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FORORD

En skapende by med ambisjoner!
Kristiansand skal være en ledende, innovativ kompetanseby, en by som folk vil flytte til og bo i. Det handler om
å ville noe mer for byen og regionen vår.
Kommuneplanen er Kristiansands strategi for å møte
fremtidens utfordringer. «Kristiansand mot 2030» staker
ut kursen i et langsiktig perspektiv, og setter retning for
hvordan vi ønsker å utvikle bysamfunnet vårt. Vi skal ikke
bare håndtere de samfunnsutfordringene vi møter,
men også utvikle byen og tenke langsiktig.
Vi skal skape – og ha store ambisjoner.
Bærekraftig utvikling i et sosialt, økologisk og økonomisk
perspektiv er grunnleggende premisser for kommuneplanen.
Kommunen skal legge til rette for klimavennlige næringer
som utvikler miljøteknologi for fremtiden og skaper nye
arbeidsplasser. Kristiansand skal være en regional drivkraft
og en vekstkraftig landsdelshovedstad med urbane kvaliteter.
Vi skal utvikle attraktive bydeler og føre en klimavennlig

byutviklingspolitikk. Den kommunale organisasjonen må
være rigget for å møte framtidens behov.
Kristiansand skal være en god by å vokse opp, studere
og bo og arbeide i. Byen skal være attraktiv for mennesker
som er opptatt av utdanning, spennende jobber, klima,
kultur, mangfold og integrering. Kommunen skal bidra
til at alle har gode muligheter til å ivareta egen helse,
trivsel, oppleve tilhørighet og fellesskap i
mangfoldige nærmiljø.
Byutvikling er et fellesskapsprosjekt. Kristiansand kommune
er bare én av mange aktører som arbeider for å utvikle
byen og regionen. Derfor har vi invitert innbyggere, ungdomsråd, næringslivet og representanter for frivillig sektor,
til å komme med innspill til den nye kommuneplanen.
Det har gitt oss en bedre kommuneplan.
Sammen skal vi gjøre Kristiansand til en attraktiv
opplevelsesby, en inkluderende storby og en grønn
innovasjonsby – en skapende by med ambisjoner.

Harald Furre
Ordfører
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1. Visjon og posisjoner
Kristiansand
– en skapende by
med ambisjoner
Visjonen en skapende by med ambisjoner peker
fremover, skal samle og inspirere byen til felles
utvikling og endring. Visjonen vil også utfordre
kommunen til en forpliktende holdning overfor
sine innbyggere.

En skapende by
Kristiansand er byen med energi og skaperkraft,
der innbyggerne ønsker å skape noe nytt sammen
– for hverandre, for byen og for regionen. Gjennom
samskaping innen kunnskap, næringsliv og kultur
bruker byen sine ressurser og inkluderer alle
i fellesskapet.
En by med ambisjoner
Kristiansand har ambisjoner om å styrke byens
posisjon nasjonalt og å løfte landsdelen ved å
styrke byens utviklingskraft for å møte fremtidens
utfordringer. Energien som finnes hos byens
innbyggere, i byens naturgitte forutsetninger,
kultur og historie er viktig for utviklingen.

Byens posisjoner er utviklingsområdene som gjør
byen kjent og attraktiv for næringsliv, innbyggere og
besøkende. Posisjonene underbygger arbeidet kommunen og andre aktører gjør i fellesskap, med tanke på å
utvikle Kristiansand til en skapende by med ambisjoner.
Attraktiv opplevelsesby
Kristiansand er en viktig kunst- og kulturby. Byen har
en stor opplevelsesbasert reiselivsnæring og naturgitte
forutsetninger som gjør den til et attraktivt reisemål.
Viktige kunst- og kulturinstitusjoner har gitt byen og
landsdelen et kulturelt løft. Attraktive festivaler, reiselivssatsing og kultur- og aktivitetstilbud til barn gjør
Kristiansand attraktiv både for innbyggere og besøkende.
Inkluderende storby
Kristiansand har gode oppvekstsvilkår for barn og
unge og et internasjonalt mangfold. Byens størrelse,
urbane kvaliteter og et levende kulturliv gjør byen til en
attraktiv storby å jobbe og leve i. Byen har engasjerte
innbyggere og næringsliv. Utdanningsinstitusjoner,
et variert næringsliv og kompetansemiljøer tiltrekker
seg innbyggere. Kristiansand er foregangskommune
for likestilling, inkludering og mangfold og utenforskap
skal motvirkes på alle arenaer. Kommunen legger til
rette for frivillighet og at innsatsen skal engasjere, sikre
tilhørighet og nå fram til et mangfold av innbyggerne.
Grønn innovasjonsby
Kristiansand er en klimavennlig og innovativ by som
bygger på tidligere posisjon som miljøby. Byen er
sentrum i en region med grønn konkurransekraft og
kort vei til kontinentet. Næringsliv, offentlig sektor og
akademia i regionen samarbeider tett om utvikling av
grønn energiproduksjon og teknologi. Byens næringer,
utdannings- og forskningsmiljøer er ledende på
innovativ og klimavennlig anvendt teknologi.
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2. Utviklingstrekk
Globale megatrender

samfunnsområder. Kommunikasjon er mindre stedsavhengig, tilgangen til informasjon er nærmest ubegrenset,
robotisering erstatter og skaper arbeidsplasser. Arbeidsstyrken har nye krav og forventinger til arbeidsinnhold og
arbeidssted. Konkurransen om både arbeidsplasser og
arbeidskraft øker.

Verden er i stadig endring. I nyere tid er det spesielt noen
grunnleggende trender som påvirker utviklingen – såkalte
globale megatrender. Megatrendene er knyttet til:
• klimaendring
• demografisk endring
• globalisering, urbanisering og digitalisering

Konsekvenser for Kristiansand

Kristiansand påvirkes av de globale megatrendene.
Utfordringsbildet for Kristiansand peker på store endringer
i demografien, i sykdomsbildet, når det gjelder levekårsutfordringer og endringer i næringsstrukturen og klima.

Dette påvirker både samfunnsliv, arbeidsliv og naturen
over lang tid og i stort omfang. Forskjellig og akselererende
endringstakt kan føre til mer dramatiske endringer og er
premisser som påvirker langsiktig planlegging.

Befolkningsveksten i landsdelen er sterkest i og rundt
Kristiansand. Variasjon i til- og fraflytting er den viktigste
faktoren for befolkningsendring i Kristiansand, mens fødselsoverskuddet er relativt stabilt. De siste årene har
befolkningsveksten gått ned.

Den globale gjennomsnittstemperaturen øker, dramatiske
naturkatastrofer rammer verden og påvirker grunnleggende
tilgang til ressurser. Demografien i store deler av verden
påvirkes av synkende fødselsrater, økende migrasjon, økt
levealder og endrede helseutfordringer. Flere flytter til
byene, samtidig som økonomi, kultur og samfunn i økende
grad utvikler seg på tvers av landegrenser, uavhengig av
fysisk avstand. Digitalisering er den mest omfattende
teknologiske trenden i vår tid og preger de fleste

Figuren nedenfor viser befolkningssammensetningen i
Kristiansand i 2017 og 2040. Den viser at andelen eldre
øker samtidig som andelen i yrkesaktiv alder synker.
Økning i antall eldre spesielt etter 2020 vil gi varig endring

Befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040
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Figur 1: Befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040 basert på SSBs
mellomalternativ (Kilde: Kristiansands befolkningsprognose).
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Figur 2: Endringer i aldersbæreevnen fra 2017
til 2040 som viser endringer i forholdet mellom
antall eldre relativt til antall i yrkesaktiv alder.

i aldersstrukturen og sykdomsbildet, preget av økt
forekomst av aldersrelaterte sykdommer som demens.
Andelen eldre relativt til befolkning i yrkesaktiv alder vil
øke, noe som gjør at samfunnets aldersbæreevne blir
svekket. I gjennomsnitt mottar barn, ungdom og eldre
mer fra det offentlige enn de betaler inn, noe som vil gi
finansieringsutfordringer. Det må derfor jobbes aktivt
for å videreutvikle et attraktivt bo- og arbeidsmarked
i regionen, for å tiltrekke flere i yrkesaktiv alder.
Kristiansand har utfordringer knyttet til kvinners yrkesdeltakelse og andel deltidsansatte. Det er også levekårsutfordringer knyttet til innvandreres lave yrkesdeltakelse,
andel unge sosialhjelpsmottakere, andel uføre og barn i
lavinntektsfamilier og lavere utdanningsnivå i befolkningen.
Usikkerheten knyttet til uventede hendelser og uakseptabel
risiko knyttet til liv og helse krever at kommunen må samhandle med mange aktører om hvordan beredskapen skal
fungere på en optimal måte mellom viktig infrastruktur
og samfunnsfunksjoner.
Kristiansand må ha sterkere vekst i sysselsetting og
verdiskaping for å holde tritt med utviklingen i andre
storbyregioner. Store deler av næringslivet i Kristiansandsregionen er bygd på teknologikompetanse i forskjellige
bransjer. Globaliseringen påvirker bedriftene gjennom
råvarepriser, internasjonalt eierskap og økt konkurranse om
næringsaktivitet og arbeidskraft. Oljeprisen har de siste
årene ført til stor nedgang i antall arbeidsplasser hos
offshore-relaterte bedrifter. Innovasjon gjennom gründerskap er avgjørende for regionens omstillingsevne samtidig
som nye arbeidsplasser må tiltrekkes til Kristiansand.
På bakgrunn av gjeldende klimaavtaler skal Kristiansand
redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030 og
80–90 % innen 2050. Klimatilpassing er samtidig viktig
for å redusere risiko ved ekstremvær og naturkatastrofer.
Omstilling til lavutslippssamfunnet betyr også store
muligheter for god samfunnsutvikling.
Mulighetene for utvikling av Kristiansand er mange og
store. Byen har en viktig rolle for vekst og attraktivitet i
landsdelen. Kristiansand er vertskap for viktige regionale
kulturinstitusjoner som gir grunnlag for næringsutvikling
og opplevelser. Samspillet med universitetet og studentene
er avgjørende for å styrke universitetsbyens attraktivitet og
fremmer ringvirkninger i næringslivet og sivilsamfunnet.
Sykehuset og byens utdannings- og forskningsinstitusjoner

vil være sentrale partnere for utvikling og strategisk samarbeid.
Byregionen har et mangfoldig kunst- og kulturliv og viktige
naturgitte kvaliteter med nærhet til sjøen og god tilgang
til friluftsarealer. Kristiansand har gode oppvekstsvilkår for
barn og unge, et velfungerende boligmarked, tilgjengelige
næringsarealer og et konkurransedyktig tjenestetilbud.

Bærekraftig utvikling som premiss

Bærekraftprinsippet skal ligge til grunn for utviklingen
av Kristiansand. Å være en by i vekst, håndtert på en god
måte, vil gi positive ringvirkninger for byens utvikling.
Bærekraftig utvikling skal imøtekomme dagens behov uten
å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner
skal få dekket sine behov. Kjernen i bærekraftig utvikling er
nødvendigheten av å behandle både økologisk, økonomisk
og sosial bærekraft i en sammenheng:
• Et økologisk bærekraftig samfunn tar overordnet
miljøhensyn. Dette betyr både å forebygge klimaendringer
og å sikre miljø- og naturressurser mot ødeleggelse,
nedbygging og forurensing.
• Et økonomisk bærekraftig samfunn skaper verdier og
utvikling i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et
godt velferds- og tjenestetilbud tilpasset utfordringsbildet.
• Et sosialt bærekraftig samfunn gir innbyggerne lik tilgang
til sysselsetting, kultur, egnede boliger og gode bomiljø,
utdannelse, sikkerhet og deltakelse i samfunnet.
Globale megatrender og utfordringsbildet i Kristiansand
ligger til grunn for at bærekraftprinsippene danner
premiss for planarbeidet. Kommuneplanen viser hvordan
kommunen skal møte de store samfunnsendringene,
både ved å ta tak i utfordringene og gjennom å utnytte
mulighetene. Formålet med planen er å legge til rette for
en kompakt by som ivaretar bærekraftprinsippene med
vekt på følgende momenter:

Økologisk

• Utvikling av lavutslippssamfunnet
• Tilpasning til klimaendringer og
fremtidig beredskapsbilde

Økonomisk

• Innovasjon og nyskaping i offentlig
og privat virksomhet
• Gode rammevilkår for utvikling av
et attraktivt næringsliv

Sosialt

• Inkludering, likestilling og tilhørighet
• Rettferdighet, trygghet og trivsel
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3. Forutsetninger
For at Kristiansand kommune skal lykkes med sine
satsinger må rammebetingelser innenfor økonomi,
arbeidsgiverområdet og innovative administrative
tjenester være på plass. Organisasjonen må være rigget
for å møte framtidens behov. Kommunen er avhengig av
samhandling med omverden for å lykkes i dette.
Samhandling er nøkkelen til god byutvikling.
Kommunen er én av mange aktører som arbeider
for å utvikle byen og regionen. Byutvikling er et fellesprosjekt. Innbyggerne, næringslivet, universitetet,
sykehuset, fylkeskommunen, nabokommuner, byens
institusjoner, frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn
spiller viktige roller i arbeidet med å gjøre Kristiansand
til en attraktiv by å leve og arbeide i. Kommunen må
etablere gode samhandlingsarenaer hvor det offentlige,
frivillige og private sammen kan arbeide frem gode
løsninger. Beredskapsarbeidet må styrkes i tråd med
beredskapsprinsippene; ansvar, nærhet, likhet
og samvirke.
Kristiansand kommunes økonomiske handlefrihet
skal sikres gjennom effektiv ressursbruk. Kommunens
innbyggere skal gis et så godt tjenestetilbud som mulig
innenfor de økonomiske rammene. Kristiansand kommune
har overordnede målsettinger om netto driftsresultat,
økonomiske buffere, avkastning på fond og tak på netto
lånegjeld. Disse målene inngår i det årlige budsjettvedtaket og skal være førende for det økonomiske
handlingsrommet. Målsettingene skal gi grunnlag for
å opprettholde en bærekraftig økonomi som tar hensyn
til samfunnsutfordringene og ivaretar økonomisk
handlingsrom på lang sikt.
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Kristiansand kommune skal være en attraktiv
arbeidsgiver og en inkluderende organisasjon.
Alle ansatte har et ansvar for å gi innbyggerne tjenester
av god kvalitet. God ledelse og motiverte medarbeidere
er en forutsetning for å lykkes med dette. Kommunen
skal være en inkluderende arbeidsplass og gjenspeile
befolkningens mangfold. En hovedutfordring er å skaffe
tilstrekkelig arbeidskraft og rett kompetanse i årene
som kommer. Kommunen skal derfor sikre innovativ
organisasjonsutvikling og ha en strategi for å beholde
og rekruttere dyktige arbeidstakere.
Kristiansand kommune skal være ledende på
smarte løsninger, digitalisering og innovasjon.
Nasjonale føringer skal legges til grunn for den digitale
omstillingen. Styrende prinsipper vil være digitalt førstevalg, å sette brukeren i sentrum, forenkling samt økt fokus
på personvern og økt digital kompetanse. Kommunens
offentlige data gjøres tilgjengelig for forskning og utvikling
av nye tjenester. Kommunen skal ha systemer som gir en
mest mulig effektiv organisasjon som sikrer helhetlige
prioriteringer og systematisk gevinstrealisering.

4. Satsingsområder
Satsingsområdene peker på de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden.
De tar utgangspunkt i visjonen, globale megatrender og byens muligheter og utfordringer. Hvordan planen svarer
på klimaendringer, demografiske endringer, digitalisering, urbanisering og globalisering av samfunnet er behandlet
gjennomgående i alle planens satsingsområder:

Samskaping som drivkraft

Deltakelse og tilhørighet

Kompetanse for verdiskaping

Byvekst med kvalitet

omhandler Kristiansand som landsdelssenter og
regionale rolle. Kristiansand er tilrettelegger og
pådriver som samarbeidspart og nettverksbygger
for utvikling av landsdelen. Arbeidet må skje i nært
samarbeid med byens og regionens øvrige aktører.

omhandler Kristiansands utvikling og tilrettelegging
for næringsliv og kompetanse. Byens involvering i og
evne til å ta i bruk samlede ressurser, produkter og
kunnskap vil være avgjørende for byens attraktivitet,
regional vekst og internasjonal konkurranseevne.

omhandler innsatsen for at alle innbyggere skal
oppleve økt livskvalitet, tilhørighet, trygghet og
inkludering og hvordan kommunen må tilrettelegge
for at alle kan delta likeverdig og aktivt i utvikling av
lokalsamfunnet.

viser hvordan kommunen vil legge til rette for
en byutvikling som tar hensyn til endringer i
befolkningens alderssammensetning og ivaretar
behovet for redusert klimagassutslipp og god
beredskap. Dette skal skje gjennom kompakt
byutvikling med økt kvalitet i byrom og nærmiljø.
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5. Mål og strategier
Planens satsingsområder inneholder langsiktige mål «slik vil vi ha det» med flere strategier «slik gjør vi det». Disse følges
opp i kommunens 4-årige handlingsprogram som rulleres årlig. Handlingsprogrammet viser prioriteringer for å nå de
langsiktige målene. Dette uttrykkes gjennom konkrete mål for ulike fagområder (periodemål) som er knyttet opp til de
langsiktige målene og strategiene i kommuneplanen.

Samskaping som drivkraft
Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Utvikle modeller for partnerskap med byens og regionens sentrale aktører.
• Styrke og posisjonere landsdelen nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med
byens og regionens aktører, landsdelens kommuner og andre storbyer.

Kristiansand er
en vekstkraftig
landsdelshovedstad.

• Styrke byen som tyngdepunkt innen handel, kulturliv, næringsliv og akademia
og kommunens vertskapsrolle overfor institusjoner av internasjonal, nasjonal
og regional betydning.
• Styrke byen som regionens transportknutepunkt for havn, fly, tog og
kollektivtransport og påvirke statlige prioriteringer til dette.
• Legge til rette for økt verdiskaping, høyere sysselsetting og økt antall innbyggere.
• Bli en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold.

Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Sikre behovsdrevet og innovativ tjenesteutvikling tilpasset endringer
i samfunnet.

Kristiansand kommune
er regional drivkraft i
utvikling av effektive
og brukervennlige
tjenester.

• Delta i systematisk forsknings- og kompetansesamarbeid med
kunnskapsinstitusjoner.
• Skape arenaer der innbyggere, næringsliv, offentlige og frivilling sektor deltar
aktivt i utviklingen av smarte og digitale løsninger.
• Være i forkant i anvendelse av e-helse og velferdsteknologi.
• Bidra til utvikling av regional digital infrastruktur.

Slik vil vi ha det:

Kristiansand er
internasjonalt ledende
i å anvende teknologi
for næringsutvikling og
lavutslippssamfunnet.

Slik gjør vi det:
• Styrke regionalt samarbeid og satsing på energieffektivisering, fornybar energi
og miljøteknologi.
• Legge til rette for næringsutvikling og etableringer som bidrar til å
løse samfunnsutfordringer.
• Delta i internasjonalt samarbeid og storbysamarbeid for å bygge kompetanse
og nettverk og få tilgang til utviklingsressurser.
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Kompetanse for verdiskaping
Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Sikre høy kvalitet i barnehage og skole som grunnlag for livslang læring og
mestring av grunnleggende ferdigheter.

Kristiansand er en
ledende kompetanseby
hvor innbyggerne
utvikler og anvender
sin kompetanse.

• Sikre sammenhengende læringsløp slik at flest mulig fullfører
videregående opplæring.
• Videreutvikle Universitetsbyen Kristiansand.
• Bidra til at flere tar høyere utdanning og fagutdanning basert på framtidens
kompetansebehov.
• Mobilisere til høyere yrkesdeltakelse blant kvinner.
• Tilrettelegge for høyere yrkesdeltakelse i den flerkulturelle befolkningen.
• Ha et mangfold av fritidsarenaer som legger til rette for utvikling og bruk av
egen kompetanse.

Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Videreutvikle etablerer- og innovasjonsmiljøer, entreprenørskap i skole og
profesjonalisering av byens kulturliv.

Kristiansand har et
variert og innovativt
næringsliv.

• Bidra til nyskaping, vekst og verdiskaping gjennom samarbeidsprosjekter og
partnerskap med næringsliv, akademia, offentlige aktører og sivilsamfunnet.
• Bruke kommunens innkjøpsrolle strategisk for å møte samfunnsutfordringer
og stimulere til vekst i næringslivet.
• Bruke smarte løsninger for kommunens virksomhet og legge til rette for
modeller som bidrar til sirkulær- og delingsøkonomi.

Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Arbeide strategisk for å tiltrekke og beholde arbeidsplasser og arbeidskraft
som videreutvikler et variert og nyskapende arbeidsmarked og næringsliv.

Kristiansand er attraktiv
for arbeidsgivere,
arbeidstakere og
studenter.

• Tilrettelegge arealer for ny næringsvirksomhet og for utvidelse av
eksisterende virksomheter.
• Sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur, god kvalitet
i tjenestetilbudet.
• Synligjøre byens økonomiske, kulturelle og naturgitte lokaliseringsfortrinn og
kvaliteter som gjør den attraktiv for unge.
• Videreutvikle Kristiansand som studentby med gode jobbmuligheter.
• Styrke byens synlighet og posisjon som teknologi- og kompetanseregion.
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Deltakelse og tilhørighet
Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor.

I Kristiansand lever
alle barn og unge et
liv under forhold som
fremmer verdighet,
tilhørighet, mestring og
deltakelse i fellesskapet.

• Gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge og familier med
særlige utfordringer.
• Bidra til at alle barnefamilier kan bruke kultur- og fritidstilbudet.
• Sikre nulltoleranse for mobbing.
• Sikre at barn og unge opplever å være inkludert i barnehage og på skole.
• Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv.

Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Ta i bruk innbyggernes evner og kunnskap slik at alle uansett bakgrunn bidrar
i samfunnet og deltar i meningsfull aktivitet.
• Sikre samhandling med frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn,
samt bidra til at flere deltar i frivillig arbeid.

Innbyggerne er
aktive deltakere i
lokalsamfunn og
arbeidsliv.

• Legge til rette for at innbyggere i alle aldre og samfunnslag er aktive brukere
av og aktører i kultur- og fritidslivet.
• Legge til rette for at den flerkulturelle befolkningen og de unge får høyere
deltakelse i arbeidslivet.
• Sikre at flyktninger og innvandrere er inkludert i fritid og arbeid.
• Gi alle tilgang på offentlig informasjon og legge til rette for økt demokratisk
deltakelse, bred innbyggermedvirkning og likeverdige og trygge forhold for
deltakelse i informasjonssamfunnet.
• Gi innbyggere muligheter til å ta informerte miljø- og klimavennlige valg.

Slik vil vi ha det:

Innbyggerne har
mulighet til å ivareta
egen helse, trivsel og
livskvalitet.

Slik gjør vi det:
• Styrke helsefremming og forebygging med fokus på aktivitet, trygghet og
mestring til innbyggerne i alle aldre.
• Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller.
• Gi flest mulig innbyggere muligheten til å bo trygt i eget hjem så lenge
som mulig.
• Sikre trygge lokalsamfunn og prioritere boområder med levekårsutfordringer.
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Byvekst med kvalitet
Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Prioritere høy arealutnyttelse i senterområder og nær knutepunkt for kollektivtransport og utvikle en by der funksjoner innbyggerne trenger i hverdagen
ligger i gang-/sykkelavstand.

Kristiansand er en
kompakt by med urbane
kvaliteter, attraktive
bydeler og klimavennlig
transport.

• Legge vekt på arkitektur og byplanlegging av høy kvalitet.
• Fremme byens historiske og kulturelle identitet og utvikle Kvadraturen til et
attraktivt, vitalt og identitetsbærende senter for hele regionen.
• Skape byliv i samspill mellom byens kunst- og kulturinstitusjoner, profesjonelle
kunstnere, kulturlivet og kommunale tilbud.
• Styrke kommunens aktørrolle i bolig- og byutviklingen og planlegge for et
samfunn der en større andel av innbyggerne er eldre.
• Basere all utbygging på sirkulærtankegang, miljøvennlige materialer og lave
klimagassutslipp og ta i bruk innovative transportløsninger.

Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Legge til rette for levende sentre, mangfoldige, tilhørighetsskapende bo- og
nærmiljø med opplevelsestilbud, tjenestetilbud og arbeidsplasser.

Innbyggerne lever i
mangfoldige nærmiljø.

• Sikre sammensatte bomiljø med god alderssammensetning og som inkluderer
vanskeligstilte i boligmarkedet.
• Skape trygge og gode byrom med møteplasser som gir økt utfoldelse, aktivitet
og sosiale fellesskap på tvers av alder, livssyn og etnisk bakgrunn.

Slik vil vi ha det:

Slik gjør vi det:
• Sikre sammenhengende grønnkorridor fra kyst til hei og tilrettelegge for at
kyst og elv blir bedre integrert og ivaretatt i byutviklingen.
• Prioritere grønnstruktur og legge til rette for bydyrking, naturmangfold,
landbruk og friluftsliv.
• Sikre at innbyggerne har frisk luft, rent vann og stille områder.

Kristiansand er en
grønn by med god
beredskap.

• Utvikle utbyggingsområder med lave klimagassutslipp, med lavt energiforbruk
og høy andel fornybar energi i samarbeid med byggebransjen.
• Videreutvikle blågrønne løsninger, øke fokus på arealutvikling som håndterer
intens nedbør (permeable flater) og la dette være førende for all planlegging
og utbygging.
• Tilpasse og sikre byen mot konsekvensene av ekstremnedbør og kombinasjonen
av havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning i planlegging og forvaltning.
• Sikre bedre samhandling med eiere av kritisk infrastruktur og ha god
beredskap for viktige samfunnsfunksjoner.
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6. En kompakt by ved sjøen
– overordnet arealstrategi
Samfunnsdelens satsingsområder med mål og strategier gir føringer som skal følges i arealplanleggingen. Ytre rammebetingelser som klimaendring, demografisk endring og globalisering, urbanisering og digitalisering gir konsekvenser for
Kristiansands overordnede arealstrategi.
Arealstrategien gir overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv. Hovedgrepene er vist i
prinsippskisse og utdypet i overordnede strategier. Arealstrategien skal legges til grunn for revisjon av kommuneplanens
arealdel og gi føringer for plan- og byggesaksbehandlingen.
Kristiansand skal styrkes som landsdelshovedstad ved å utvikles til en kompakt by med urbane kvaliteter som utnytter
nærheten til sjøen som en ressurs. Det skal utvikles attraktive og levende sentre med stor grad av funksjonsblanding.

Overordnede strategier for
all arealplanlegging i
Kristiansand kommune

1. Redusere transportbehovet gjennom god sam		 ordning av bolig-, areal- og transportplanlegging.
2. Legge til rette for at veksten i persontransporten
		 tas gjennom gange, sykkel og kollektive løsninger.
3. Utvikle og sikre grønne korridorer og
		 opprettholde markagrensen.
4. Sikre grønnstruktur, landbruksarealer, fiskeri og
		 marine næringer, samt naturmangfold på land
		 og i sjø.
5. Sikre strandsonen for allmennheten og etablere
		 en sammenhengende kyststi/strandpromenade.
6. Utvikle senterområder med leiligheter, dagligvare		 butikk, andre tjenester og sosiale møteplasser
		 tilpasset det omlandet det skal betjene og
		 tilrettelagt for et samfunn der en større andel
		 av innbyggerne er eldre.
7. Sikre god alderssammensetning i boområder.
8. Vurdere egnethet og utnytte potensialet for
		 fortetting og transformasjon før nye utbyggings		 områder tas i bruk. Prinsippene for lokalisering
		 av arbeidsplasser og boliger legges til grunn.
9. Sikre tilstrekkelige arealer slik at eksisterende
		 industri- og næringsvirksomheter med sjø		 tilknytning kan videreutvikles og ikke bygges inne.
10. Sikre og utvikle gode arealer til offentlig tjeneste		 yting i sentrum og sentrumsnære områder.

Prinsippskisse for areal- og transportsystem i Kristiansand

v

Sørlandsparken

parken

M
Rona
Rona

Kvadraturen
Kvadraturen

M

Korsvik

Vågsbygd
Vågsbygd

10 min
5 min

Byutvikling, fortetting

10 min
5 min

10 min

10 min

Regional nærings- og handelspark
Byutvikling, fortetting

Figur 3: Prinsippskisse arealsteategi.
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Regional nærings- og handelspark

Senterstruktur

Senterstrukturen videreføres med Kvadraturen som landsdelsog kommunesenter og bydelssentrene Vågsbygd og Rona.
Sørlandsparken opprettholdes som regional nærings- og
handelspark. Behovet for justering av senterstrukturen og
funksjonsfordeling under bydelsnivå, avklares i ny arealdel.

Sykehuset
på Eg

Campus

Kvadraturen med randsone skal utvikles til et attraktivt,
vitalt og identitetsbærende senter med handel, kultur- og
tjenestetilbud for hele regionen.
Styrke og utvikle innovasjonsområder og klynger innen
næring, kompetanse, helse og kultur:
• Utvikle og forsterke sammenhengen mellom
Kvadraturen, Eg og UiA.
• Styrke kulturaksen mellom Torvet og Odderøya.
• Vitalisere elvebreddene og etablere nye forbindelser
over Otra.
Vågsbygd bydelssenter videreutvikles som et senter med
identitet, urbane kvaliteter og skal inneholde viktige funksjoner
på bydelsnivå, detaljhandel og offentlige tjenestetilbud.
Senteret skal dimensjoneres for å dekke bydelens behov.
Området gir muligheter for å utvikle attraktive bolig- og
senterfunksjoner nær sjøen.
Rona bydelssenter skal videreutvikles som et senterområde
med identitet og som et knutepunkt for kollektivtrafikk
og lokalisering av publikumsrettede tjenestetilbud for
befolkningen øst for Varoddbrua. Handel skal tilpasses
behovet til befolkningen i området.

Kvadraturen

Figur 4: Trekanten Kvadraturen, Eg og UiA: Et kraftsenter for
innovasjons- og næringsutvikling.

Lokalisering av besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter
Det skal legges til rette for at besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter lokaliseres etter følgende prioritet:
1. Kvadraturen med randsone
2. Eg (helserelaterte virksomheter), Lund og UiA
(universitetsrelaterte virksomheter)
3. Bydelssentre og kollektivknutepunkt
4. Langs bussmetroens fellestrasé
Lokalisering av boligbygging
Det skal legges til rette for boligbyggingen og fortetting
etter følgende prioritet:
1. Kvadraturen og tilgrensende områder
2. Bydelssentre
3. Områdesenter/lokalsentre og umiddelbar nærhet
4. Langs områder med høyfrekvent busstilbud

Figur 5: Økt tilgjengelighet mellom Kvadraturen og Lund med
rekreative tilbud til byens innbyggere langs Otras bredder.
Kilde: Juul og Frost Arkitekter.
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7. Oppfølging
Handlingsprogrammet samler kommuneplanens
handlingsdel, 4-årig økonomiplan og årsbudsjett i
samme dokument. Det viser prioriteringer og tiltak
for å nå de langsiktige målene i samfunnsdelen og
rulleres årlig. Oppfølgingen innenfor satsingsområdene
i handlingsprogrammet uttrykkes gjennom periodemål
(mål i fireårsperioden) som er knyttet opp til retningsmålene/slik vil vi ha det i kommuneplanen.
Periodemålene skal være økonomisk forankret
i handlingsprogrammet.
Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen
og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt.
Den er juridisk bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå
målene i samfunnsdelen. Arealdelen består av planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og plankart med utfyllende bestemmelser. Den er også styrende
for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.
Stortinget har vedtatt å slå sammen kommunene
Kristiansand, Songdalen og Søgne fra 1. januar 2020.
Revisjon av arealdelen vil avvente igangsatt arbeid i
Fellesnemnda som skal lede arbeidet med
sammenslåingen.
For å styre utviklingen i ønsket retning før det
foreligger ny arealdel, vil kommunen benytte boligprogrammet og egen planlegging mer aktivt.
Sterke partnerskap og forutsigbar planlegging
For å følge opp viktige felles satsinger i kommuneplanen for utvikling av byen vil kommunen utvikle
sterke partnerskap med næringsliv, akademia, kultur
og frivillige hvor det offentlige, frivillige og private
sammen kan finne frem til gode løsninger for byen.
Kristiansand kommune vil utvikle et dynamisk
plansystem som gir rom for strategisk nytenkning
og planer som gir eierskap og forutsigbarhet til
kommunen og andre.
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Hovedgrepene i planen
Hovedelementene i kommuneplanens samfunnsdel kan illustreres som et hus som påvirkes av de globale megatrendene.
Interne rammebetingelser innen økonomi, arbeidsgiverpolitikk, tjenesteyting og at organisasjonen er rigget for framtiden
er forutsetninger for at kommunen kan lykkes med sin virksomhet og satsingsområdene – de ligger derfor som grunnmur
i huset. Globale megatrender påvirker også kommunens virksomhet og byens utvikling på alle områder. Svar på disse
er derfor symbolisert gjennomgående i figuren. Visjonen skal peke langt fram i tid for å gi retning til utvikling av byen.
I figuren er den derfor satt øverst, som tak. Posisjonene er kvaliteter vi ønsker å være kjent for, derfor settes disse høyt
som ﬂagg på taket. Satsinger for Kristiansand mot 2030 symboliseres med bærende søyler. Satsingene er kjernen i
strategien, de bygger på forutsetninger, blir påvirket av megatrendene og bærer Kristiansands visjon og posisjoner.

• Inkluderende storby
• Attraktiv opplevelsesby
• Grønn innovasjonsby

En skapende by med ambisjoner

Megatrender

Samskaping
som drivkraft

Kompetanse
for verdiskaping

Deltakelse
og tilhørighet

Byvekst
med kvalitet

Svar på klimaendring
Svar på demograﬁsk endring
Svar på globalisering, urbanisering, digitalisering

Forutsetninger

Figur 6: Hovedelementene i kommuneplanens samfunnsdel er illustrert som et hus som påvirkes av de globale megatrendene.
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