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Dette dokumentet er planprogram for kommunedelplan 
for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 – Vestre havn. 
Planarbeidet skal fullføre prosessen med Kommunedelplan 
for Kvadraturen og Vestre havn, der del 1 – Kvadraturdelen, 
ble vedtatt 12.02.2014.

Planprogrammet var på høring sammen med melding om 
oppstart av kommunedelplanen og ble fastsatt av bystyret 
i møte 18. februar 2015.

Formålet med planprogrammet er å legge til rette for en 
bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer 
som skal være styrende for planarbeidet, hvilke utredninger 
som skal utarbeides og hvordan konsekvensene av 
planforslaget skal vurderes.

For nærmere opplysninger kan 
prosjektleder kontaktes:

Anne Sæther Lislevand 
T:  922 68 146
E:  anne.s.lislevand@kristiansand.kommune.no

1. Forord
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2. Sammendrag
Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre 
havn ble igangsatt i 2008. En samlet kommunedelplan 
skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 og Kvadratur-
planen fra 1999. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det 
en del uavklarte forhold rundt arealbruken i Vestre havn, 
og planen ble derfor delt i 2; del 1 – Kvadraturdelen og del 
2 – Vestre havn-delen. Bystyret gjorde et endelig vedtak for 
del 1 den 12.02.2014.

Dette er et planprogram for videreføring av arbeidet 
med Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, 
del 2 – Vestre havn og erstatter planprogram for revisjon 
av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, 
fastsatt i bystyret 20.01.2010.

Bystyret gjorde nytt vedtak om havnestruktur våren 2013. 
Dette, samt utredninger og vurderinger gjort i del 1, 
kommuneplanen og andre planarbeid, danner grunnlaget 
for planarbeidet med del 2. Viktige tema for det videre 
arbeidet er transformasjon av havneområder, transport, 
kulturminner/historie og byform og struktur.

Kristiansand er en havneby og havnas fremtidige 
plass i bybildet er et viktig tema for planarbeidet. 
Havnas tjenester utgjør en betydelig ressurs for lokalt 
og regionalt næringsliv. Kristiansand havn er en av de 
utpekte havnene i nasjonal sammenheng og har en 
viktig plass i det nasjonale transportnettet. 

Utflytting av havneaktiviteter fra sentrum vil fortsette ihht. 
havnestrukturvedtaket. Ambisjonen er at frigitte arealer 
skal utvikles til å bli en del av bysentrum. Planen skal 
tydeliggjøre hva som kan skje i områdene, avhengig av 
når denne transformasjonen gjennomføres.

Det legges opp til at planen skal vise byens visjoner for en 
utvikling av området frem mot år 2050. En transformasjon 
av havneområdet vil ta tid og planarbeidet skal vise hvordan 
Vestre havn kan utvikles trinnvis. Det er ønskelig å lage 
visjonsskisser for 2050 slik at den trinnvise utviklingen kan 
bygge opp om den ønskede visjonen. Planprogrammet har 
beskrevet noen utfordringer, mål og hovedtiltak for arbeidet. 

Det er oppnevnt en tverrsektoriell prosjektgruppe. 
Kristiansand havn deltar i gruppa. Det legges opp til 
sluttbehandling av planen i sommeren 2016.
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3. Bakgrunn

Arbeidet med kommunedelplan 
for Kvadraturen og Vestre havn ble 
igangsatt i 2008. Både kommune-
delplan for Kvadraturen fra 1999 
og Havneplanen fra 1995 inngikk 
i revisjonsarbeidet og den nye 
kommunedelplanen skulle erstatte 
de to kommunedelplanene i 
sin helhet. 

Ved sluttbehandling i juni 2012 var det 
en del uavklarte forhold (innsigelser) 
rundt arealbruken i Vestre havn, og 
planen ble derfor delt i to og de to 
delene blir nå benevnt som følger:
• Kommunedelplan for Kvadraturen 
 og Vestre havn, del 1 – Kvadraturen
• Kommunedelplan for Kvadraturen 
 og Vestre havn, del 2 – Vestre havn

Bystyret gjorde et vedtak for del 1 
(Kvadraturdelen) den 20.06.2012. 
Fylkeskommunen hadde innsigelse 

til bystyrets vedtak. Drøftinger på 
politisk nivå ble gjennomført sommeren 
2013. Saken kom til ny sluttbehandling, 
og bystyret vedtok Kommunedelplan 
for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – 
Kvadraturen den 12.02.2014. Plankart 
for del 1 er vist ovenfor. 

Dette planprogrammet viderefører 
arbeidet med Kommunedelplan for 
Kvadraturen og Vestre havn, del 2 – 
Vestre havn og erstatter planprogram 
for revisjon av kommunedelplan for 
Kvadraturen og Vestre havn, fastsatt 
i bystyret 20.01.2010.

Arbeidet med kommunedelplanen 
for Kvadraturen og Vestre havn frem 
til behandling i bystyret i 2012 bygget 
på havnestrukturvedtaket av 2003. 
Etter høringen av kommunedelplanen 
ble det utarbeidet en rapport for å 
kvalitetssikre havnestrukturvedtaket 

fra 2003. Rapporten gir klare forslag 
til videre utvikling av havna. Bystyret 
vedtok 10.04.2013 en revisjon av 
havnestrukturvedtaket fra 2003 i tråd 
med rapportens anbefalinger. Det nye 
havnestrukturvedtaket er i sin helhet 
gjengitt i dette planprogrammets kap. 5. 
Andre viktige dokument for arbeidet 
er utredninger og analyser gjort i 
forbindelse med kommuneplanen og 
kommunedelplan for Kvadraturen og 
Vestre havn, del 1. Denne er listet 
opp i kap. 11. I tillegg har Kristiansand 
havn KF utarbeidet en strategiplan 
for sin virksomhet samt en ring-
virkningsanalyse for havna. 

Med bakgrunn i de nevnte prosesser, 
rapporter og bystyrets vedtak skal nå 
kommunedelplan for Kvadraturen og 
Vestre havn, del 2 – Vestre havn settes 
i gang.

TEGNFORKLARING

Målestokk

KOMMUNEDELPLAN FOR

MED TILHØRENDE BESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Revisjon

Bystyrets vedtak:

Bystyrets vedtak

1. gangs behandling i formannskapet
O�entlig ettersyn fra   06.05.2011  til  17.06.2011

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

Bebyggelse og anlegg

Planens begrensning

Formålsgrense

Linjesymbol

1:5000,  Format A2

1. Bebyggelse og anlegg (Pbl. §11-7, 1. ledd))

Sentrumsformål

O�entlig eller privat tjenesteyting

6. Bruk av vern av sjø og vassdrag (Pbl. §11-7, 6. ledd)

3. Grønnstruktur (Pbl. §11-7, 3. ledd)

Småbåthavn

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. §11-7, 2.ledd)

Samferdsel

Plankart  1/2

Eks. Nye

Farleder

Friluftsområde

KVADRATUREN OG VESTRE HAVN, DEL 1 - KVADRATURDELEN.

KRISTIANSAND KOMMUNE

Plan nr. 1264

G/S vei, bro, fremtidig

Bolig

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Grønnstruktur

G/S vei, bro, eksisterende

Hovedvei bro, eksisterende

06.04.2011

Hensynssoner

Bevaring av kulturmiljø

Grense for Hensynssone

H570
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4. Krav om planprogram 
og konsekvensutredning
Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2, 
er omfattet av plan- og bygningslovens krav om plan-
program og konsekvensutredninger, jfr. Plan- og 
bygningslovens §§ 4-1 og 4-2. 

Hensikten med planprogram er å legge til rette for en 
bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer 
som skal være styrende for planarbeidet. Planprogrammet 
skal avklare rammer, premisser og klargjøre formålet med 
planarbeidet. Programmet skal videre beskrive hvilke 
utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og 
antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder hvilke 
utredninger som ansees nødvendige, jf. § 5 i forskriften. 

Programmet ble sendt på høring i 6 uker, samtidig som 
det ble meldt oppstart av planarbeidet. Planprogrammet er 
utarbeidet av en prosjektgruppe med representanter fra:
• Kristiansand havn
• By- og samfunnsenheten
• Kulturdirektøren
• Parkvesenet
• Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
• Ingeniørvesenet

Konsekvensutredning er knyttet til planfasen. 
Visjonsfasen anses ikke å være omfattet av krav om 
konsekvensutredning.

Krav om konsekvensutredning vil være knyttet til 
følgende forhold:
• Endring av arealbruk
• Nye veiforbindelser
• Jernbanespor
• Havnearealer

4.1 Planavgrensning 
Kart 1: Planområdet omfatter hele Vestre havn fra 
Glencore og hele havneområdet ut til og med fyret på 
Odderøya. Vestre strandgate inngår i planområdet, 
samt jernbaneområdet helt opp til Grim.

Kart 2: Kartet viser avgrensingen av hele 
Kommundelplanen for Kvadraturen og Vestre havn, 
del 1 (K1) og del 2 (K2).
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BYSTYRET 10.04.2013 SAK 47/13 

Vedtak: 
1. Vedtak om flytting av containerhavna fra Lagmanns- 
 holmen til KMV-bukta gjennomføres ikke. 

a. Gjeldende planbestemmelser om bruk av arealene 
 på KMV-området opprettholdes. 

2. Vedtak om bygging av jernbanespor med tilhørende 
 terminalfunksjoner i KMV-bukta gjennomføres ikke.
 
3. Områdeplan for KMV-området inkludert sikring av 
 arealtilgang for tankanlegg, ferje, E39 og vegtilknytning 
 sluttføres. Det utredes mulighet for fremtidig etablering 
 av lastespor for omlasting mellom bane og ferje 
 innenfor eksisterende arealer mellom ferjeterminal 
 og tankanlegg. Utredningen skal bl.a. omfatte teknisk 
 gjennomførbarhet, kostnader og markedsbehov. 
 Det forutsettes at lastespor ikke kommer i konflikt 
 med øvrige ikke-havnerelaterte planer. 

4. Ferjeterminalen rustes opp med sikte på effektiv 
 drift i overskuelig framtid. 

5. Lokalisering av cruisehavn utredes av 
 Kristiansand havn. 

6. Det settes i gang en prosess for fortsatt drift etter 
 2019 av tankanlegget på Kolsdalsodden og utvidelse 
 av produktsortimentet. Det skal avsettes arealer og 
 legges til rette for etablering av LNG-anlegg. Protokoll 
 fra møte den 20.12.2012 mellom Kristiansand havn, 
 Statoil Fuel & Retail, KNAS og Kristiansand kommune 
 legges til grunn for prosessen. 

7. Kristiansand havn setter i gang et arbeid for å finne 
 langsiktig løsning for havnevirksomheten. Arbeidet skal 
 munne ut i en plan som tilfredsstiller §46, 2. ledd i 
 havne-og farvannsloven. 
 a. Arbeidet gjennomføres av Kristiansand havn og 
  Kristiansand kommune, og det etableres en 
  arbeidsgruppe med deltakelse fra Vest-Agder 
  fylkeskommune og andre relevante aktører. 
 b. Kristiansand havn utarbeider en strategi for 
  prioritering av markedsområder med angivelse 
  av tilhørende arealbehov. 

 c. Det settes i gang et planarbeid for å sikre kort- og 
  langsiktige arealbehov basert på markedsstrategien. 
 d. Det utredes muligheter for mer kostnads- og 
  tidseffektive løsninger for tilbringertransport mellom 
  havna og Langemyr. 
 e. Avklare hvor det er mest fordelaktig å deponere 
  steinmasser for innvinning av sjøarealer for å dekke 
  behov for havneareal. 

8. For å avklare det arealmessige handlingsrommet på 
 lang sikt setter Kristiansand kommune i gang et plan- 
 arbeid for arealer som grenser til regulerte havnearealer 
 i Marvika, Kongsgård og Vige. I tråd med at KNAS skal 
 drive med og legge til rette for eiendoms- og nærings- 
 utvikling i Kristiansand skal KNAS involveres i arbeidet. 
 Avgrensning av byutviklingsområdet Marviksletta må 
 avklares før plan fremmes til sluttbehandling. 

9. Det utredes om det finnes arealer for trinnvis 
 byutvikling i Vestre havn i påvente av en eventuell 
 utflytting av containervirksomheten fra Lagmanns- 
 holmen. Arbeidet kan gjøres som del av sluttføring 
 av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn del 2. 

10. Det tas initiativ overfor Jernbaneverket med sikte på 
 å fjerne jernbanesporene på strekningen Vestervegbrua- 
 Odderøya dersom sporene kommer i konflikt med 
 andre funksjonelle forhold i området. 

11. Det er et mål at Kristiansand havn skal bevare sin 
 status som nasjonal utpekt havn, samt være en 
 vesentlig havneaktør i vekst for å møte fremtidens 
 terminalbehov i kommunens sjøområde. Dette for 
 å sikre import og eksport til næringslivet. Flytting av 
 havnevirksomhet fra sentrum må skje innenfor en 
 økonomisk bærekraftig utvikling.  
 (Enst.) 

5. Vedtak om havnestruktur
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6.1 Innledning
Revisjon av Kommunedelplan for Kvadraturen og 
Vestre havn, del 2, skal bidra til å realisere kommunens 
mål innenfor de definerte satsingsområdene i 
kommuneplanen:
• Byen som drivkraft
• Byen det er godt å leve i
• Klimabyen

Kvadraturen med randsone skal i særlig grad ha 
betydning som et attraktivt og vitalt landsdelssenter og 
kunne vise fram det beste av hva Sørlandet har å by på. 
Vestre havn er en svært sentral del av Kvadraturens 
randsone. Kommunens satsingsområder vil være 
premisser for planarbeidet. 

Kristiansand er en havneby og havnas fremtidige 
plass i bybildet er et viktig tema for planarbeidet. 
Havnens tjenester utgjør en betydelig ressurs for lokalt 
og regionalt næringsliv. Kristiansand havn er en av de 
utpekte havnene i nasjonal sammenheng og har en 
viktig plass i det nasjonale transportnettet. 

Det nye havnestrukturvedtaket fra 2013 er i sin 
helhet gjengitt i dette planprogrammets kap. 5. 
Vedtakets punkt 11 i vedtaket lyder: Det er et mål at 
Kristiansand havn skal bevare sin status som nasjonal 
utpekt havn, samt være en vesentlig havneaktør i vekst 
for å møte fremtidens terminalbehov i kommunens 
sjøområde. Dette for å sikre import og eksport til 
næringslivet. Flytting av havnevirksomhet fra sentrum 
må skje innenfor en økonomisk bærekraftig utvikling. 
Dette er en viktig føring for planarbeidet.

I følge strategiplan for Kristiansand havn KF, skal havna 
sørge for effektiv og rasjonell drift av havneanlegg og 
eiendommer slik at havna kan utgjøre et konkurransedyktig 
havne- og transportknutepunkt for det sørlige Norge.

6.2  Utfordringer, mål og hovedtiltak 
for kommunedelplanarbeidet
Plan og visjon
Det legges opp til at planen skal vise byens visjoner 
for en utvikling av området frem mot år 2050. 
En transformasjon av havneområdet vil ta tid og 
planarbeidet skal vise hvordan Vestre havn kan utvikles 
trinnvis. Det er ønskelig å lage visjonsskisser for 2050 
slik at den trinnvise utviklingen kan bygge opp om den 
ønskede visjonen.

Utfordringer 
• Ivaretakelse av byens identitet som havneby når 
 en stor del av havneaktiviteten flyttes.
• Funksjon og formål for havnearealer som blir frigitt.
• Forming av Vestre havn - arealbruk, høyder, struktur 
 og estetikk, grønne og blå forbindelser.
• Funksjon og formål for havnearealer med 
 havneaktiviteter som opprettholdes i Vestre havn. 
 Lokalisering og dimensjonering av havnas og 
 andres behov.
• Mest mulig hinderfri kollektivfremføring.
• Funksjon og dimensjonering av veistrukturen 
 i området. 
• Transport i Kvadraturen; gang/sykkel/kollektiv/bil.

6. Formål for planarbeidet 
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LANGSIKTIG MÅL

• Kvadraturen med randsone er et attraktivt og vitalt landsdel- og regionsenter innen næring, 
 kultur og kompetanse.

RESULTATMÅL

• Byens tradisjon som en aktiv havneby er ivaretatt og synliggjort ved byutvikling
• Balansen mellom fremkommelighet, miljøhensyn og sikkerhet når det gjelder transport er avklart.
• Nye grøntarealer i forbindelse med den videre utviklingen er sikret.
• Arealbruken innenfor planområdet bidrar til at Kvadraturen fremdeles er et godt sted å bo.
• Det er gode koblinger for myke trafikanter mellom Vestre havn og Kvadraturen. 
• Ny kobling fra Kvadraturen til overordnet veinett og løsninger som gir balanse mellom transport, 
 miljøhensyn og sikkerhet er arealsikret. 
• En trinnvis arealbruk av Vestre havn er fastsatt.
• Areal til offentlig funksjoner (promenade, park, vei m.m.) er sikret.
• Gode løsninger for fremføring av kollektivtrafikk er sikret.

Hovedtiltak: 
• Overordnet koordinering av forslagene til løsninger som kommer frem i de parallelle planprosesser. 
 Bidra til at byens interesser avklares også i pågående reguleringsplaner.
• Illustrere trinnvis utvikling innenfor planområdet.
• Utarbeide transportanalyse/reisevaneundersøkelse for Kvadraturen
• Utarbeide en trafikkanalyse - Hvordan vil vi ha trafikken i byen? Vurdere konsekvenser av ulike løsninger 
 for koblinga mellom byen og havna. 
• Legge til rette for realisering av havnepromenade, evt. en trinnvis realisering avhengig av at arealer kan 
 gjøres tilgjengelige for allmennheten.
• Utarbeide plankart som sikrer behov i planperioden (ferjetrafikk, cruisekai, transport, lagring, næring, bolig m.m.). 
• Legge til rette for en åpen prosess rundt visjoner for utvikling av Vestre havn frem mot 2050.
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7.1 Nasjonale, regionale og kommunale 
føringer for planarbeidet
Følgende nasjonale, regionale og kommunale føringer er 
relevante for kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre 
havn, del 2.

Nasjonale føringer og planer
Nasjonale føringer og planer omfatter nasjonale for-
ventninger til regional og kommunal planlegging, 
lover, forskrifter, rikspolitiske retningslinjer og 
aktuelle nasjonale planer.

Nasjonale forventninger
Nasjonale forventninger etter plan- og bygningslovens 
§ 6-1 ble for første gang fastsatt av Regjeringen 24. juni 
2011. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter 
plan- og bygningsloven og legges til grunn for statens 
deltaking i planleggingen og omfatter følgende tema:
• Klima og energi
• By- og tettstedsutvikling
• Samferdsel og infrastruktur
• Verdiskapning og næringsutvikling
• Natur, kulturmiljø og landskap
• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
 havne- og transportknutepunkt for 
 det sørlige Norge.

Aktuelle lover og forskrifter
• Plan- og bygningsloven (2008)
• Forskrift om konsekvensutredning (2009)
• Folkehelseloven (2011)
• Kulturminneloven (1978)
• Naturmangfoldloven (2009)
• Vannressursloven (2000)
• Forurensingsloven (1981)
• Energiloven (1990)

Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser
• Samordnet areal- og transportplanlegging (T 5-1993)
• Barn- og unges interesser i planlegging (1989)
• T-1442 Støy i arealplanlegging (2005)
• T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet 
 i arealplanlegging (2012)

Nasjonale planer
• Nasjonal transportplan - Vedtatt juni 2013. Det er en 
 nasjonal målsetning om at veksten i persontransporten 
 skal tas med kollektivtransport, gange og sykling. Det er 
 også en målsetning om at mer gods skal transporteres 
 på sjø og bane. Dette er relevant for tilrettelegging for 
 lastespor i havna. 

7. Føringer for arbeidet 
og forholdet til andre planer

Regionale planer og føringer
• Regionplan Agder 2020, juni 2010
• Regional planstrategi for Kristiansandsregionen 
 2011-2050, juni 2011.
• Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, 
 juni 2011 – Omhandler langsiktig arealstrategi  
 for kommunene.

Det er godt samsvar mellom kommuneplan for Kristiansand, 
Nasjonale føringer for regional og kommunal planlegging, 
øvrige nasjonale føringer, regionplan Agder og regional 
plan for Kristiansandsregionen. De overordnede 
rammene skal legges til grunn ved utarbeidelse 
av kommunedelplanen.

7.2 Kommunale planer og føringer
Kommunale planer som gir føringer for planområdet:
• Kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 – Styrke i 
muligheter. I gjeldende kommuneplan er Kvadraturen 
med randsone avsatt som senterområde. Deler av 
havneområdene er avsatt til eksisterende og nytt 
havneformål. Kommuneplanens arealdel har 
retningslinjer for arealbruk. 
• Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, 
 del 1 – Kvadraturen. 
• Kommunedelplan for E39 Gartnerløkka-Klepland 
 og tilhørende reguleringsplaner legges til grunn 
 for planarbeidet. 

Andre vedtak og føringer av betydning for planarbeidet
• Kvalitetssikring av havnestrukturvedtaket, 
 Bystyresak 10.04.2013.
• Strategiplan 2013 – 2025, Kristiansand havn KF, 
 et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet.
• Kulturstrategi for Kristiansand, vedtatt i 
 bystyret 13.02.2013.
• Handlingsprogram 2013 – 2016.

Fremtidens byer
Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom 
utvalgte kommuner og staten for å utvikle byområder 
med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. 
Arbeidet konsentreres om virkemidler og tiltak på 
fem satsingsområder:
1. Arealbruk og transport
2. Stasjonær energibruk i bygg
3. Forbruksmønster og avfall
4. Tilpasning til klimaendringer
5. Bedre bymiljø
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Programmet avsluttes i 2014. Viktige prinsipper og 
føringer for en bærekraftig utvikling av byene er gitt 
gjennom programmet. 

7.3 Planstatus i planområdet
Gjeldende kommunedelplaner i planområdet:
Kommunedelplan for Kristiansand havn 1995. 
Kommuneplanens bestemmelser sier at «Kommunedel-
plan for Kristiansand havn av 1995 gjelder ved eventuell 
motstrid foran kommuneplanens arealdel med unntak av 
Odderøya, arealene sydvest for Havnegata vist som senter-
område og arealene vist som havneområde».

Gjeldende reguleringsplaner i planområdet:
• Teater og konserthus for Sørlandet (2006)
• Gravanekanalen med tilstøtende havnearealer (1993)
• Silokaia (2010)
• Vestre strandgt. – Østre strandgt. – Vesterhavnen og 
 Dronningensgt. (1975)
• Vestre strandgt. 19 A, B, 21 og 23 (1964)
• Vestre strandgt. 23, 27 og 29 (2003)
• Vestre strandgt. 21 endr. Regulering (1987)
• Vestre strandgt. 49 (2013)
• Detaljregulering for E18/E39 - Gartnerløkka – 
 Meieriet (2015)
• Detaljregulering for Kristiansand jernbanestasjon 
 (2015)

7.4 Parallelle planprosesser
Reguleringsplaner
Havnestrukturvedtaket fra 2013 har bidratt til avklaring 
av en del problemstillinger. Rammebetingelser og 
arealbruk for havnas videre drift i området skal sikres 
i kommunedelplanen. Samtidig foregår det en rekke 
parallelle reguleringsplanprosesser: 

• Områdereguleringsplan for Hampa (KMV) – 
 Kolsdalsbukta ferge- og containerteminal 
 (Ansvar: Havna)
• Detaljregulering for Lagmannsholmen - cruisekai 
 (Ansvar: Havna)
• Endringer av reguleringsplanen for Silokaia 
 (Ansvar: Kanalbyen AS)
• Reguleringsplan for Havnegata (ansvar: SVV)

De ulike reguleringsprosessene skal gå sin gang, og forhold 
innenfor hvert enkelt planområde skal avklares i de enkelte 
prosesser. Men det er viktig med en koordinering mellom 
de ulike prosessene og at omforente løsninger får sin 
forankring i kommunedelplanen som det 
overordnede styringsverktøyet.

Havneplan
Kristiansand havn er i gang med et arbeid med 
havneplan etter § 46 i Havne- og farvannsloven. 
Arbeidet med havneplanen skal koordineres med 
arbeidet med kommunedelplanen. 
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8. Dagens situasjon 
og problemstillinger
Arealene i Vestre havn har hovedsakelig vært brukt til havne- 
formål. En god del av arealet vil fremdeles bli brukt til 
havneformål i lang tid fremover. Dette er en viktig forutsetning 
for Kristiansand som havneby. Kommunedelplanen må 
gi føringer for en utvikling av Vestre havn som også 
ivaretar nødvendig og ønskede havnefunksjoner på en god 
måte. Innenfor planområdet er det nå to havneterminaler; 
containerterminalen på lagmannsholmen og fergeterminalen. 
Containerterminalen skal flyttes til ny lokalisering, men sann- 
synligvis ikke innen planperioden (10-12 år). Fergehavna 
skal være innenfor planområdet i overskuelig fremtid (jfr. pkt 4 
i havnestrukturvedtaket pr. 2013). Det pågår et regulerings- 
planarbeid i området som er avhengig av løsningene i 
reguleringsplanene for Gartnerløkka og jernbanens planer 
for nytt omlastingsspor.

Fergeforbindelsen Hirtshals – Kristiansand er en del av 
E39 fra Ålborg til Trondheim og utgjør Norges eneste 
riksveifergesamband med utlandet. Dette har betydning 
for Kristiansand som trafikknutepunkt og som 
internasjonale havn.

Utflytting av havneaktiviteter fra sentrum vil fortsette ihht. 
havnestrukturvedtaket. Ambisjonen er at frigitte arealer 
skal utvikles til å bli en del av bysentrum. Planen skal 
tydeliggjøre hva som kan skje i områdene, avhengig av 
når denne transformasjonen gjennomføres. Det kan være 
en interessekonflikt mellom byens ønske om utvikling og 
havnas ønske om tidspunkt for å flytte aktiviteter. Dette må 
avklares i planprosessen.

Arealene i Vestre havn som etter hvert frigis til annen 
arealbruk enn havneformål er en fantastisk mulighet, 
og kan romme mange ulike funksjoner som bygger opp 
om landsdelssenteret. Kommunedelplanen skal gi føringer 
for utvikling av Vestre havn på en måte som ivaretar by- 
planen som et kulturminne, og gir de ulike områdene 
sin egen identitet. 

Kobling av ferje- og havnerelatert gods og jernbane er et 
viktig tema som må vurderes i arbeidet med kommune-
delplanen. Dagens Kolsdalsspor må legges om som følge 

Figuren over viser størrelsen på arealene i Kvadraturen og Vestre havn.
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av ny E39. Det vil bli vist en ny løsning gjennom fjell i 
reguleringsplanen for E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet.

Kristiansand har en lang historie som havneby. 
Når tradisjonelle havneaktiviteter flyttes ut fra havne-
områder og arealene transformeres er det viktige å være 
bevisst på historien og byens identitet som havneby. 

Kvadraturen har i hovedtrekk beholdt strukturen fra den 
opprinnelige renessanseplanen for byen. En transformasjon 
av havnearealene må ta hensyn til resten av Kvadraturen 
og spille på lag med gatestrukturen. En transformasjon 
av havna må ta hensyn til menneskelig skala, sikre et godt 
bymiljø med gode kvaliteter og legge til rette for møteplasser.

Transport er et svært viktig tema i planarbeidet. 
Vestre strandgate og Havnegata er to av hovedinnfarts- 
årene til Kvadraturen. Mye trafikk av alle typer skal håndteres. 
Det er viktig å vurdere løsninger som tar hensyn til den 
menneskelige skala og ikke skaper store barrierer mellom 
Kvadraturen og sjøen. 

Veksten i personbiltrafikk skal håndteres ved at flere 
velger kollektiv, gange eller sykkel. Fremkommelighet  
or disse gruppene er et viktig tema. Kvadraturens 
kobling til overordnet veinett ved Gartnerløkka skal 
løses i reguleringsplanarbeidet som pågår i dette 
området. Reguleringsplanen møter byen i området ved 
Rutebilstasjonen og hvordan byen skal møte utviklingen 
i dette området er et tema for kommunedelplanen. 
Kommunedelplanen vil også omhandle kollektivtrafikk 
innenfor planområdet og videre gjennom Kvadraturen. 

Forholdene for gående og syklende i området, og den 
videre kobling gjennom Kvadraturen er også et viktig tema 
som må omhandles i kommunedelplanen. En videreføring 
av elve- og strandpromenaden helt rundt Kvadraturen 
er en føring fra del 1, og skal videreføres i arbeidet med 
kommunedelplanen for havna, samtidig som det må 
tas hensyn til havneaktiviteter.

De elementene i planen som skal utredes etter forskrift 
om konsekvensutredninger er nye veilinjer, havn, jern-
bane og arealbruk (formål). I tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger skal alternativ arealbruk vurderes. 
I denne prosessen vil alternativ arealbruk og konsekvenser 
vurderes i forhold til et 0-alternativ. 0-alternativ er 
gjeldende plansituasjon. Gjeldende plansituasjon består 

av Kommunedelplan for Kristiansand havn (1995) og 
kommuneplanen med tilhørende bestemmelser. I de 
tilfeller der det er en vedtatt reguleringsplan vil den 
gjelde foran kommunedelplan og kommuneplan.

9. Alternativ



KOMMUNEDELPLAN FOR KVADRATUREN OG VESTRE HAVN - DEL 2  |  17

I forbindelse med del 1 er det utarbeidet en rekke analyser 
og utredninger som fortsatt vil gjelde for del 2, se kap. 11. 
For del 2 vil det spesielt jobbes med følgende tema:

10.1 Byform og struktur
Kommunedelplanen vil ha fokus på visjonen og fremtidig 
utvikling av Vestre havn. Rammer for fysisk utforming skal 
vurderes (høyder, utnyttelse, sikt i gateløpene og utforming 
av havnefronten). Hvordan skal byen møte havna og sjøen?

Ambisjonen om en byutvikling i Vestre havn forutsetter 
at noen havneaktiviteter flyttes. Kommunedelplanen 
skal tydliggjøre og kartfeste en trinnvis utvikling i takt 
med utflytting av havneaktiviteter og en tidsplan for 
transformasjonen skal utarbeides.

10.2 Kulturminner – Historie
For å være bevisst det historiske og kulturelle kvalitetene 
i Vestre havn, og for å kunne gjøre en vurdering av 
mulighetene for å synliggjøre kulturarven i den videre 
utviklingen av området skal det gjennomføres en DIVE-
analyse (kulturhistorisk analyse) for Vestre havn. 

Plassering av større museumsskip/verneverdige 
fartøyer skal utredes.

I kommunedelplan for Kvadraturen er det laget temakart 
som viser bevaringsverdige bygninger. Ny bebyggelse 
i randsonen skal vurderes i forhold til ivaretakelse av 
byplanen. Konsekvenser av endringer og nye tiltak vurderes 
i forhold til disse planene. Arkeologiske registreringer 
(særlig marinarkeologiske) som krever feltundersøkelser 
vil bli henvist til aktuelle utbygging/utfyllingsprosjekter.

10.3 Transport
Trafikkutvikling
Det skal gjøres en gjennomgang av analysene som 
ble gjort i del 1 og evt. nødvendige tilleggsanalyser 
skal gjennomføres. 

Viktige tema:
• Fremkommelighet for buss.
• Fremføring av havnetrafikk.
• Sikre trafikksikre forbindelser til ulike målpunkt for 
 barn og unge.
• Trafikksystemet innenfor planområdet, f.eks. Havnegata 
 vs. Vestre strandgate, fordeling og funksjon? 
 Evt. endringer av gatenettet. 

• Fremkommelighet for myke trafikanter og etablering 
 av nye forbindelser. 
• Gange og Sykkel: I forbindelse med vedtak av kommune- 
 delplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1, ble det 
 vedtatt at det skal utarbeides sykkelplan for Kvadraturen. 
 En egen utredning for å kartlegge viktige veilenker for 
 gange og sykkel innenfor planområdet, men også 
 gjennom resten av Kvadraturen skal gjennomføres. 
 Føringer for gange og sykkel innenfor planområdet skal 
 forankres i kommundelplanen. Det skal avklares hvordan 
 forankring av føringer for sykkel og gange for resten av 
 Kvadraturen skal sikres.

10.4 Havn og jernbane
Havn 
Det er gitt en del føringer for byens havneaktivitet i havne-
strukturvedtaket i 2013. Hvilke ønsker byen har for den 
videre havneaktivitet er et viktig tema, både på kort og lang 
sikt. Havn i kombinasjon med annen infrastruktur som 
jernbane og vei er også viktige tema som skal avklares. 

Det utføres en del utredninger i forbindelse med pågående 
reguleringsplaner i området. Kommunedelplanen skal sikre 
en koordinering mellom de ulike planene. 

Noen funksjoner må flyttes som følge av større tiltak, f.eks. 
så skal Shellstasjonen fjernes som følge av ny E39. En ny 
lokalisering av et dieseltruckanlegg skal vurderes.

Jernbane
Det er planer om nye omlastingsspor, både i Hirtshals og 
i Kristiansand. Dette legger til rette for omlasting mellom 
bane og ferje. 

Kommunedelplanen vil konsekvensutrede nedlegging av 
eksisterende jernbanespor langs Vestre havn og etablering 
av nytt omlastingsspor. 

Det skal også gjøres en vurdering av behovet og 
tilrettelegging for Kolsdalssporet. 

10.5 Risiko- og sårbarhet
Temaet er behandlet i kommuneplanen, men det vil 
være nødvendig med en grundigere gjennomgang av 
detsom finnes av bakgrunnsmateriale og vurdering av 
evt. nye utredninger. Det er utarbeidet en egen risiko- 
og sårbarhetsundersøkelse for Tall ships races i 2010. 
Det vil også bidra til vurderinger rundt andre arrangement 
i Kvadraturen.

10. Utredningstema
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Følgende tema anses som tilstrekkelig utredet eller beskrevet 
i kommuneplanen eller i kommunedelplan for Kvadraturen 
og Vestre havn, del 1: 

• Kvadraturen som landsdelssenter, mål og tiltak 
 for å oppnå det er beskrevet i kommuneplanen og 
 kommundelplan for Kvadraturen og Vestre havn, 
 del 1. Dette er føringer som også vil gjelde for arbeidet 
 med kommundelplan for Kvadraturen og Vestre havn, 
 del 2. 

• Næringsliv og sysselsetting: 
 - Handel – temaet er beskrevet både i kommune- 
  planen og i kommunedelplan for Kvadraturen og 
  Vestre havn, del 1. Det er bl.a. utarbeidet en liste 
  over tiltak for å styrke handel i sentrum. 
 -  Kontorarbeidsplasser – Teamet er beskrevet i 
  kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, 
  del 1. Det legges til rette for kontoretableringer i 
  sentrum bl.a. ved å åpne for 100% utnyttelse i 
  noen kvartal.  
 - Konferansesenter – Behov og muligheter for 
  konferansesenter i byen er beskrevet i kommundel- 
  plan for Kvadraturen og vestre havn, del 1. 
 - Kulturtilbud og kulturliv – Bylivssone. Kommune- 
  delplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 beskriver 
  kulturtilbudet og kulturlivet i sentrum. Det er vedtatt 
  en føring om en bylivssone. Det er i tillegg utarbeidet 
  med kulturstrategi som skal være førende også 
  for del 2. 
 - Kunnskapsby – Temaet er beskrevet i kommune- 
  planen og kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre  
  havn, del 1. Det er i tillegg utarbeidet en universitets- 
  bymelding som er fulgt opp med en handlingsplan. 

• Byform og estetikk 
 Temaet er grundig beskrevet i kommunedelplan for 
 Kvadraturen og Vestre havn, del 1 med bl.a. høyder, 
 bevaring versus utvikling og prinsipper for utvikling av 
 byrom. Som et av oppfølgingspunktene står: Randsonen 
 skal ha en annen struktur enn de 54 kvartalene for å 
 skape kontrast til kvartalsstrukturen og for å understreke 
 Kvadraturen. I utviklingen av Vestre havn vil det derfor 
 være viktig å se nærmere på utformingen og forholdet 
 til Kvadraturen. 
 

• Å bo i byen 
 Temaet er behandlet i kommunedelplan for Kvadraturen 
 og Vestre havn, del 1. Under dette kapitlet er bolig- 
 bygging, barnehage/skole og barn- og unges 
 interesser beskrevet.  

• Grønnstruktur 
 - Grønnstrukturkart og føringer for utvikling av grønn- 
  struktur som beskrevet i kommundelplan for 
  Kvadraturen og vestre havn, del 1 skal gjelde for 
  arbeidet med del 2. Dette gjelder både oppgradering 
  og revitalisering av eksisterende grønne områder, 
  og utvikling av nye. 
 - Treplanting – Det er utarbeidet prinsipper for 
  treplanting i Kvadraturen som skal gjelde for del 2. 
 - Retningslinjer for Kunst og utsmykking i det offentlige 
  rom er utarbeidet i del 1 og skal gjelde for del 2. 

• Samferdsel  
 Trafikksystemet i Kvadraturen, tilrettelegging for myke 
 trafikanter og parkering er tema som er beskrevet i 
 kommundelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1. 
 Det vil likevel være nødvendig med nye og supplerende 
 utredninger, se kap. 10. 

• Byen for alle 
 - Universell utforming – Temaet er beskrevet i 
  kommundeplanen og kommundelplan for 
  Kvadraturen og vestre havn, del 1. Universell 
  utforming er forankret i lovverket (plan- og 
  bygningsloven med tilhørende forskrifter).  
 - Andre offentlige tjenestetilbud – dette temaet 
  er omhandlet i del 1. 

• Bærekraftig utvikling:  
 - Lokal luftforurensing: Temaet er beskrevet i 
  kommundelplanen og kommundelplan for 
  Kvadraturen og vestre havn, del 1. Det er i 
  tillegg utarbeidet en plan for miljøtiltak innenfor 
  transportsektoren i Kristiansand sentrum (sept. 
  2011). Den lister opp en del forslag til tiltak. 
  Tiltakene skal vurderes innarbeidet i 
  kommunedelplanen (del 2). 
 - Vannforurensing: Forurensing i byfjorden er tidligere 
  grundig kartlagt. Disse utredninger ansees som 
  tilstrekkelige. Evt. behov for grunnundersøkelser 
  knyttes til reguleringsplaner. 

11. Utredningstema som 
er gjennomført. 
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 - Grunnforurensing: Det er utarbeidet et aktsomhets- 
  kart for Kristiansand der områder med forurenset 
  grunn, eller fare for forurenset grunn er avmerket. 
 - Klima er behandlet i kommunedelplan for Kvadraturen 
  og Vestre havn, del 1. Kristiansands klima- og 
  energiplan er fra 2006. Denne inneholder strategier 
  og tiltak. Temaet ble behandlet i kommuneplan- 
  revisjonen. Føringer fra kommuneplanen innarbeides 
  følges opp i Kvadraturplanen. Det er ikke behov for 
  ytterligere utredninger på dette tema. 

 - Biologisk mangfold i sjø er undersøkt i forbindelse 
  med kommuneplanen. Endelig rapport foreligger. 

Det er utarbeidet en ringvirkningsanalyse for Kristiansand 
havn KF, datert mars 2014. Målet med analysen var å synlig- 
gjøre sysselsettingen og de økonomiske aktivitetene 
relatert til Kristiansand havn.
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12.1 Organisering
Det er oppnevnt en tverrsektoriell prosjektgruppe 
med representanter fra ulike etater i kommunen. 
Kristiansand havn deltar i prosjektgruppa. 

12.2 Fremdrift
Det forventes at bystyret vedtar planen sommeren 2016. 

Planprosessen inkludert konsekvensutredning går etter 
følgende prosedyre:
1. Utarbeidelse av planprogram
2. Varsling av planarbeidet og offentlig høring av forslag 
  til planprogram
3. Vedtak av planprogram
4. Utarbeidelse av planforslag med plankart, bestemmelser 
  og planbeskrivelse med konsekvensutredning
5. Offentlig høring av planforslaget
6. Vedtak av planforslaget

Parallelt med den formelle planprosessen for kommune-
delplanen skal det utarbeides kriterier for et oppdrag for 
en visjonsfase for Vestre havn.

12.3 Informasjon og medvirkning
Dokumenter vil være tilgjengelig på kommunens internett-
side på samme måte som i andre planprosesser. Det vil 
bli holdt informasjonsmøter og dialog med ressursgrupper 
og ressurspersoner. Det skal vurderes å ta i bruk 
sosiale medier.
 
Referansegrupper:
• Teknisk ledergruppe
• Koordineringsgruppa for planarbeidene knyttet til E39, 
 jernbanestasjonen/rutebilstasjonen.
• Samarbeidsgruppe sentrum
• Planforum v/Vest-Agder fylkeskommune

Aktuelle grupper og organisasjoner er:
• Velforeningene i Kvadraturen.
• Næringslivet: turistnæringen, Kvadraturen AS, 
 Næringsforeningen for Kristiansandsregionen 
 og gårdeierforeningen. 

Formannskapet er politisk styringsgruppe for planarbeidet. 
De øvrige hovedutvalg er referansegrupper som vil bli 
holdt orientert om planarbeidet. I tillegg vil politikerne bli 
trukket inn i ulike stadier av planarbeidet for å diskutere 
problemstillinger og målsettinger. 

12. Organisering
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13. Saksprotokoll: Bystyrets 
fastsettelse av planprogrammet
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