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Samfunnsdelen har visjonene:  
«Byen det er godt å leve i» 

Foto: Anders Martinsen Fotografer 
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«Byen det er godt å 
leve i» 

 Eldrebølge 

 God planlegging 
av de fysiske 
omgivelsene er 
vesentlig for å 
styrke den 
enkeltes 
selvhjulpenhet. 
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«Byen det er godt 
å leve i» 

 Gode boforhold 

 Legge til rette for at alle 

kan bli boende i samme 

nærområde ved endret 

boligbehov. 
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«Byen det er 
godt å leve i» 

 Nærmiljøer 
 Gjøre alle boligområder 

attraktive gjennom 
etablering av trygge 
nærmiljøer og 
grøntarealer med rom 
for fysisk aktivitet og 
utfoldelse. 
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Kommuneplanens arealdel er mer 
handlingsorientert: 

Strategi:  

• Fokus på juridisk bindende bestemmelser- i 
tillegg til retningslinjer 

• Fordi: I løpende reguleringsplanarbeid så vel 
som i prosjekter, er det bestemmelser som 
gjelder! 
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 Universell utforming 

 Minst 70 % av nye 
boenheter skal være 
universelt utformet, 
ved at alle 
hovedfunksjoner skal 
ligge på inngangsplan.  

 

Kommuneplanens arealdel 
 – bestemmelser (skal) 
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 Utearealer  
 Alle utearealer som skal forvaltes/eies av 

kommunen, skal utformes og anlegges i samsvar 
med ”Normaler for utomhusanlegg i 
Kristiansand kommune”. 

Arealdelen – bestemmelser (skal) 
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 Vei  

 Kommunale veier, inklusiv 

gang-/sykkelveier og 

anlegg for 

kollektivtransport, skal 

dimensjoneres og bygges 

i henhold til veinormal for 

Kristiansand kommune 
 

Arealdelen – bestemmelser (skal) 
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Kommunens normaler er sentrale verktøy 
for å sikre UU i løpende byutvikling: 
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Kort: Hva er utomhusnormaler? 

• «Alle» premisser for funksjoner og fysisk 
utforming av offentlige utearealer er samla i ett 
dokument. 

• Krav til tilgjengelighet er integrert i normalene – 
sammen med en rekke andre krav 

• Blanding av funksjonskrav og eksakte krav – viktig 
med rom for utvikling og kreative løsninger. 

• «Dynamisk» dokument 
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Krav til tilgjengelighet er integrert i normalene; 

- Eksempelvis system for funksjonskrav til turveier 

Urbant 

friluftsliv: 

Universelt 

utforma, for 

rullator/rullestol 

Tettstedsnære 

hovedløyper; 

tilgjengelig for 

el-rullestol 

Ute i «ville heia»: 

tilgjengelig til fots… 
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Tilgjengelighet på turveier:  Elektrisk rullestol er 
dimensjonerende grunnlag for turveier i friområder, 

stigning maks 1:12…  
(korresponderer med normal for GS-veier) 

 

 

Teknisk sektor, Parkvesenet     

 



Veifinning – funksjonskrav: 
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Normalene: «Ferdselsveier/linjer skal prosjekteres for 
enkel og logisk veifinning mellom viktige punkter, og en 
bruker mest mulig naturlige ledelinjer.» 



Ikke bare funksjonskrav; her parkvei 
med krav om universell utforming 



Utviklingsprosjekt, K1 «Godt og trygt lys der du går og sykler», 
-Grunnlag for ny belysningsnormal (vei/utomhus) 

- I nasjonal veileder for belysning av gangveier (TØI)  



Oppfølging av kommuneplanen  
– løpende planarbeid 
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Oppfølging av kommuneplanen 
– her er vårt viktigste forum: 
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Parkvesenet 

Ingeniørvesenet 

Plan og bygg 

Plan og bygg 

Byantikvar 

Faste samarbeidsgrupper 



Her må alle gjøre hjemmeleksa si! 
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Gangen i reguleringsarbeidet er slik: 
 • Samarbeidsgruppa befarer normalt 

planområdet før oppstartsmøte. 

• Oppstartsmøte med utbygger i 
samarbeidsgruppa: tidlige innspill og premisser 
fra kommunen. 

• Evt. drøftinger underveis i ulike fora 

• Mottak av plan – igjen i samarbeidsgruppa. 
Utbygger møter . 

• Politisk behandling 

• Utomhusplan og teknisk plan skal godkjennes 
før det gis rammetillatelse  
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Nøye med valg av tomt og traséer i reguleringsplaner; 
kontroller at akseptable stigninger er mulig! 

Turveier bør tegnes inn på 

reguleringsplaner 
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Ikke alltid enkelt å lese plankart: Her skal det 
være 3 tilgjengelige boenheter i 2. etg;  

-hva med atkomst til uteoppholdsareal? 
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Når reguleringsplan er vedtatt, følger fagetatene 
opp detaljplanarbeidet, her «utomhusplan»: 
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Er vi i tvil- tar vi 
en dialog 

 
-verre er det 

ikke… 
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Fokus på tilgjengelighet og oppgradering av 
eksisterende anlegg -når vi stiller rekkefølgekrav 

i reguleringplan. Her - rekkefølgekrav om 
«tilgjengelig» atkomst til eksisterende 

nærmiljøpark på skole 
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Mange nedslitte lekearealer oppgraderes – og blir 
«tilgjengelige» - gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan: 

Fallunderlag med løs sand 
erstattes med gummidekke 
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Oppsummert – hva tenker jeg er viktig: 

• Kommuneplan med klare mål – og særlig 
bestemmelser. 

• Svært nyttig med definerte standarder/normaler 
som del av kommuneplanen 

• Systematikk og samarbeid i reguleringsfasen 

• Nøyaktighet i detaljplanarbeidet. 

• Ikke bare fokus på nye anlegg; viktig med system 
for oppgradering av  anleggsmassen  
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