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Kristiansand kommune 

 

 

 

Vår dato: 12. september 2019 Vår referanse: P083 – Skogen borettslag – Kristiansand 
kommune 

Vår saksbehandler: 

Deres dato:  Deres referanse: 201827476 Endre Fennefoss Balchen 

 

Planinitiativ for detaljregulering av Skogen borettslag og anmodning 

om oppstartsmøte 

På vegne av vår oppdragsgiver VEF Entreprenør AS ønsker Planfolket AS å starte opp detaljregulering 

for Skogen borettslag (gnr./bnr. 151/123, 151/124, 151/1286, 151/2899 og deler av 151/1). 

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 området i form av boligbebyggelse med 

tilhørende infrastruktur. Eiendommene gnr/bnr 151/1286 og 151/124 benyttes i per dags dato til 

parkering og har bebyggelse i form av garasjeanlegg for borettslagets beboere. I tillegg til disse 

eiendommene ses deler av gnr/bnr 151/123 ses på som mulige fortetningsarealer.  

 

Figur 1 Oversikt over områdene som ønskes å fortettes som følge av planarbeidet 
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Planområdet 

Skogen borettslag består av eksisterende boliger i Blyveien og deler av Mangangveien, det er dette 

området som foreslås til å utgjøre planområdet. Forslaget til plangrense innbefatter eiendommene 

gnr./bnr. 151/123, 151/124, 151/1286, 151/2899 og deler av 151/1. Forlag til planens begrensning 

illustreres i figuren på neste side. 

 

Dagens bruk av området 

Skogen borettslag representerer dagens beboere innenfor planområdet. I området ligger det 134 

boenheter. Disse boenhetene ligger etablert som leiligheter i blokker i Blyveien og i Manganveien. 

Figur 2 Forlag til planens begrensning 
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Boenhetene er fordelt med 27 leiligheter i Blyveien 1, 27 leiligheter i Blyveien 3, 20 leiligheter i Blyveien 

4, 20 leiligheter i Blyveien 20 og 40 leiligheter i Manganveien 49.  

 

Figur 3 Høydene er hentet fra Kristiansand kommunes situasjonskart. 

I Blyveien 2 er det i dag etablert 73 bilparkeringsplasser i garasje, I Manganveien 47 er det 38 

bilparkeringsplasser etablert i garasje. Alle garasjeplassene blir per dags dato brukt. Totalt blir 85 av 

de 111 plassene benyttet til bilparkering av beboere i området. Syv plasser blir leid ut eksternt og 19 

blir benyttet til lager/boder.  
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Planlagt tiltak 

I områdene som ønskes fortettes planlegges det å legge til rette for etablering av boligblokker. Ved å 

omforme dagens parkeringsarealer til boligbebyggelse vil det være aktuelt å etablere parkering i 

parkeringskjeller under boligbebyggelsen. Utbyggingsvolum og byggehøyder vil avklares i 

planarbeidet. I tillegg til fortetningen vil det også vurderes om eksisterende infrastruktur og tekniske 

anlegg i området.  

 

Figur 4 Foreløpig situasjonsplan for Manganveien. Arkitekt: Atelier T. Olsen AS 

 

Figur 5 Foreløpig situasjonsplan for Blyveien. Arkitekt: Atelier T. Olsen AS 
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Det er tidlig i planprosessen utarbeidet et forslag til plankonsept. Konseptet illustreres i 3D- skisser på 

de neste sidene. Konseptets hovedtrekk er at området fortettes med tre boligblokker på tomten i nord 

og tre boligblokker på tomten i sør. Slik bebyggelsen vises i skissene er det lagt opp til om lag 54 enheter 

i Manganveien og 57 enheter i Blyveien. Leilighetene er fordelt på 5 – 7 etasjer.  

 

Figur 6 Skisseprosjekt, fortetning på tomten i Blyveien. Arkitekt: Atelier T. Olsen AS 

 

 

Figur 7 Skisseprosjekt, fortetning på tomten i Blyveien. Arkitekt: Atelier T. Olsen AS 
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Figur 8 Skisseprosjekt, fortetning på tomten i Manganveien. 

Detaljer i planen 

Planarbeidet vil se på måter å knytte planområdet sammen med Tinnheia torv og Grønndalen. Planen 

vil også fjerne parkeringsareal og asfalterte flater på bakkenivå og dermed gjøre området grønnere. 

Planområdet ligger i nærhet til eksisterende kollektivnett og planarbeidet vil derfor legge opp til at 

fremtidige beboere reiser kollektivt.  

Atkomst til fortetningen på tomten nord i planavgrensningen vil være inn Manganveien via 

Molybdenveien. Når det gjelder fortetningen i sør er atkomst tenkt fra Blyveien via Messingveien. 

Eksisterende parkeringsplasser vil bli erstattet med parkeringskjeller/lokk under den nye bebyggelsen, 

hvor også eksisterende boenheter får tilgang på parkeringsplass. 

Leke- og uteoppholdsareal løses delvis internt innenfor planområdet. Enten som oppgradering av 

eksisterende områder, eller som etablering av nye områder internt i området. Dersom man ikke klarer 

å løse uteopphold- og lekeplasskrav internt i planområdet, vil det bli sett på en løsning der friområdet 

i Grønndalen (vest for planområdet) kan oppgraderes. En slik oppgradering vil være til glede for 

adskillig flere innbyggere på Tinnheia, og sånn sett være et meget godt alternativ.  
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Tiltakets virkning  

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

Det vil utarbeides en 3D-modell som vil synliggjøre tiltakets virkning på omgivelser og landskap. 

Planarbeidets virkninger utenfor planområdet vil være av den type som forventes ved etablering av 

nye boliger i et område. Eksempler på dette er økt handel i nærområdet, en økning av elever og 

barnehagebarn på skoler og barnehager i området og liknende. Det legges opp til at fremtidige 

beboere skal benytte kollektivnettet på dagligdagse reiser, det vil derfor også forventes en økning på 

kollektivnettet. 

Deler av planområdet ligger innenfor støysone i kommuneplan. Dagens trafikkstøy og hvordan 

fremtidig bebyggelse påvirker støyforholdene vil være en naturlig del av planprosessen. Det vil gjøres 

vurderinger om hvordan planlagt tiltak og arkitektur kan påvirke og skjerme støy i området. 

Landskapselementer som i dag naturlig skjermer for støy søkes, så langt det lar seg gjøre, bevart i 

planen.  

 

 

Planstatus 

I kommuneplanens arealdel 2011-2022 er hele området avsatt til bebyggelse og anlegg. Planområdet 

er omfattet av reguleringsplan for TINNHEIA II, E. Dette er en eldre reguleringsplan, vedtatt 26.5.1965. 

Tiltaket endrer på gjeldende plan for områdene i nord og sør, men i stor grad er det lagt opp til en «as-

is»-situasjon på resten av planområdet. Det vil i planprosessen vurderes om det skal gjøres ytterlige 

endringer mtp parkering, snarveier og andre «moderniseringer» for å oppgradere gjeldene plan.  

 

Figur 9 Utsnitt fra gjeldene reguleringsplan, Tinnheia II E. 
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Figur 10 Utsnitt fra kommuneplan for Kristiansand kommune. 

Vesentlige interesser 

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

for planarbeidet. 
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I direkte nærhet til planområdet er det meldt oppstart for detaljregulering av Tinnheiveien 15 og 17, 

denne omfatter eiendommene gnr. 151 bnr. 2169 og 1879. I prosessen vil det søkes dialog med 

ansvarlige for denne reguleringen. Disse to plansakene kan ha felles interesser.  

 

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. Tilgjengelige databaser viser at området 

har høy aktsomhet for radon. Innenfor eller i nærhet av området har det også vært funn av arter som 

gulspurv, ekorn og hønsehauk. Ingen av disse er truede arter. Det er på dette tidspunkt ikke påvist 

aktsomhet for andre forhold innenfor planområdet.  

 

Medvirkning 

I planarbeidet vil det søkes dialog med berørte parter og andre med vesentlige interesser for planen. 

Naboer og berørte parter vil varsles etter normal prosess.  Fritidsklubber, fritidsetaten vest, FK Vigør, 

velforeninger i området, naboer/borettslag, næringsdrivende på Tinnheia torv og ansvarlige for 

pågående planarbeid i området vil også varsles om oppstart av planen. 

I tillegg planlegges det å avholde et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte. I tillegg vil 

representanter fra Tinnstua barnehage, Knøttebo barnehage, elevrådet på Karl Johans minne skole og 

FK Vigør kontaktes slik at informasjon de besitter kan belyses i planarbeidet og at de samtidig kan 

informeres om planarbeidet og prosessen.  

 

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.  
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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.  

Andre relevante forhold 

Det pågår et arbeid med et mulighetsstudie for Tinnheia. Mulighetsstudiet er i privat regi og utarbeides 

av Planfolket for Tinnheia vel. Planområdet inngår som en del av dette mulighetsstudiet. 

Mulighetsstudiet skal blant annet ta for seg mulige fortettingsområder på Tinnheia, infrastruktur og 

mobilitet, bydelens behov for tjenester/næring samt grønnstruktur og lekeplasser.  

 
Dersom det er spørsmål til saken eller det er behov for supplerende informasjon kan undertegnede 

kontaktes på telefon (46 62 98 44) eller epost (endre@planfolket.no). 

 

Fremdrift 

Før man har en dato for oppstartsmøte og presentasjon for samarbeidsgruppa, er det vanskelig å si 

noe konkret om fremdrift. Det legges opp til en medvirkningsprosess som går parallelt med 

innspillsperioden (fire uker fra varsel om oppstart). Det er også vanskelig å forutse en fremdrift før 

man har mottatt innspill fra naboer, berørte og myndigheter.  

Ettersom det er gjort et godt stykke arbeid i forprosjekt/konsept så vil vi bestrebe oss på en effekt 

planprosess der vi håper på innlevering av komplett planmateriale til førstegangsbehandling i løpet 

av Q1 2020.  

 

Med vennlig hilsen 

Endre Fennefoss Balchen 

Daglig leder / by- og regionalplanlegger 

PLANFOLKET AS 

 

Vedlegg:  

Foreløpig situasjonsplan for Manganveien 

Foreløpig situasjonsplan for Blyveien 

 

 

 


