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Informasjon om
havneområdet Kongsgård-Vige
og Lagmannsholmen

Offentlig informasjon

16.08.18

TEKNISK
By- og samfunnsenheten



Ny politisk behandling
Kommunedelplanen for havneområdet Kongsgård-Vige skal i høst til 
behandling for 2. gang. Det er stor interesse knyttet til utviklingen av 
området og her følger informasjon om saken.

Hva skjer videre i saken?
Etter forrige behandling har saken vært på høring blant innbyggere og 
offentlige instanser. Kommunen mottok 329 høringsuttalelser. Disse er 
gjennomgått, vurdert og kommentert tematisk. Uttalelser fra innbyggere 
som er imot utbyggingen handler i stor grad om bekymringer knyttet til 
støy og betydning for miljøet i området. Uttalelsene er også brukt til å 
kvalitetssikre planforslaget. Vurderingene av uttalelser fra innbyggerne
er tatt inn i de dokumentene som nå skal behandles politisk. 

Flere offentlige instanser har kommet med innsigelser. Det betyr at 
kommunen ikke kan godkjenne planen uten at innsigelsene blir løst.
Det kan skje ved at politikerne endrer planen etter innsigelsene, eller at
de løses i mekling mellom partene. Rådmannen ser ikke muligheten for
å imøtekomme alle innsigelsene, og anbefaler fortsatt at havneområdet
i Kongsgård-Vige blir utvidet til å håndtere også den godstrafikk som i
dag går til Lagmannsholmen i Vestre havn.

Hvis partene ikke blir enige, avgjøres saken av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

Saken behandles i følgende instanser:
By- og miljøutvalget: 6. september 
Havnestyret: 11. september
Formannskapet: 26. september
Bystyret: Avhengig av meklingsresultat. 

Dokumentene knyttet til politisk behandling blir lagt ut på
«Politisk agenda» på www.kristiansand.kommune.no 



Formålet med utvidelse
Kristiansand kommune ønsker å samle håndteringen av godstrafikk på Kongsgård-Vige (med unntak av gods
som transporteres via passasjerferger). Slik kan Kristiansand legge til rette for utvikling av en fremtidsrettet havn
som ivaretar behovene til regionens næringsliv, også mange år fram i tid. Blant annet handler dette om å ha
tilstrekkelig areal. Nasjonale mål om å overføre mer godstransport fra vei til sjø er en del av dette bildet. 

Ved å samle håndtering av godstransport sikres sentrum gode utviklingsmuligheter, og innbyggerne gis tilgang til 
sjøfronten i sentrum av byen. Kommunen unngår også dobbeltinvesteringer i to havner over lengre tid ved å samle 
håndteringen av gods i én havn. Når det gjelder trafikk til og fra havneområdene, er Kongsgård-Vige, i motsetning til 
Lagmannsholmen, lokalisert med direkte avkjørsel til E18.

Flyttingen er beregnet til å koste 600 millioner kroner og finansieres av havna gjennom lån og realisering av 
verdier som ligger i de eiendommene som gjøres tilgjengelig ved flytting av virksomhet fra Lagmannsholmen.
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Miljøskadelige stoffer er fjernet fra havbunnen i havneområdet i Kongsgård-Vige slik at de ikke kan spres i fjorden som
en følge av planlagt utfylling eller skipstrafikk. 

Det er gjennomført grundige støyanalyser som også tar høyde for hva prognosene sier vil være en maksimal vekst i
antall skipsanløp. Analysene viser at havna kan driftes innenfor de statlige retningslinjene for støy. 

Ringknuten er del av nærturområdet som omfatter friluftsmuseet på Kongsgård, Ringåsen, Ringknuten og friområdene 
på Kongsgård. Området blir redusert i størrelse og et flott utsiktspunkt blir borte. Planforslaget inneholder krav om at 
friluftsarealene på Ringåsen og ved museet og/eller Roligheten friområde, Romleåsen og Gleodden skal tilrettelegges 
ytterligere for friluftsliv og rekreasjon før havneutbyggingen begynner. 

Økt tilrettelegging vil etter kommunen sitt syn, legge forholdene til rette for at flere tar i bruk områdene. 
Arealene skal egne seg for lek og opphold for ulike aldersgrupper.

Hvordan påvirkes omgivelsene?

I 2015 var det 165 skipsanløp, inkludert offshorefartøy, til Kongsgård-Vige og 222 anløp med gods til Lagmannsholmen 
i Vestre havn.

2015-tall er benyttet fordi prognosene til planforslaget er basert på disse. Prognoser fra Kristiansand havn viser at 
det ved maksimal aktivitet og uendret skipsstørrelse kan bli inntil 900 anløp til Kongsgård-Vige i 2045, mot 387 i 
Lagmannsholmen og Kongsgård-Vige i 2015. Etter 2045 forventes det en mindre økning i antall anløp fordi størrelsen 
på skipene vil øke.

Skipstrafikken 



Ved å samle godshåndteringen (med unntak av det som transporteres via passasjerferger) på Kongsgård-Vige, legges 
forholdene til rette for byutvikling på Lagmannsholmen. Lagmannsholmen blir da tilgjengelig for allmennheten, og 
byens sentrum åpnes ytterligere mot sjøen. Lokalisering av boliger og arbeidsplasser på Lagmannsholmen legger til 
rette for videreutvikling av Kristiansand som en vekstkraftig landsdelshovedstad og for at flere kan gå, sykle og ta buss 
i hverdagen. Hele sjøfronten fra ferjeterminalen rundt Østre havn og oppover Otra kan bli et sammenhengende strekk 
utviklet til rekreasjon for hele byens befolkning. Økt attraktivitet vil bidra til å vitalisere byen og nå målet om 15 000 
innbyggere i Kvadraturen med nærliggende områder.

Muligheter for byutvikling i
områdene i Vestre havn
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Ved å samle godshåndteringen i Kongsgård-Vige, frigjøres Lagmannsholmen til boliger, arbeidsplasser og rekreasjon.



For mer informasjon, se kommunens nettside:
www.kristiansand.kommune.no 

På kommunens hjemmeside gjøres også dokumentene som er
knyttet til politisk behandling tilgjengelig på «Politisk agenda»
under fanen «Politikk og administrasjon».
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Ved å samle godshåndteringen i Kongsgård-Vige, frigjøres Lagmannsholmen til boliger, arbeidsplasser og rekreasjon.



Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Tlf: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no
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