på eiendommene. Eiendommene har atkomst via Sigvard Gundersens gate til Fergefjellet 

mot nordvest. 

 

Figur 3 Oversiktsbildet over området som inngår i reguleringen. 
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Planlagt tiltak 

Det ønskes fortetting gjennom transformasjon fra enebolig til leilighetsbygg. En omforming fra 

enebolig til leiligheter vil gi en høyere arealutnyttelse. Det legges til rette for etablering av to 

leilighetsblokker med rekkehuspreg, såkalt tett og lav, hvor det er aktuelt å etablere felles parkering i 

parkeringskjeller under bakkenivå. Endelig utbyggingsvolum og byggehøyder vil avklares i 

planarbeidet, i samråd med tekniske fag som VA/overvann, støy og luftforurensing. Uteoppholdsareal, 

sosial og teknisk infrastruktur søkes løst på egen tomt.  
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Detaljer i planen 

Konseptet er illustrert med om lag 25 leiligheter fordelt over to leilighetsbygg. Leilighetsstørrelsen ser 

vi for oss skal variere mellom 45 m2 og opp til 125 m2, der majoriteten ligger på rundt 80 m2.  

Planområdet grenser til Baneheia mot nordvest, et natur- og friluftsområde opparbeidet med et rikt 

stisystem. Da det planlegges felles parkering under bakkenivå, vil området fremstå grønnere og mer 

helhetlig med felles tun i midten.  

Det er jobbet godt med plassering av tiltaket i terrenget for å minimere påvirkning av solforhold hos 

naboer. Bebyggelsen er trappet slik at den følger terrenget.  

Parkeringskjeller er trukket vekk fra naboer i nord og lagt med gulv på ca k+17. På den måten vil p-

kjelleren ligge delvis nedgravd, og man vil kunne fortsette skråning opp fra naboer mot p-kjeller som 

vist i illustrasjon under.  
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Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Området har en attraktiv beliggenhet med kort avstand til både natur- og rekreasjonsområder og by-, 

handel- og kulturliv i Kvadraturen. Romdannelsen mellom bebyggelse vil skape trivelige omgivelser og 

uteoppholdsareal med kvalitet, samtidig som man styrker gateløpet til eksisterende bebyggelse på 

Fergefjellet.  

 

Tiltakets virkning  

Planarbeidet vil hensynta omkringliggende arkitektur, nabobebyggelse, solforhold og utsiktsforhold. 

Det er utarbeidet en 3D-modell som synliggjør tiltakets virkning på omgivelser og landskap. Denne vil 

suppleres med illustrasjoner fra bakkeplan samt andre illustrasjoner når endelig konsept er løst i 

planprosessen.  

 

Vesentlige interesser 

Eiere/beboere av eksisterende leiligheter og omkringliggende bebyggelse kan ha vesentlige interesser 

for planarbeidet. 

 

Planstatus 

Området er ikke detaljregulert, men i kommunedelplan avsatt til boligbebyggelse – nåværende, med 

plannavn «KVADRATUREN OG VESTRE HAVN, DEL 1 - KVADRATUREN. 2011-2022». 
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Samfunnssikkerhet 

Samfunnssikkerhet ivaretas gjennom å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen utarbeides 

for å vise at alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

Innenfor området er det tatt en enkel utsjekk av ulike tema. I Kristiansand kommunes temakart vises 

det at området påvirkes av svevestøv (PM10), og ligger både i rød og gul sone. For utførelse av tiltak 

innenfor rød og gul sone må avbøtende tiltak for å oppnå best mulig luftkvalitet vurderes.  Det er på 

dette tidspunkt ikke påvist aktsomhet for andre forhold innenfor planområdet.  

 

Medvirkning 

Det vurderes ikke som at planinitiativet berører vesentlige interesser, samfunnssikkerhet eller 

medfører behov for varsling/medvirkning utover vanlig praksis i saker av denne typen. Likevel søkes 

det en god dialog med Todda (nærmeste barneskole), barn og unges representant og Ungdommens 

bystyre, for å sikre at barn og unge blir hørt i planprosessen.  

 

Vurdering om krav om konsekvensutredning 

Arealformålet i kommuneplan for Kristiansand er bebyggelse og anlegg for de områder som ønskes 

fortettes, boligbebyggelse er et av underformålene for formålet. Tiltaket er derfor i tråd med gjeldene 

overordnet plan.  

 

Vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning etter §6: 

a) Ikke aktuell da §6a gjelder regionale planer, kommuneplaner og områdeplaner. 

b) Det er ingen av de foreslåtte grep i planen som vurderes å falle inn under § 6b vedlegg I. Det 

er vedlegg en som stiller kravet når det utløses krav om konsekvensutredning. Arealformålet i 

kommuneplan for Kristiansand er bebyggelse og anlegg for de områder som ønskes fortettes, 

boligbebyggelse er et av underformålene for formålet. Tiltaket er derfor i samsvar med 

gjeldende overordnet plan.  

c) Ikke aktuell da planen behandles etter plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning etter §8: 

For å utløse krav om konsekvensutredning etter §8 må tiltaket innebære vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn. Denne planen vurderes å ikke utløse vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

a) Ikke aktuell da tiltaket ikke er oppført i vedlegg II. 

b) Ikke aktuell da tiltaket behandles etter plan og bygningsloven.  
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Andre relevante forhold 

Gjennom eiendom gnr./bnr. 150/236 går det en VA – ledning, en overvannsledning, som ved 

utbygging eventuelt må legges om.  Under deler av eiendommen finnes tunnel (avkjøring fra Eg til 

E18).  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Endre Fennefoss Balchen 

Daglig leder / by- og regionalplanlegger 

PLANFOLKET AS 

 

 

Vedlegg: 

Sol/skyggeanalyse 

Situasjonskart m/ snitt 

Prinsippskisse - snitt 

 


