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Åpent møte om 
havneområdet nord, 
Kongsgård–Vige

Ordfører Harald Furre inviterer

Offentlig informasjon

Tirsdag 19.september klokka 18.30 – 20.00 i Marviksveien 140

TEKNISK
By- og samfunnsenheten





Formannskapet vedtok i møte 21.juni 2017 å legge forslag til 
kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige ut til 
offentlig ettersyn (pbl § 11-14). Formannskapet ber spesielt om 
innspill på erstatningsareal for barn og unge, de økonomiske 
beregninger og totalkostnadene ved å flytte dagens containerhavn 
og funksjonsfordeling med andre havner. 

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 
30.juni-10.oktober 2017. 

Les planforslaget og grunnlagsdokumentene på:
https://www.kristiansand.kommune.no/kongsgard-vige
eller hent et trykt eksemplar i servicetorget, Rådhusgata.

Spørsmål kan rettes til:
Prosjektleder Jan Erik Lindjord – telefon 93 43 87 67
Planlegger Marit Eik – telefon 46 42 34 16

Si din mening om planforslaget innen 10. oktober 2017:
Ved å fylle ut skjema direkte på internettsida  
Brev til Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand 
Epost til postmottak@kristiansand.kommune.no 

Vennligst merk uttalelsen sak 201513219



Bakgrunn
Kristiansand havns hovedaktiviteter er i dag lokalisert i Vestre havn og Kongsgård-Vige.
 
• 2003 - Bystyret vedtok en funksjonsdeling der containerhavn, ferje og cruisetrafikk skulle bli værende i Vestre havn  
 og øvrig godsaktivitet skulle flyttes til Kongsgård- og Vigebukta. Containerhavnen skulle lokaliseres til Kolsdalsbukta.
• 2005 - Bystyret vedtok gjeldende reguleringsplan for havn i Kongsgård- og Vigebukta. Reguleringsplanen skulle dekke  
 Kristiansand havns arealbehov for stykkgods-, bulk- og OSP-virksomhet.
• 2013 – Etter en kvalitetssikring av havnestrukturvedtaket fra 2003 vedtok Bystyret å sette i gang et arbeid for å avklare  
 det langsiktige arealbehovet for havn i Kongsgård-Vige inkludert containerhavn.
• 2013 - Bystyret vedtok at Kristiansand Havn skulle sette i gang et arbeid for å finne langsiktig løsning for  
 havnevirksomheten. Dette arbeidet endte opp i Havneplanen 2015, som er en strategisk plan for utvikling av havna.
• 2015 - Bystyret behandlet havneplan 2015 og tok denne til orientering
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Kristiansand havns hovedaktiviteter er i dag lokalisert i Vestre havn og Kongsgård-Vige.

• 22. juni 2016 – fastsatte Bystyret planprogrammet for arbeidet med Kommunedelplan Havneområde nord,  
 Kongsgård-Vige. Planprogrammet er bystyrets bestilling til administrasjonen. Planprogrammet beskriver mål for  
 planarbeidet, dagens situasjon i planområdet, forutsetninger for planarbeidet, alternativ som skal utredes, sentrale  
 problemstillinger, hvilke utredninger som skulle lages og om planprosessen og medvirkning i planarbeidet.  
 Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet

Langsiktige mål - Effektmål
• Langsiktig arealbehov for utvikling av en framtidsrettet havn i Kongsgård-Vige som ivaretar behovene til regionens   
 næringsliv og nasjonale funksjoner er sikret.
• Hensynet til øvrig samfunnsutvikling og byutvikling, særlig knyttet til Marviksletta og Sømslandet, er ivaretatt.
• Havnas muligheter til utvikling innenfor økonomisk bærekraftige rammer er ivaretatt.
• Planforslaget bygger opp under nasjonale, regionale og kommunale føringer om overføring av gods fra veg til sjø og  
 ivaretar muligheten for en fremtidig jernbane til havna.

Planprogram



Kommunedelplanen består av
• Planbeskrivelse med konsekvensutredning som beskriver planområdet, forslag til arealbruk og konsekvenser av  
 planen, herunder ROS analyse og helsekonsekvensutredning
• Plankart som viser arealbruksformål og hensynsoner
• Bestemmelser som sammen med plankartet er juridisk bindende og legger føringer for framtidig    
 reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling.
• Temautredninger som danner grunnlag for konsekvensutredningen. Les alle temautredningene på:  
 https://www.kristiansand.kommune.no/kongsgard-vige

Kystverkets prosjekt for utdypning av farleden i Topdalsf jorden
Kystverket har under utredning tiltak for å øke dybden i farleden i Topdalsfjorden. Tiltaket vil ha nytte for skipstrafikken inn 
til Kongsgård-Vige – både for dagens havn og i en fremtid med en videre utviklet havn. Forslaget til kommunedelplan er 
derimot ikke avhengig av at tiltaket gjennomføres.Y
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(1500)

Båndlegging  -Regulering etter PBL - fremtidig   (H710)

KONGSGÅRD VIGE

Turveg/turdrag - nåværende

Turveg/turdrag - fremtidig

Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende   (H720)

5/16

91/16

02.03.2016

10.03 -29.04.2016

22.06.2016

12.06.2017

JEL

JEL

201513219

Støysone - Rød sone iht. T-1442,     (H210)

Støysone - Gul sone iht. T-1442,     (H220)
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Forslag til plankart.
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Grøndtområdet og kulturmiljø i Marvika bevares.

Det anbefalte planforslaget gir rom for en vesentlig 
netto økning av fremtidig havneareal i Kongsgård - Vige 
sammenlignet med gjeldende reguleringsplan, som ble 
vedtatt i bystyret i 2005.

• Planforslaget omfatter arealene som i dag er regulert  
 til havneformål i Kongsgård-Vige, i tillegg foreslås  
 arealutvidelse i Ringåsen og Ringknuten og mulighet  
 for langsiktig utvidelse sydover retning Marvika. For å ta  
 hensyn til usikkerhet er det lagt inn bestemmelser om at  
 nye havneareal i Torsviga ikke kan utvikles før områdene i  
 Kongsgårdbukta/Ringknuten området er utviklet.  
 Dette skal sikre at nye arealer ikke bygges ned før det er  
 nødvendig.
• Planforslaget gir mulighet for etablering av en moderne  
 containerterminal og økt aktivitet innenfor øvrige  
 virksomhetsområder. 

• Planforslaget ivaretar målsetningene for planarbeidet  
 fastsatt i planprogrammet 
• Det langsiktige arealbehovet er dimensjonert etter  
 godsprognoser for 2065. 
• All godstransport til og fra havna med tunge kjøretøy skal  
 ha adkomst fra E18/Narvikakrysset. 
• Det er foreslått trase for ny veiforbindelse mellom  
 Marviksletta og Vige gjennom Ringåsen/Ringknuten.
• Grøntområdene i Marvika og Gleodden opprettholdes
  som rekreasjonsområde med historiske kulturminner, 
  kyststi, badeplasser og fiskeområder som i  
 kommuneplanen 2011-2022. Dette i samsvar med  
 kommuneplanen og regional plan for idrett, friluftsliv  
 og fysisk aktivitet. Området som er freda etter  
 kulturminneloven er bevart.
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Hva er forskjellig fra 
gjeldende reguleringsplan?
• Den mest omfattende endringen består  
 i at havnearealene i Kongsgårdbukta  
 utvides mot nord og vest ved at  
 Ringknuten og deler av Ringåsen  
 endres fra grøntområde til havnearealer.  
 Dette skal sikre nok arealer til flytting av  
 containerhavna fra Lagmannsholmen i  
 Vestre havn til Kongsgårdsbukta. 
• Planforslaget gir mulighet for etablering  
 av lastespor for jernbanen.
• Planforslaget forslår også at  
 havnearealene på sikt kan utvides  
 sørover til og med kaianlegget sør for  
 Torsviga (ubåtkaia). 
• Hesteheia og sjøområdene utenfor  
 Sør-Arena endres til havn. 
• Prestebekken må trolig legges om når  
 havna bygges ut sørover.  
 Bestemmelsene har krav om at  
 Prestebekkens løp med tilhørende  
 grønnstruktur, turløype, naturmangfold  
 og overvannshåndtering avklares i  
 detaljreguleringsplan.
• Byggeområdene i Marvika, som i dag
  er avsatt til kombinerte formål  
 bolig-kontor, foreslås endret til kontor.
  Dette for å forebygge framtidige  
 støykonflikter mellom havnevirksomhet  
 og boligbebyggelse. 
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Konsekvenser

Haveområdet ved Vige med og uten Ringknuten -  utvikling i samsvar med gjeldende reguleringsplan og i samsvar med 
anbefalt planalternativ.

Landskapsinngrep
Forslaget til kommunedelplan innebærer at Ringknuten og deler av Ringåsen kan sprenges ned til samme nivå som 
dagens havneareal. Vige og Kongsgårdsbukta blir et sammenhengende havne- og næringsområde uten den markerte 
Ringknuten som deler opp området.  
I bestemmelsene er det stilt krav om at det skal utarbeides landskapsplan som viser hvordan overgangen mellom 
havnearealet og Ringåsen skal utformes. 
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Erstatningsareal for barn og unge
Omdisponering av Ringknuten med toppen og salamanderdammen, Prestebekken og Hesteheia grøntområdene 
utløser krav om erstatningsareal, jf. RPR for barn og unge. I bestemmelsene til kommunedelplanen er det lagt inn 
rekkefølgebestemmelser som sikrer etablering av erstatningsarealer. Områdene blir ikke direkte erstattet og viktige 
friluftsområder og landskapselementer går tapt, men barn- og unges bade- og lekearealer vil bli kompensert gjennom 
opparbeidelse av nye områder og utbedring av eksisterende friluftsområder.
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Forurensing og miljøforhold i Topdalsf jorden
Strandkantdeponiet og tidligere avfallsfyllinger i 
Kongsgårdbukta medfører fare for spredning av utlegging 
av miljøgifter til fjorden. Forurensede områder er vist 
som hensynsoner i plankartet og det er bestemmelser 
med krav om tiltaksplan. Dette skal sikre at opparbeidelse 
av nye havneområder skal skje på en trygg måte. Det er 
gjennomført omfattende opprydding i Kristiansandsfjorden 
etter at reguleringsplanen for havna ble vedtatt i 2005. 
Sannsynligheten for spredning av miljøgifter ved fylling i 
sjø er derfor redusert betydelig. Fylkesmannen behandler 
søknader om fylling og mudring og setter vilkår som 
ivaretar miljøet.
I planarbeidet er det ikke dokumentert at forslaget til plan 
vil ha vesentlige negative konsekvenser for vannkvalitet og 
marint dyreliv. Skipene som anløper skal følge nasjonale og 
internasjonale regler for utslipp til sjø og Kristiansand havn 
har beredskap for tilfeller der det skjer uhell eller ulykker 
med utslipp. 
 
Andre tema som inngår i konsekvensvurderingen er:
- Kristiansand havn – næringslivets behov
- Mulighet for jernbanetilknytning
- Transport - trafikkgrunnlag og trafikksikkerhet på land
- Blå-grønnstruktur og friluftsliv
- Naturmangfold
- Kulturminner
- Grunnforhold – geoteknikk
- Havnivå/stormflo
- Flom/overvann/kommunaltekniske anlegg
- Luftforurensing
- Lysforurensing
- Kriminalitets-forebygging
- Andre miljøkonsekvenser – mobilitetsplan
- Risiko og sårbarhet
- Helsekonsekvenser

Støy
Støybestemmelsene til kommunedelplanen følger 
retningslinje for støy i arealplanleggingen, T1442/2012.  
T-1442 tar ikke hensyn til befolkningens spesielle behov 
for skjerming på fridager (søn- og helligdager). På grunn 
av havnas beliggenhet tett opp til boligområder, er det tatt 
inn en skjerping av kravene for å sikre en slik skjerming. 
Det er satt et strengt krav om maksimum antall dager og 
maksimal støy på utypiske verstedøgn. 
Detaljreguleringsplaner skal utrede støy og redegjøre 
for støydempende tiltak og fastsette krav til 
miljøoppfølgingsprogram.  

Støysone (pbl § 11-8 nr. a) 
Støygrenser for aktivitet innenfor reguleringsområdet er årsmidlet 
støynivå Lden 55 dBA uten impulslyd, Lden 50 dBA med impulslyd 
og Lnight på 45 dBA, jfr T-1442/16. På dagtid søndag - og 
helligdager er støygrensen Lekv 52 dBA uten impulsstøy. Typiske 
maksimalnivå (LAFmax) fra havnas virksomhet skal ikke overskride 
60 dBA i nattperioden. Alle oppgitte støygrenser gjelder frittfelt lydnivå. 

Utypiske verste driftsdøgn: 
Det tillates inntil 15 døgn, i året inklusive 4 søndager - og 
helligdager/offentlige fridager og maksimalt 4 dager pr. løpende 
uke, med maksimalnivå på 65 dB ved boliger, for døgn med utypisk 
aktivitet. Maksimum 10 døgn kan tas ut i perioden 1. mai til 
30. september. Utypiske verste driftsdøgn skal varsles til naboer  
så tidlig som mulig, senest ved oppstart.
 
Støygrensene for Lden (og Lekv på søndag- og helligdager) gjelder 
på uteplass og utenfor rom for støyfølsom bruk, mens støygrensene 
på natt (Lnight og LAFmax) gjelder utenfor vinduer på soverom.  
For eiendommer som får støy som overskrider grensen over, skal det 
gis tilbud om lokal skjerming og/eller fasadetiltak, dersom dette er 
nødvendig for å tilfredstillelse kravene til støynivå.
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