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Sammendrag 
Boligprogrammet er et eget program for virksomhetsområdet bolig. Kommunens boligprogram 
angir hvor utbyggingen til boliger er forventet gjennomført, til hvilket tidspunkt og til hvilket volum.  
 
Programmet er et styringsredskap for kommunen i forhold til private parter som grunneiere og 
utbyggere, og er ment å gi viktige innspill og forutsetninger i forhold til spørsmål omkring oppstart 
og etableringer av boområder. Behovet for tilrettelegging av sosial og teknisk infrastruktur 
vurderes særskilt.  Boligprogrammet legger grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler, og angir 
prioritering mellom større utbyggingsområder. Boligprogrammet legger grunnlag for kommunens 
handlingsprogram og budsjett. 
 
Programmet gir innledningsvis en oversikt over nasjonale og lokale rammebetingelser som er 
forutsatt vektlagt ifm utarbeidelse av et boligprogram.  
 
Nasjonalt står ønske om befolkningsvekst i byene og fortsatt økt tilrettelegging av boliger sentralt. 
Det vektlegges at tilretteleggingen skal skje etter en samordnet areal transportplanlegging. Lokalt 
er det Regionalplan, Kommuneplanen, kommunedelplaner, Klimaplan og andre planer sammen 
med vedtatt utbyggingspolitikk, utbyggingsavtaler, reguleringsplan med bestemmelser og 
handlingsprogram/budsjett som gir kommunens rammebetingelsene for hvor utbygging kan og 
bør gjennomføres.  
 
I kommunens utbyggingspolitikk står overbud av boliger som en rammebetingelse, for å kunne 
ivareta kjøpers marked. Tilbudet er forutsatt å skulle dekkes gjennom utbygging og tilrettelegging 
innenfor både eksisterende byggeområder og nye. Utbyggingsområder i eller i tilknytning til 
metroakse og knutepunkt skal prioriteres. Et variert boligtilbud innenfor alle bydeler står også 
sentralt i utbyggingspolitikken.  
Kommunen ved Kristiansand eiendom er gjennom boligpolitikken forutsatt å ha en aktørrolle 
innen boligutbyggingen.  
 
Fortsatt befolkningsvekst, behov for å endre boligsammensetning, gjeldende utbyggingspolitikk 
og utbyggernes forventninger til aktivitet, tilsier at kommunen fortsatt bør arbeide for at det skal 
tilrettelegges for et byggevolum tilsvarende 700 – 800 boliger per år. Etablering av flere leiligheter 
beliggende i tilknytning til knutepunkt/senterområder og langsmed metroaksen skal prioriteres. 
 
Oversikt over kommunens utbyggingsområder til boligformål fremgår av boligprogrammets tabell 
3. Behovet for etablering av overordnet infrastrukturtiltak er angitt i tabellen, men er ikke 
fullstendig. Omfang av infrastrukturtiltak og når det kreves etablert søkes avklart  ifm 
reguleringsplanbehandlingen.  
 
Infrastrukturtiltak omfatter både kommunale, fylkeskommunale og statlige tiltak. Når tiltakene 
kreves etablert og når de kan etableres avhenger av flere forhold. Herunder forhold som 
kommunen ikke alltid har full kontroll over. I tillegg er en avhengig av at utbyggere og grunneiere 
ønsker utbygging. Behov for etableringer og når tiltak skal etableres avklares derfor ofte 
fortløpende i forbindelse med planbehandlingen. For tiltak hvor kommunen skal bidra er det en 
forutsetning at tiltakene blir tatt inn og prioritert ifm budsjettbehandlingen. 
 
Det forventes at det i høringsperioden vil bli gitt innspill til tabell 3 og forventet byggeaktivtet. 
Dette vil påvirke byggevolum og tabeller i forslag til Boligprogram. Administrasjonen vil etter 
høringsrunden utarbeide ny tabell, figurer og prognoser, som underlag til kommunens 
budsjett og HP program. 
 
Det totale utbyggingsvolumet som ligger inne i tabell 3 er lite sannsylig vil bli realisert.  



Boligprogram 2018-2021 

Av tabell 3 fremgår det at kommunen har god tilgang på områder som kan tilrettelegges for 
utbygging. Utfordringen for kommunen er at det er mange utbygginger som er ønsket 
realisert ganske raskt, samtidig som flere av områdene er avhengig av kommunalt 
tilrettelegging av teknisk og sosial infrastruktur.  
 
Boligprogrammet foretar en gruppering av utbyggingsområdene  
 
Grønn prioritering – områder som er under utbygging / evt som har inngått utbyggingsavtale. 
Omfatter også kommunale områder. 
Gul prioritering – private områder der avtale kan forhandles fram og utbygging gjennomføres, 
uten vesentlig bidrag fra kommunen. Tidspunkt for realisering styres av /regulering og når 
avtale vil foreligge.  
Rød prioritering – større områder som krever offentlig medvirkning /tilrettelegging. 
Utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging.  
 
Det foretas en prioritering mellom de større områdene som krever stor offentlig 
medvirkning/tilrettelegging- de røde områdene. Prioriteringen av de røde områdene er 
vurdert slik at det er områdene som i størst mulig grad bidrar til kommuneplanens 
måloppnåelse  som er prioritert høyest i tabell 2  
 
Områdene er avhengige av prioritering i kommunens handlingsprogram. 
Tabell 2 prioriterer slik: 
Prioritet 1: Marviksletta 
Prioritet 2: Bjørndalen 
Prioritet 3: Kroodden 
Prioritet 4: Hamrevann 
 
Det store antallet utbyggingsområder som ønskes igangsatt medfører utfordringer mht 
utbygging og tilrettelegging av hoved VA løsninger. Når en åpner opp for aktivitet i flere 
områder samtidig gir det kommunen økt belastning innenfor investeringer og drift. Dette kan 
føre til liten forutsigbarhet for utbyggersiden om utbygginger må stanses og tilpasses 
overordnet VA- løsninger.  
 
I hovedsak følger forslag til Boligprogram 2018-2021 fjorårets boligprogram. I årets 
boligprogram er det noe mer fokus på kapasitet på offentlig infrastruktur. Det vil være økt fokus 
på dette i det videre arbeidet med Boligprogram. I tabell 2 er ATP og BATP (bolig, areal og 
transport planlegging) slått sammen til ett kriterium; BATP med vekt på kollektiv, sykkel og 
gange, og nærhet til metro/busslinje.  
 
På bakgrunn av gjeldende politikk og innmeldte boligbehov har vi følgende anbefaling: 

 Kommunen skal for perioden tilrettelegge for et byggevolum på ca 720 boliger pr. år, 
fortrinnsvis innen tettsted og transformasjonsområder. 

 Tabell 3 gir grunnlag for drøftelse av utbyggingsavtale. 
 Tabell 2 angir prioritering for hvor kommunen skal tilby utbyggingsavtale  
 Kommunen vurderer fortløpende ifm revisjon av boligprogrammet prioriteringen av 

utbyggingsområder. 
 
Kommunen har igangsatt arbeid med å få gjennomført en boligundersøkelse. Resultat fra 
denne vil bli omtalt i forhold til kommunes boligpolitikk og i Boligprogram.
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1 INNLEDNING 
Boligprogrammet er et eget program for virksomhetsområdet bolig. Kommunens 
boligprogram angir hvor utbyggingen til boliger er forventet gjennomført, til hvilket 
tidspunkt og til hvilket volum.  
 
Programmet er et styringsredskap for kommunen i forhold til private parter som 
grunneiere og utbyggere. Programmet er bl.a ment å gi viktige innspill og 
forutsetninger i forhold til spørsmål omkring oppstart og etableringer av boområder. 
Behovet for tilrettelegging av sosial og teknisk infrastruktur vurderes særskilt.  
Boligprogrammet legger grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler, og angir 
prioritering mellom større utbyggingsområder. 
 
Boligprogrammet legger grunnlag for kommunens handlingsprogram og budsjett. 
 
Hovedutfordringen for programmet er hvordan kommunen kan tilrettelegge for en 
bærekraftig utbygging i samsvar med rammebetingelsene og utbyggingspolitikken, og 
samtidig dekke arealbehovene i utbyggingspolitikken på en helhetlig og god måte.  
 
Det er mange elementer som er med på å påvirke boligbyggingen. I programmet er det 
vektlagt de virkemidlene som kommunen rår over. 
 
Utarbeidelse av Boligprogrammet har vært utfordrende. Dette ut fra markedssituasjon 
med lav rente, redusert befolkningsvekst (ift siste par årene), store endringer i 
arbeidesmarkedet og stor variasjon i tilbakemeldinger fra utbyggersiden.  
 
Boligprogrammet er i hovedsak basert på statlige og lokale rammebetingelser, vedtatt 
kommuneplan/kommunedelplaner og føringer i disse og gjeldende handlingsprogram. 
 
Det er igangsatt arbeid for samhandling mellom boligprogram og boligsosial 
handlingsplan. HS behov for boliger er tatt inn i boligprogrammet. Det arbeides for å 
med framskriving av behov for HS boliger og institusjoner. 
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2 RAMMEBESTINGELSER 
 Nasjonal by- og boligpolitikk 

Globale klimautfordringer med påfølgende internasjonale og nasjonale planer og 
rammevilkår er etter hvert blitt mer og mer styrende for kommunens lokale planer og 
tiltak. Nedenfor gjengis noen sentrale meldinger som viser dette. 

2.1.1 Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004)  Boligpolitikken 
Statlig myndigheter setter i liten grad mål for politikken utover det generelle ønske om 
et «velfungerende boligmarked». Boligens betydning for velferdssamfunnet 
poengteres som viktig, og visjonen er at «alle skal kunne bo trygt og godt». Meldingen 
legger opp til at flest mulig skal være selvhjulpne på boligmarkedet. Dette innebærer at 
flest mulig skal kunne kjøpe og eie egen bolig. Statens virkemidler (økonomiske) 
v/Husbanken skal søkes innrettet mot vanskeligstilte husstander. 

2.1.2 Stortingsmelding 34 (2006-2007) - Norsk klimapolitikk 
I meldingen påpekes det at kommunene har et betydelig ansvar for klimagassutslipp. 
Kommunene er politiske aktører, tjenesteytere, myndighetsutøver, eiendomsbesitter 
og har ansvaret for planlegging og tilrettelegging. Dermed også mulighet for å kunne 
bidra til en god levestandard for befolkningen. Plan og bygningsloven påpekes å være 
et av de mest langsiktige klimavirkemidlene vi har. Plan- og bygningsloven gir 
kommunene ansvaret for arealplanleggingen og for tilrettelegging av transportsystem.  

2.1.3 Stortingsmelding 21 (2011-2012) - Norsk klimapolitikk 
Denne supplerer St. melding 34 (2006-2007). Kommunene innehar og viktige 
virkemidler for å redusere etterspørselen og behovet for energi. Alle beslutninger om 
lokalisering, etablering av infrastruktur vil påvirke energibruk og utslipp fra transport og 
bygninger. Koordinert areal og transportplanlegging gjennom plan- og 
bygningslovgivningen påpekes å bidra til betydelige reduksjoner med hensyn til utslipp 
fra transportsektoren. Tettere utbygging, lokalisering av boliger/handel og offentlige og 
private service og arbeidsplasser langs traseer og i knutepunkt på kollektivsystemet 
påpekes å være prioriterte utfordringer for kommunene. 

2.1.4 Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) – Byggje – bu – leve 
Meldingen underbygger at det å bo trygt og i egen eid eller leid bolig er en viktig 
forutsetning for velferd. Meldingen peker i hovedsak på 3 områder innenfor 
boligområdet som innsatsen bør rettes mot: 

 Det må lages en nasjonal strategi for det boligsosiale arbeidet. 
 Husbankens ordning med startlån skal bedres. 
 Det skal gå raskere å bygge boliger. 

 
Meldingen peker på at det boligsosiale arbeidet og annen velferdspolitikk må virke 
bedre sammen med boligpolitikken. Strategien er å samle og styrke innsatsen ovenfor 
de som ikke bor godt og trygt. Kommuner og organisasjoner er invitert til å gi innspill til 
å få utviklet en strategi for dette arbeidet. 
 
Husbanken og startlåneordningen er pekt på å måtte bli tydeligere (bedre rutiner og 
regler for oppfølging av lånemottakere) i forhold til målgruppen. Målgruppen er de som 
har langvarige bolig- og finansieringsproblemer. 
Spesielt i og rundt de store byene er det pekt på behov for å få utarbeidet planer om 
statlige retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. Samtidig påpekes det 
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behov for å få til forenklinger innenfor plan- og bygningslovgivningen. Det pekes 
spesielt på bedre koordinerte plan- og byggesaksprosesser, forenklinger innenfor plan- 
og byggesaksbehandlingen, bruken av rekkefølgebestemmelser og på innhold og 
saksbehandlingsregler knyttet til utbyggingsavtaler. 
 
Meldingen fokuserer på byenes utfordringer ift økt urbanisering og befolkningsvekst. 

2.1.5 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging – forenkling 
Med jevne mellomrom utarbeides et dokument der det fremgår hvilke nasjonale 
forventninger som legges på den kommunale planleggingen. Forventningene skal 
peke på områder og oppgaver som staten mener er viktige, og som kommunen skal 
fokusere på i sin planlegging. I hovedsak vil dette være relevant ifm 
kommuneplanlegging og annen arealplanlegging. Tema vil også kunne ha relevans 
ifm utarbeidelse av boligprogram. 
 
Nasjonale foreventninger til regional og kommunal planlegging 2015 
Dokumentet tar opp nasjonale hovedsatsningsområder innen planlegging og 
samfunnsutvikling. Der er 

- Gode og effektive planprosesser 
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
2014 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et 
godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- 
og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 
byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 

2.1.6 Stortingsmelding nr. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt 
Meldingen viser retningen regjerningen mener man må gå for å oppnå bærekraftig 
utvikling av byer og tettsteder, distrikt og regioner. En målsetting er at alle i Norge skal 
ha likeverdige levekår uansett hvor de bor, og regjeringa legger vekt på at 
befolkningen skal ha tilgang på grunnleggende tjenester der de bor. 
 
Regjeringa legger vekt på langsiktig omstillingsevne og konkurransedyktig næringsliv, 
med økt satsing på samferdsel og innovoasjon, vekstfremmende skatteletter og 
forenkling i offentlig sektor stimulerer vekstkraften i næringslivet. 
 
«Planlegging etter plan- og bygningslova er ein av nøklane til berekraftig utvikling i 
heile landet. Gjennom planlegginga skal kommunane og fylkeskommunane, saman 
med andre regionale og lokale aktørar, peike ut ei retning for samfunnsutviklinga. Dei 
må ta utgangspunkt i regionale og lokale føresetnader og nasjonale rammer og mål, 
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og kome fram til strategiar og tiltak for å utvikle samfunnet i den retninga dei ynskjer.» 
(Kilde Meld. St. 18 Berekraftige byar og sterke distrikt s. 7.) 
 

 Kommunale planer og vedtak 
2.2.1 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 
Planen skal være retningsgivende for den planlegging som kommunen gjennomfører. 
Målsettingen er at en skal legge til rette for en bærekraftig utvikling og vekst i hele 
knutepunktet. Styrking av hovedaksen øst–vest og nord-syd står sentralt. 
 
Utbyggingsstrategien for å nå målet er at kommunen skal søke å tilrettelegge og 
utvikle arealene innenfor eksisterende tettstedsstruktur og ved å styrke eksisterende 
og utpekte sentra. Kommunen skal aktivt bidra til å planlegge en utbygging til aktuelle 
traseer for buss og sørge for et effektivt veisystem for buss. 
 
For å møte en utvikling hvor stadig større andel av befolkningen er over 67 år, bør det 
satses på utbygging av leiligheter i tilknytning til eksisterende sentre og knutepunkt. 
Boligbyggingen bør i hovedsak finne sted innen 1 km avstand fra sentra eller aksene 
som er angitt. 
 
I strategien for Kristiansand er det listet opp følgende: 

 For å gi markedsgrunnlag for lokale tjenester og kollektivtransport bør det kun 
planlegges én ny bydel i perioden i tillegg til dem som allerede er under 
planlegging. 

 
Arbeid med revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen er igangsatt. Revidert 
plan skal vedtas av fylkestingene i juni 2019. 

2.2.2 Kommuneplan for Kristiansand 2011 – 2022 
Kommuneplanen for 2011–2022 ble vedtatt av bystyret sommeren 2011. 
Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv, og angir mer detaljerte føringer som skal 
vektlegges i forhold til planlegging og utbygging av boligområder i kommunen. Viktige 
hovedgrep:  

 Prinsippene om samordnet areal- og transportsystem og sikring av 
grønnstruktur er overordnet all planlegging i kommunen. 

 Arealforbruket og transportbehovet skal søkes begrenset gjennom byutvikling 
og fortetting i sentrale bystrøk, kombinert med en videre forsiktig og konsentrert 
feltutbygging.  

 Fortettingspolitikken er mer nyansert ved at 21 eksisterende boligmiljøer er 
foreslått bevart. 

 Det skal søkes en høy utnyttelse av utbyggingsområdene i og rundt 
bydelssentrene, langs metroaksen og i knutepunkt.  

 Offentlig og privat tjenesteyting skal, så langt det er mulig, samlokaliseres i eller 
i tilknytning til bydels- og områdesentre med god kollektiv dekning og gang- og 
sykkelveitilbud. 

 Nye utbyggingsområder skal lokaliseres og tilrettelegges for bussbruk og et 
sammenhengende gang- og sykkelveinett. Arealer til nye skoler, barnehager, 
omsorgsboliger, sykehjem mv skal sikres ved utbygging av nye 
utbyggingsområder. 

 Utbygginger som straks krever kommunale investeringer, vil i en periode 
medføre økte utgifter i kommunen. Kostnader og framdrift må innarbeides i 
handlingsprogram. 
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Videre: 
 Kommunens rolle som aktør i boligutviklingen skal styrkes. Kommunen skal ha 

hånd om 20-25 % av boligutbyggingspotensialet. 
 Det skal utvikles et variert og godt boligtilbud med hensyn til lokalisering, 

eie/leie og type, og en balansert blanding av rimelige og dyre boliger i alle 
boområder (dette inkluderer også sykehjem og omsorgsboliger). 

 Det skal etableres boliger i alle bydeler for personer som har spesielle behov 
og/eller har vanskeligheter med å skaffe bolig. 

 Legge til rette for at alle kan bli boende i samme nærområde ved endret 
boligbehov. 

 
Ved utarbeidelse av ny kommuneplan ble spørsmålet knyttet til utbyggingsrekkefølge 
for utbyggingsområder reist. Det ble besluttet ikke å angi noen utbyggingsrekkefølge.  
 
Klimaplanen, Bypakke Kristiansand og Framtidens byer, tilrettelegge for gange/sykkel 
og sykkelekspressvei, er eksempler på kommunens oppfølging på statlige 
satsningsområder innenfor klimapolitikk. 

2.2.3 Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi er nylig revidert og ble vedtatt i 
Bystyret 20. september 2017. Det er i Kommuneplanens samfunnsdel gitt prioritering 
for lokalisering av boligbygging og fortetting: 
1. Kvadraturen og tilgrensende områder 
2. Bydelssentere 
3. Områdesenter og lokalsentere og umiddelbar nærhet 
4. Langs områder med høyfrekvent busstilbud 
 
Det er i samfunnsdelen vedtatt at kommunen skal benytte boligprogrammet mer aktivt 
for å styre utviklingen i ønsket retning før det foreligger ny arealdel. Boligprogrammet 
vil ved neste revisjon ta innover seg de føringer som er lagt i Kommuneplanens 
samfunnsdel. 

2.2.4 Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet (vedtatt 2009) og ny klimasatsing i 
Kristiansandsregionen 

Klimaplanen for knutepunktet har en tidshorisont fram til 2020.  Mål i klimaplanen er å 
redusere klimagassutslippene med 20 % innen 2020 sett i forhold til et utslippsnivå i 
1991.  
 
Ihht kommunens miljø- og klimamelding fra 2016 så er veitrafikken den største 
enkeltkilden til klimagassutslipp, og utgjør omkring 40-50% av utslippene i 
Kristiansand. Det har vært en økning på ca 35-40% siden 1991. Målene i klimaplanen 
knytte til veitrafikk er å stabilisere utslippene innen 2012 og så i 2020 ha en reduksjon 
på 5 % sammenliknet med 1991. Utslippene ser ut til å ha stabilisert på et jevnt høyt 
nivå, men er langt unna målet om 5 % reduksjon. 
 
For å nå målene om redusert klimagassutslipp har kommunen tilsluttet seg følgende 
strategi: 

 Innenfor areal og transport: 
- Dempe veksten i trafikken vha en kombinasjon av trafikkdempende tiltak og 

tiltak som stimulerer miljøvennlig transport. Veksten i biltrafikk skal ikke 
overstige befolkningsveksten. 
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- Det bygges tett for å legge til rette for fjernvarme/nærvarme og 
kollektivtransport. 

 Innenfor energiforsyning: 
- Redusere energibehovet, energi-effektivisere og øke andel av stasjonær 

energibruk som dekkes av fornybar energi (bioenergi, solenergi og 
fjernvarme basert på spillvarme og avfallsvarme) 

-  Kreve bebyggelse tilknyttet fjernvarme og nærvarmeanlegg i 
konsesjonsområdet 

 
Ifm at klimaplanen skal revideres, så har man i 2017 evaluert den både kvalitativt og 
kvantitativt. En rekke tiltak er gjennomført, men man er langt unna å nå de 
overordnede målene og det anbefales at man tenker nytt omkring prosess og 
organsiering av planarbeidet. Kristiansand har et sammenfallende mål med regionen 
Agder om å utvikle lavutslippssamfunnet frem mot 2050, og man vil derfor ifm 
revisjonen av Kristiansandsregionens klimaplan koble seg tettere på det regionale 
nivået og arbeidet som foregår ifm «Veikart Agder». Veikartet skal bidra til at Agders 
30 kommuner følger opp Paris-avtalen og utvikler lavutslippssamfunnet. Transport- og 
arealutviklingen i regionen er  avgjørende for hvorvidt man klarer å nå klimamålene i 
kommuneplanen  og helt sentrale temaer i veikart- og klimplanarbeidet som pågår og 
ferdigstilles ila 2018. 

2.2.5 Bymiljøavtale/Byvekstavtale Kristiansand  
Et viktig mål i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er at veksten i 
personbiltrafikken i de største byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og 
gange. Målet om 0-vekst i personbiltrafikken sammenlignet med 2012-trafikk var 
innarbeidet i Belønningsavtale 2013-2016 med Samferdselsdepartementet. Ved 
utgangen av 2016 var målsettingen oppnåd i henhold til avtalen.  Målsettingen 
videreføres i ny videreført belønningsavtale 2017-2019. Målet ligger også til grunn for 
arbeidet med Byvekstavtale for Kristiansandsregionen som skal avløse dagens 
samferdselspakke 1.  
 
I transportetatenes plangrunnlag for NTP 2018-2029 foreslås 0-vekstmålet viderført for 
de ni byregionene som allerede er omfattet og utvidet til byer som planlegger å 
etablere bompakker i by. Arealpolitikken og boligprogrammet vil være en avgjørende 
faktor for å nå målet om 0-vekst både på kort sikt i belønningsavtalen og lang sikt i 
byvekstavtalen.  
 
Bystyret gjorde 23. mai 2012 følgende vedtak ved behandlingen av Bypakke 
Kristiansand: 

 «Pkt 4. Det utarbeides mål for pakken med utgangspunkt i målene skissert i 
saksframlegget. Ett viktig mål er å følge opp målsetningene i forslag til NTP 
2014 – 23 om at veksten i persontransport i de største byområdene må tas av 
kollektivtransport, gange og sykling. 

 Pkt 5. Virkemidler og tiltak i pakken utarbeides med utgangspunkt i virkemidler 
skissert i NTP 2014 – 23, og lokal oppfølging av disse som skissert i 
saksframlegget. Virkemidler og tiltak skal bidra til å oppfylle målene i pakken. 
Styrt areal- og parkeringspolitikk samt bompenger, inkludert tidsdifferensiering 
av disse vil være aktuelle restriktive virkemidler for å nå målene» 
 
Kommunen har utarbeidet et verktøy for prioritering av utbyggingsområder inn mot 
Byvekstavtalen.  
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For å nå målsettingene for byvekstavtalen og bidra til at mindre bilavhengighet for 
reiser til og fra arbeid er det viktig med riktig lokalisering av arbeidplasser; private og 
offentlige. Arbeidplasser lokalisert sentralt og langs hovedtraseen for bussen gir 
befolkningen større valgfrihet i hvor de velger å bo og hvilket transportmiddel de kan 
benytte og samtidig ha en effektiv arbeidsreise med mindre bruk av personbil. 

2.2.6 Forlengelse av bompengeordningen og belønningsavtale  
Det lokale grunnlagsdokumentet for Byvekstavtale for Kristiansandsregionen ble 
oversendt Samferdselsdepartementet januar 2017. Det forventes at forhandlinger med 
staten startes opp i etterkant av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 
2018-2029. Forhandlingene antas å pågå høsten 2017. Parallelt med forhandlingene 
vil det i regi av Statens vegvesen bli gjennomført byutredninger, som en form for 
kvalitetssikring av det lokale grinnlagsdokumentet. Basert på retningslinjer for 
Bymiljøavtaler og annen omtale i Regjeringens melding må det antas at arealpolitikken 
vil få en viktig rolle. 
 
Fordi en Byvekstavtale ikke vil kunne være på plass når dagens Samferdselspakke er 
nedbetalt er det foreslått å forlenge eksisterende bompengeordning med tre år. Det 
forventes at Stortinget vil vedta forlengelsen før sommer 2017. Inntektene i 
forlengelsesperioden vil finansiere planlegging og forberedelse av Gartnerløkka-
Kolsdalen samt noen høyt prioriterte tiltak fra forslaget til portefølje i bymiljløavtalen. 
Tiltakene som foreslås gjennomført (Kjoskrysset og Håneskrysset) vil løse viktig 
flaskehalser og ha betydelige positive effekter for fremkommeligheten for bussen. 
Tiltaken som gjennomføres vil dessuten gi bedre fremkommelighet og sikkerhet for 
syklende. Tiltakene som er foreslått iverksatt i forlengelsesperioden skal kunne 
gjennomføres i perioden. Dersom det blir inngått Bymiljøavtale før utløpet av 
forlengelsesperioden vil Byvekstavtalen overta. 

2.2.7 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018  
Idrett og fysisk aktivitet engasjerer svært mange mennesker i fritiden. 
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv er en tematisk plan med handlingsprogram for 
aktivitet og anlegg. Den gir en oversikt over anlegg og tiltak knyttet til friluftsliv og 
idrett.  
 
Planen skal bidra til å sikre en utvikling gjennom ulike forslag til tiltak, og til en sterkere 
styring og prioritering av anleggsutbyggingen og at dette settes inn i et større 
perspektiv. For detaljerte tiltak henvises til kommunedelplanen. 
 
Kommundelplanen er prolongert for perioden 2019-2020. 

2.2.8 Barnehagebehovsplanen 
Barnehagebehovsplanen 2017 -2027 skal med bakgrunn i nye barnetallsprognoser og 
antatt etterspørsel synliggjøre utbyggingsbehovet i kommunen, samt foreslå utbygging 
og nedleggelse av barnehageplasser.  

2.2.9 Skolestrukturplanen 
I 2010 ble den siste skolestrukturplanen i Kristiansand vedtatt. Det er en gjennomgang 
av  kapasitet, planlagt boligutbygging, elevtallsutvikling, behov for endringer og forslag 
til tiltak. Skolestrukturen og ønsket boligbygging ligger til grunn for den årlige 
vurderingen i forbindelse med handlingsprogrammet.  
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 Boliger til Helse- og sosial formål 
2.3.1 Bolig for velferd 2014 – 2020 - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 
«Bolig for velferd» samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte 
på boligmarkedet. Strategien har tre nasjonale hovedmål og sju prioriterte 
innsatsområder for det boligsosiale arbeidet i årene fremover.  I tillegg er det satt tre 
nasjonale resultatmål. Målene og innsatsområdene skal bidra til at arbeidet står på 
dagsorden i stat, kommune og hos samarbeidspartnere.  
 
Nasjonale mål:  

1. Alle skal ha et godt sted å bo 
2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektivt 

   
Nasjonale resultatmål: 

1. Utleieboliger for barnefamilier skal være bygd av god kvalitet og i et trygt bomiljø. 
2. Midlertidig botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og 

slike opphold skal ikke vare i mer enn 3 måneder. 
3. Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres. 

2.3.2 Boligsosial handlingsplan 
Boligsosial handlingsplan, 2017-2020 ble vedtatt i bystyret februar 2017. Planen er 
førende for satsinger og prioriteringer i kommunens arbeid rettet mot vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Planen beskriver tiltak som må gjennomføres for å redusere omfanget 
av vanskeligstilte og sikre at flere opplever å ha gode, stabile boforhold. 
 
Planen viser på hvilke områder kommunen må prioritere sin innsats for å nå 
målsettingene. Dette må skje gjennom: 

 Kommuneplanlegging som bidrar til å utvikle differensierte boområder 
 Kommunal regulering og eiendomsutvikling som bygger opp om en differensiert 

boligforsyning 
 Oversikt over bolig- og tjenestebehov 
 Differensierte utleieboliger til vanskeligstilte 
 Differensierte tjenester til vanskeligstilte 
 Virkemidler for å benytte potensialet i det private leiemarkedet  
 Husbankens individrettede låne- og tilskuddsordninger med tanke på selveie 

 
Hovedmålsettingene i kommunens boligsosiale arbeid korresponderer med den 
nasjonale strategien. 

2.3.3 Husbankens kommuneprogram 
Kristiansand kommune deltar i Husbankens by- og tettstedprogram, 2016-2020. 
Programmet er forankret i den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020). 
Kommunens deltakelse skjer med utgangspunkt i vedtatt boligsosial handlingsplan for 
Kristiansand kommune, 2017-2020  og implementering av denne. Innsatsområdene er 
i tråd med den nasjonale strategien, tilpasset lokalt utfordringsbilde og behov for tiltak: 
 

 Hjelp fra midlertidig til varig bolig 
 Hjelp til å skaffe egnet bolig 
 Gode boliger i trygge nærmiljø til barnefamilier 
 Individuelt tilpassede tjenester i hjemmet 
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 Forebygging av bostedsløshet blant ungdom 
 Stabile boforhold 
 Strategisk styring og koordinering av det boligsosiale arbeidet 
 Kvalitetssikring av det boligsosiale arbeidet 
 Nytenkning og innovasjon i det boligsosiale arbeidet 
 Planlegging for gode bomiljø 
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3 UTBYGGINGSPOLITIKK 
Både nasjonalt og lokalt er det behov for og ønske om å skape en økt forutsigbarhet 
knyttet til den boligbyggingen som gjennomføres.  
 

 Evaluering av Kristiansand kommunes boligutbyggingspolitikk 
Ny Analyse AS har på oppdrag fra Kristiansand kommune gjort en evaluering av 
Kristiansand kommunes boligutbyggingspolitikk basert på boligprogrammet som 
styringsdokument. Oppsummert konklusjon av evalueringen: 
 
«Kristiansand har en stor boligarealreserve tatt i betraktning at boligprisutviklingen har 
vært relativt moderat de siste årene. Blant annet som følge av en offensiv 
tilrettelegging av nye boliger har prissvingningene fra år til år i boligmarkedet i 
Kristiansand blitt redusert etter 2010.  
 
Markedsforhold og kommunens økonomiske situasjon tilsier nå behov for en mer 
prioritert strategi for boligpolitikken.  
 
For å nå målet i Bymiljøavtale om 0-vekst i biltrafikk i perioden fremover anbefales 
kommunen å inkludere mål for økning i samlede arbeidsreiser i prioriteringen av 
boligområder basert på fordelingen av arbeidsplasser i kommunen. Resultatene fra Ny 
analyse tilsier at å bygge mer sentralt og kompakt (prioritere færre områder) i 
fortrinnsvis Sentrum og sentrale Vest og Øst gir kortere samlede arbeidsreiser, lavere 
vekst i biltrafikk og mindre belastning på viktige trafikknutepunkt (Varoddbrua og 
Hannevika). Potensialet er da spesielt stort innen gange og sykkel.  
 
Kapasiteten innen skole, barnehage og kollektiv er svært ulikt fordelt mellom bydelene 
i Kristiansand i dag. For å minimere kostnader til infrastruktur bør kommunen 
innlemme et mål på kapasitet innen dagens tekniske og sosiale infrastruktur i 
prioriteringen av boligområder som i større grad favoriserer utbygging i områder med 
ledig kapasitet.» 

3.1.1 Arbeidsreiser  
Reduksjon i arbeidsreiser blir delvis ivaretatt i punktene kriteriene i forhold til kollektiv, 
sykkel og gange. Kommunen vurdere å ta arbeidsreiser inn som eget punkt ved neste 
revisjon av boligprogrammet og i forbindelse med reguleringsplaner. 
 

 Kristiansand kommunes boligpolitikk 
Kommunens egen boligpolitikk, vedtatt i 2007, har en målsetting om å øke tilgangen 
på boliger, bidra til å øke antall aktører i markedet og hindre høy prisstigning på 
boliger. Det er en utfordring å ivareta en politikk med «kjøpers marked», variasjon og 
mangfold av tilbydere i markedet, og samtidig hindre at boligbyggingen spres på for 
mange områder og dermed ikke er bærekraftig. En bærekraftig utvikling innebærer at 
det tilrettelegges for koordinert areal og transportutvikling noe som innebærer 
prioritering av byggeaktivitet. 
 
Kjøpers marked er forutsatt å kunne løses gjennom en kombinasjon av virkemidler og 
tiltak. Kommunen skal ihht gjeldende politikk søke å tilrettelegge for at det kan bygges 
mellom 700-800 enheter per år. 
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Mer enn 80% av boligutbyggingen i kommunen vil i dag og de kommende år 
gjennomføres i privat regi. For å bidra til å nå målene, skal kommunen også delta 
aktivt i boligmarkedet. Kommunen har en økonomisk ramme på 200 millioner kroner 
som kan benyttes til å komme i grunneierposisjon til utbyggingsområder og for 
opparbeidelse av infrastruktur.  
 
Kommunen har igangsatt arbeid med å få gjennomført en boligundersøkelse. Resultat 
fra denne vil bli omtalt i forhold til kommunes boligpolitikk og i Boligprogram. 

3.2.1 Plan og bygn. loven kap. 17 - utbyggingsavtaler - forholdsmessighet 
Kommunen skal på et så tidlig stadium som mulig å signalisere utgangspunkt og 
forutsetninger for de drøftelser som skal gjennomføres ved inngåelse av 
utbyggingsavtale. 
 
Utgangspunktet i kommunens utbyggingspolitikk og utbyggingsavtaler er at utbygger 
sørger for nødvendig planlegging og opparbeidelse av teknisk og grønn infrastruktur i 
tilknytning til et utbyggingsområde. Etter at utbyggingen er gjennomført og 
overtakelsesavtale er inngått påtar kommunen seg framtidige drift- og 
vedlikeholdskostnadene for området. 

3.2.2 Moms-kompensasjon 
Boligprogrammet er grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler, og utbyggingsavtaler 
er en forutsetning for inngåelse av avtaler for moms-kompensasjon. 
 
Moms-kompensasjonsavtaler er for mange utbyggere et viktig incitament for inngåelse 
av utbyggingsavtale. Ordningen med moms-kompensasjon skal evalueres av 
kommunen i 2018. 

3.2.3 Kommunale bidrag 
Dersom utbygging gjennomføres i tilknytning til etablert hovedinfrastruktur, og det 
kreves  ny tilrettelegging / oppgradering av anlegg ifm utbyggingen, vil kommunen 
måtte vurdere å yte bidrag til utbygger ifm utbyggingen. Omfanget av bidrag vil måtte 
vurderes konkret i hvert tilfelle. Erfaringer er at et bidrag kan ligge i størrelsesorden 0 – 
50% av anleggets kostnad. For å få gjennomført utbygginger som betinger bidrag fra 
kommunen, er det en forutsetning at det blir avsatt midler til dette i kommunens 
budsjetter. 
 

 Kommunens satsing i Kvadraturen 
Kvadraturen er prioritert for fortetting for boliger og vitalisering av handel/kontor 
virksomheter.  
 
Det er viktig å se sammenhengen i pågående planprosesser for å sikre bærekraftig 
fortetting. Inntil reviderte overordnede planredskaper er på plass, må diskusjonene tas 
opp kvartalsvis og relatert til en ordning hvor utbygging av nye områder må bidra til 
opprusting av eksisterende anlegg. 
 
Kommunens satsing på rehabilitering av VA anlegg, prioriteringer i gatebruksplan er 
viktig for å møte et veksten i Kvadraturen.  
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Opprustning av byrommene er også et viktig satsningsområde, der det spesielt skal 
legges vekt på gode gang forbindelser og attraktive varierte byromsopplevelser; alt fra 
bredere fortau, romslige og attraktive promenader, bydelsparker inklusive 
leke/møteplasser og  parkarealer. 
 
Kommunedelplanen for Kvadraturen 2011-2022 er en funksjonsplan som gir forankring 
og hjemmel for å legge til rette for å skape økt aktivitet i Kvadraturen. Planens 
konklusjoner på diverse plantema skal legges til grunn ved ny regulering og 
omregulering.  

3.3.1 15 000 innbyggere i kvadraturen 
I forbindelse med behandling av Boligprogrammet 2017-2020 ble det etterspurt omtale 
av hvordan en kan møte målet om 15 000 innbyggere i Kvadraturen. 
 
Det ble fremmet en sak om dette og ble vedtatt i Formannskapet : 
  
1. Innspill følges opp i videre plan- og byggesaksarbeid. Det forutsettes at arbeidet 
utføres i dialog med næringslivet og private initiativtakere.  
 
2. Følgende innspill prioriteres:  
a) Det legges til rette for flere boliger i City-delen gjennom kvartalsvis detaljregulering. 
Omfang og plassering vurderes på grunnlag av dokumenterte bokvaliteter. Det bør 
være fokus på også å legge til rette for boliger til barnefamilier  
b) Potensialet for bedre utnyttelsen innenfor vedtatte høyder i de kvartalene hvor det 
er åpnet for transformasjon av bygningsmassen skal kartlegges og søkes utnyttet til 
boligformål.  
c) Bruksendring av kontorlokaler til boliger kan vurderes på grunnlag av dokumenterte 
bokvaliteter.  
d) Midlertidig bruk av tomme næringslokaler til boligformål kan vurderes på grunnlag 
av dokumenterte bokvaliteter. Gjelder ikke lokaler på gateplan.  
e) Eventuell endring av krav til uteoppholdsareal og parkeringsdekning skal vurderes i 
revisjon av kommuneplanens arealdel.  
f) En veiledende plan for Kvadraturens offentlige rom skal vedtas for å sikre bidrag til 
oppgradering av parker, torv, gategrunn og øvrige offentlige arealer som vil få økt 
belastning i mangel av nye arealer til slike formål.  
 

 Koordinering av boliger til helse og sosial formål 
3.4.1 Boligbehov og behov knyttet til formålsbygg 
Helse- og sosialsektoren skal ha oversikt og vurdere behov både i tilknytning til 
boligmasse som forvaltes av Kristiansand Boligselskap KF og formålsbygg som 
forvaltes av Kristiansand Eiendom. Dette er krevende med hensyn til tverrsektoriell 
koordinering.  
 
Teknisk sektor og helse- og sosialsektoren vil følge opp tiltak som blant annet er 
forankret i boligsosial handlingsplan for å forbedre koordineringen av 
planleggingsprosesser knyttet til areal og bomiljø gjennom tettere utviklings- og 
plansamarbeid mellom sektorene. Dette innebærer blant annet å sikre: 

 Samordning av Boligprogrammet og boligbehovsdelen av boligsosial 
handlingsplan med årlig rullering i forbindelse med handlingsprogrammet. 
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 Gode rutiner på tvers av sektorer og med Boligselskapet i forbindelse med 
kommunal forkjøpsrett i nye områder. 

 
Helse- og sosialsektoren vil estimere behov og utarbeide oversikter også utover 
fireårsperioden når det gjelder boliger til ulike målgrupper som er vanskeligstilte på 
boligmarkedet, samt formålsbygg som aktivitetssentre, seniorsentre, midlertidig botilbud 
(såkalt nødovernatting) sonekontor mv.  
 
Når det gjelder behovet for heldøgns omsorgstilbud, som også er formålsbygg, blir det i 
2019 etablert 40 nye omsorgsboliger tilrettelagt for personer med kognitiv svikt. Dette 
vil føre til en forskyvning i tjenestetilbudet til målgruppen i forhold til dagens situasjon, 
der personer med demens i all hovedsak får tilbud om sykehjemsplass når det ikke 
lenger er mulig å bo i eget hjem.  
 
Det er beregnet behov for et nytt sykehjem rundt år 2025. Dette er behov som vurderes 
årlig og fremskrives på bakgrunn av befolkningsutvikling og utvikling i sykdomstilstand. 
Det arbeides med aktuelle tomter for omsorgsboliger og sykehjem, med hovedfokus på 
Kristiansand øst siden det er på denne siden av byen det forventes å få den største 
økning av antall eldre.  
 
I løpet av 2017 utredes behovet for å etablere et helsehus. Dette må sees i 
sammenheng med utviklingen av Helsbydel  Eg og andre sentrale områder. 

3.4.2 Eldrebølge og desentral byutviling 
Befolkningssammensetningen i kommunen er i endring. 
 

 
Figur 1 – Forventet befolkningssammensetning Kristiansand Kilde SSB 
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Figur 2 Befolkningsutvikling i aldersgruppene under og over 67 år, indeks 2017. Kilde SSB 
 
I befolkningsprognosene er det gruppen over 67 år som en forventer vil ha størst økning.  
 
Kommuneplanens samfunndel med arealstragtegi er under revidering. Denne vil drøfte 
strategier for å nå målsettinger om hvordan møte de framtidige demografiske 
endringene. 

3.4.3 Gjennomgang av boligmassen 
Boligsosial handlingsplan vil bruke resultat/signal fra storbyforskning og resultatene fra 
kommunes speilmelding av utviklingsplan 2030 ved kartlegging av boligmassen.  
 
Ut fra framskrivinger av boligbehov til eldre vil arbeidet med gjennomgang av 
serviceboligmassen ferdigstilles. Dette er boliger som i utgangspunktet er fysisk 
tilrettelagt for eldre. Etterspørselen etter disse boligene har avtatt, og det vil bl.a bli 
vurdert om noen av disse kan bygges om til andre målgrupper etter behov.  
 
I 2012 ble det gjennomført et prosjekt «Gjennomgang av boliger og bygningsmasse» 
der tanken var å omgjøre serviceboliger til omsorgsboliger. Rapporten kom med 
anbefalinger knyttet til problemstillingen i form av omgjøringer eller salg av aktuelle 
serviceboliger. Man har i ettertid sett nødvendigheten av å vurdere bruk av 
serviceboliger også opp mot målgruppe som er vanskeligstilte på boligmarkedet,ikke 
kun eldre. Anbefalingen innarbeides i boligsosial handlingsplan og anbefalingen om 
serviceboligene vil følge behandlingen av denne 
 
Det pågår prosess i Helse og sosialsektoren for å kartlegge hvilke type grupper det er 
behov for å skaffe boliger til.  
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Kristiansand Boligselskap KF vil ved inngangen til 2017 disponere 2029 boliger. Disse 
har følgedende fordeling:.  
 

Kommunale boliger – alfabetisk liste pr kategori.   
1000-2499 Boliger for vanskeligstilte (G)           740  
2500-2999 Boliger for bostedsløse (BO)             37  
3000-4999 Boliger for eldre (SE)           899  
5000-5999 Boliger for utviklingshemmede (SPU)         192  
6000-6999 Boliger for psykisk syke (SPSYK)           103  
7000-7499 Boliger for fysisk funksjonshemmede (SFYS)         55  
7500-7999 Presteboliger (P)               3  

         2 029  
 
 
 
Fordeling per eier 

Krs Boligselskap (KB) 883 

Boligstiftelsen (BS) 766 

Utleiestiftelsen (US) 329 

Kongens senter (KS) 51 
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4 BOLIGBEHOV OG BOLIGMARKED 
 Befolkningsutvikling og boligbygging 

4.1.1 Faktisk befolkningsutvikling og boligbygging  
 

År Igangsatte boliger Fullførte boliger 
2009 364 416 

2010 544 310 

2011 807 572 

2012 525 574 

2013 811 631 

2014 366 620 

2015 833 630 

2016 531 685 

Tabell 1 Igangsatte og fullførte boliger. Kilde SSB  
 
I Kristiansand er det pr. 1.1.2017 registrert til sammen 41362 boliger. Boligtilveksten 
varierer sterkt fra år til år. Som vi ser av statistikken har Kristiansand hatt en økning i 
boligaktiviteten på boligsiden de siste årene i forhold til tidligere. I de siste fem år er 
det igangsatt i gjennomsnitt ca. 610 boliger pr. år. Antallet fullførte boliger utgjør i 5 års 
perioden i gjennomsnitt ca 630 boliger per år. 
 
Boligproduksjonen varierer stort fra år til år. Når prosjekter nå igangsettes, så er det 
ofte med et større antall enheter i en etappe enn tidligere, i og med det bygges mange 
leilighetsbygg. Dette omfatter både fortettinger og feltutbygginger.  
 
Denne form for utbygging, gir økte utfordringer i forhold til kapasitet på eksisterende og 
planlagt infrastruktur. Spesielt blir utfordringene store dersom en åpner opp for 
igangsetting innenfor for mange områder samtidig.  
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4.1.2 Igangsatte boliger 2016 

 
Figur 3 Igangsatte boliger i 2016, kilde Kristiansand kommune 
 
Kartet viser boligene som ble igangsatt i 2016, med beliggenhet og antall. Det er 
igangsatt en god del boliger i og nær Kvadraturen og i tilknytning til senterområde i 
Vågsbygd.  Etablering av høyt antall boliger i og rundt Kvadraturen bidrar til målet om 
styrking av Kvadraturen. 
 
Tilsvarende bidrar høy igangsetting i tilknytning til Vågdbygd senterområde til styrking 
av senterområdet for bydelen. 
 

Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment P Corp., NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Thailand), MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Antall igangsatte boliger 2016

minder enn 10

mellom 10 og 20

mellom 20 og 40

mellom 40 og 61
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Figur 4 Utbyggingsområdenes geografiske plassering, vist med antall boenheter innen områdene. 
Kilde Kristiansand kommune. 
 
Figuren viser at det er god boligarealreserve innefor alle bydeler og spesielt øst i 
kommunen.  
 

 
Figur 5 Boligutbyggingsområdenes beliggenhet i forhold til metro/buss basert på 
boligprogrammet 2018-2021, kilde Kristiansand kommune. 
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Figuren viser at en vesentlig andel av boligbyggingen vil kunne skje i eller i tilknytning 
til eksisterende senter/knutepunkt eller i nær tilknytning til bussmetro. En vesentlig 
andel av dette vil utgjøre leilighetsprosjekter. Om lag 5700 boliger ligger innenfor 500 
meter fra bussmetro, eller har sentral beliggenhet. Omlag 11800 boliger ligger mer enn 
500 meter fra bussmetro eller desentralt. 

4.1.3 Befolkningsutvikling i Kristiansand 
I kommuneplanen er det lagt til grunn en befolkningsvekst for kommunen på ca. 1 %, 
dvs. en økning på mellom 800 – 1000 personer per år. Økningen har tidligere år vært 
større enn forutsatt, men lavere enn forutsatt det siste året. 
 
Den gjennomsnittlige befolkningsøkningen i Kristiansand de siste 3 år har vært på 
1095 personer per år. Befolkningstilveksten i 2016 var på 821 personer. (KILDE SSB).  
Registrert befolkningsmengde pr. 1.1.2017 var på 89268 personer.  
 

 
Figur 6 Befolkningsvekst 2003-2016 Kilde SSB 
 
 

 
Figur 7 Befolkningsøkning, fødselsoverskudd og "netto innflytting" 
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4.1.4 Pendling 
Det er i dag om lag 49 000 sysselsatte i Kristiansand, om lag 15 000 av disse er bosatt 
i andre kommuner enn Kristiansand (ca 12 000 av disse er bosatt på Agder). Pendling 
ut og inn til Kristiansands regionen vil påvirke boligbehovet, men det er usikkert i 
hvilken retning dette vil slå ut i framtiden. 
 

 
Figur 8 Bosted for sysselsatte i Kristiansand pr. 2017, kilde SSB  
 
Innpendlingen til Kristiansand er pr. i dag større enn utpendlingen. Om lag 70% av de 
sysselsatte i Kristiansand bor i Kristiansand.  

 Prognose for befolkning og boligbehov 
Kommunen estimerer framtidig boligbehov utfra SSB sin befolkningsprognose.1  Det er 
lagt til grunn en faktor på 2,09 personer pr. bolig i årene framover, som er 
gjennomsnittlig antall personer pr bolig i Kristiansand i dag. Fullførte boliger har i 
perioden 2000-2016 i snitt vært om lag 500 boliger pr. år. For å ivareta boligbehovet i 
Kristiansand fram mot 2040 bør det i HP-perioden tilrettelegges for at det kan bygges 
600 boliger pr. år de første årene og ca 500 boliger pr. år senere. Disse tallene følges 
opp i boligprogrammet hvert år.  
 

                                            
1 MMMM-alternativet (legger til grunn middelverdi for fruktbarhet, levealder og 
innenlandsk flytting og innvandring.) er brukt i estimering av boligbehov.  
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Figur 9 Forventet befolkningsutvikling og boligbehov pr. 2016. Kilde SSB pluss bearbeiding av 
Kristiansand kommune 
 
Prognosene viser at Kristiansand vil ha befolkningsøkning i årene framover, men 
økningen er avtakende. Dette skyldes i hovedsak en forventning om redusert netto 
innflytting og forventet lavere fødselstall. (Kilde: Statistikk og analyse, By- og 
samfunnsenheten).  
 
 

 
Figur 10 Innmeldt planlagt boligutbygging i forhold til estimert boligbehov, illustrert med forventet 
befolkningsvekst. Kilde SSB pluss bearbeiding av Kristiansand kommune   
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Utbyggerne er fortsatt optimistiske og har høye forventninger til realisering av boliger. 
Erfaringsmessig vet vi at faktisk realisering utgjør mellom 50-75% av innmeldt 
boligbygging fra utbyggerne. 
 
Erfaringsmessig så vet vi at spilles det inn et høyt antall boliger de nærmeste årene. 
Og det er grunn til å tro at igangsatte boliger vil fordele seg jevnere ut i perioden. Ut fra 
den gjennomsnittlige innspilte mengden boliger i perioden ser det ut til at boligbehovet 
vil være tilfredsstilende, til tross for at det i følge figuren viser underdekning på boliger i 
2021. 

4.2.1 Utbyggingsområdenes beliggenhet 
Kommunen søker å tilrettelegge for boligbygging innen tettstedsarealer. En stor andel 
av boligarealreserven ligger innenfor områder som allerede er bebygd areal. 
 

 
Figur 11 Planlagte boliger innenfor tettsted (områder som allerede er bebygd) og i nye felt, i forhold 
til estimert boligbehov. Kilde SSB pluss bearbeiding av Kristiansand kommune. 
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Figur 12 Estimert boligbehov og boligreserve fra og med 2017 fram til år 2040, basert på tabell 3. 
Kilde SSB og Kristiansand kommune  
 
Her fremgår det klart at vi allerede i dag vil ha god reserve og overkapasitet, og at over 
halvparten av boligetableringene fram til 2040 kan skje innen tettsted.        
Boligarealreserven er pr. i dag tilstrekkelig. Utfordringen er om det blir realisert 
tilstrekkelig antall boliger. Med den innmeldte boligbyggingen og prognosene for 
framtidig befolkning og boligbehov så viser prognosene at vi i Kristiansand har en 
boligarealreserve fram til 2052. 
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4.2.2 Boligtype  
Boligmassen i Kristiansand domineres fortsatt av eneboliger, tomannsboliger og 
småhus. Kristiansand har en stor enebolig-/småhusandel sammenlignet med de andre 
store byene. Dette har sammenheng med at en har hatt en lang boligtradisjon for 
eneboliger og tilrettelegging for det å eie egen bolig.  
 
 

 
Figur 13 Boligtypesammensetning eksisterende boliger  pr. 2016. Kilde SSB. 
 
 

 
Figur 14 Årlig igangsatte boliger fordelt på boligtype i Kristiansand. Kilde SSB 2 
 

                                            
2 Andre bygg enn boligbygg: bygninger med kombinderte formål hvor boliandelen er minst. 
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Figuren viser at det varierer mht hvilke boligtyper som realiseres. Igangsetting av 
større bolig/leilighetsprosjekter utgjør en vesentlig del av totale igangsettingen. Dette 
bidrar og til variasjon fra år til år. 
Samtidig ser vi at eneboligproduksjonen er stabil og at den ligger noe i overkant av 
100 enheter per år. Tidligere ble det tilrettelagt for og bygd mest eneboliger, mens de 
siste årene utgjør andelen leiligheter i snitt mer enn 50%. Utviklingen sees på som 
positiv ved at den gir grunnlag for et mer variert boligtilbud i kommunen.  
 
 

 
Figur 15 Eksisterende boligtypesammensetning pr. bydel i Kristiansand pr. januar 2017. Kilde 
Kristiansand kommune,  Matrikkel. 3 
 
Boligtypesammensetningen varierer samtidig veldig fra bydel til bydel. Det er høy 
konsentrasjon av leiligheter i sentrumsnære områder, mens det blir høyere andel 
eneboliger når en kommer et stykke bort fra sentrum.  
 
Bygging av leiligheter gjennomføres i hovedsak innenfor områdene Kvadraturen/Lund, 
de sentrale deler av Vågsbygd, og innefor de større feltutbyggingsområdene i 
Randesund. Etableringen av ny bebyggelse samlet sett skjer i hovedsak i samsvar 
med føringer gitt i statlig og lokal politikk. 
  

                                            
3 Øvrig: bygninger med kombinderte formål hvor boliandelen er minst. 
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 Dagens boligmarked 
4.3.1 Prisnivå  
Vi har en lang tradisjon i Norge for å eie egen bolig. Gjeldende boligpolitikk i Norge 
favoriserer fortsatt det å bo i egen bolig. Det er fortsatt slik at det er mer økonomisk 
lønnsomt å eie egen bolig enn annen boform. Dette bidrar bl.a til lavere andelen 
utleieboliger i Norge sammenlignet med nabolandene Sverige og Danmark. 
 
Prisnivået på boliger/tomter påvirkes av flere forhold. Nedenfor gis en opplisting over 
noen elementer som påvirker prisnivået: 

- internasjonal økonomi  
- lønnsutvikling 
- arbeidsledighet og arbeidsmarked 
- rente og tilgang på lån 
- byggevarepriser 
- boligpreferanser til kjøpere 
- krav til teknisk standard og sosial infrastruktur 
- tilgang / etterspørsel på boliger sentralt/lokalt 

 
Det er godt kjent at boligprisene i Norge har økt betydelig sett i forhold til 
konsumprisindeks og lønninger. 
 
I et deregulert boligmarked slik boligmarkedet fremstår i dag med fri prisdannelse, vil 
det være husstander med liten egenkapital og eller lav/usikker inntekt som vil ha 
problemer med å etablere seg i en egen bolig. Særlig i pressområder er vanskelig om 
ikke urealistisk å legge til grunn et balansert boligmarked med harmonisk prisutvikling. 
 
 

 
Figur 16 Utvikling i boligpris pr. m2 i Kristiansand. Kilde SSB.  
 
Kristiansand har som landet for øvrig, registrert en sterk prisvekst på boliger etter at 
regulerte prismekanismer er faset ut.   
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Kristiansand skiller seg ut fra landet for øvrig, ved at byen de senere årene har hatt en 
flatere og lavere vekst i boligprisene enn de områder/byer en kan sammenligne seg 
med.  
 
Gjennomsnittlig pris på bolig i Kristiansand er kr  3.035.351 . Til sammenligning er prisen 
i Oslo kr 5.036.735, Bergen kr  3.502.788 , Trondheim kr 3.714.475 , Stavanger kr  
3.912.596 og Tromsø kr  . 3.753.255 (EMF april 2017) 
 
Prisnivået i Kristiansand ligger nå vesentlig lavere enn for de 4 største byene (Oslo, 
Bergen, Trondheim og Stavanger). Nivået ligger også lavere enn Tromsø, Sandnes og 
Drammen. 
 
Omsetningstiden i Kristiansand er til dels vesentlig lenger enn de andre byene 
(overkant av 60 dager mens de andre oppererer innenfor 15 – 30 dager) 
 
 

  
Figur 17 Pris pr. kvadratmeter enebolig pr. 2016 
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Figur 18 Pris for blokkleiligheter pr. m2 pr. 2016 i de største byene. Kilde SSB.  
 
Prisutviklingen i Kristiansand på eneboliger har de siste årene ikke vært så høy som i 
de andre byene, og prisnivået ligge under de fleste andre byene. 
 
På landsbasis (april 2017) er det registrert en prisvekst for boliger på ca.  7.9  % (på 
årsbasis). Prisveksten i Kristiansand for samme periode er på 2.1 %. Kilde til tallene er 
Eienom Norge sin boligstatistikk for april 2017 . 
 
Av tallene som presenteres ser en at det er store variasjoner innenfor de ulike byene 
og geografiske områdene. Stavanger har bl.a hatt en prisstigning på 0.2%  
 
Kristiansand er den byen som siden 2008 har hatt en jevn og stabil prisvekst på 
boliger.  Sammenlikner vi statistikk fra tidligere år ser det og ut for at denne stabile 
effekten også har innvirkning på de omkringliggende kommuner slik som Søgne og 
Lillesand. Dette bør sees på som positivt for regionen.  
 
På finn.no sine sider får en oversikt over det som tilbys av boliger både eksisterende 
og nye. Oversikten viser at det medio april 2017 tilbys ca 1000  enheter i Kristiansand.  
 
Dette bidrar positivt til å nå målsettingen i boligpolitikken. Tallet har steget noe, men 
har vært  stabilt høyt over lengre tid. Endring fra tidligere år er at de andre større 
byene nå og har fått til et større boligtilbud.  

4.3.2 Boligaktivitet – Forholdet mellom nyboligmarkedet og bruktboligmarkedet 
Byggingen av nye boliger har over en periode (siste 5 år ) vært høy. Mht bruktboliger 
så har tilbudet også over tid vært høy og relativt stabil. Omsetningen varierer fra år til 
år og når på året en måler. Det en registrert er at omsetningshastighet for brukte 
boliger er høyere i Kristiansand enn landet for øvrig.  
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5 BOLIGAKTIVITET OG TILRETTELEGGING 
 Kompakt byutvikling og lokalmiljø  

Begrepet 10-minuttersbyen brukes i planarbeidet som et bilde på et flerfunksjonelt 
nærmiljø med korte gangavstander og nærhet mellom boliger og ulike daglige 
gjøremål (handel, nærservice, offentlige tjenestetilbud som skole, barnehage, 
eldresenter og helsetilbud).  
 
Det vil være en målsetting at man – primært som bosatt, sekundert som arbeidstaker – 
har tilgang til flest mulig funksjoner og tjenester innenfor 10 minutters gangavstand.  
 
Idrettsanlegg, parker og friområder bør også lokaliseres slik at det samlede behovet 
for å dra ut av området minimeres. Viktige målpunkt skal kunne nås til fots, og det må 
derfor legges til rette for et finmasket gang- og sykkelveinett med høy standard. 

 Boligaktivitet i forhold til levekår, folkehelse og bomiljø 
Stortingsmeldingen Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller har mål om 
bedre levekårene for de vanskeligst stilte. Under dette målet ligger delmålet Redusere 
levekårsforskjeller mellom geograftiske områder.I Kristiansand har de ulike boområder 
ulike levekårsutfordringer. Et mål bør være å søke å utjevne sosiale forskjeller i ulike 
boområder/bydeler. 
 
Det er flere strategier som sammen må bidra til å skape gode levekår i alle områder og 
bydeler. Kommunen kan gå inn med betydelige investeringsmidler i infrastruktur for å 
sikre gjennomføring, gjennomføre strategiske tomtekjøp av bygninger/arealer, bidra til 
bygging av parker/promenade. Kommunens satsning i forhold til Kvadraturen og 
sentrum er et slikt eksempel. 
 
Kommunes politikk og planlegging for en mer sammensatt boligmasse og mer 
sammensatt befolkningsmasse er tatt inn i forslag til kommuneplanens samfunnsdel, 
og har fått et sterkere forkus.  

 Boligaktivitet og offentlig infrastruktur  
På bakgrunn av innmeldte data til tabell 3, utarbeider administrasjonen egen prognose 
for forventet boligbygging. Sammen med dette utarbeides befolkningsprognoser for de 
ulike områder. Dette danner et grunnlag når kommunen vurderer boligbyggingen opp 
mot skole og barnehagedekningen i kommunen, og teknisk og grønn infrastruktur. 
Dette danner også grunnlag for framskrevet behov for boliger og institusjoner innenfor 
helse og omsorg. 

5.3.1 Boligaktivitet - sosial infrastruktur  
Ny utbygging krever at det er tilstrekkelig sosial infrastruktur til å betjene områdene. 
Kapasiteten på eksiterende infastruktur må være tilstrekkelig, eller det må vurderes 
behov for etablering av ny infrastruktur. Det kan etter hvert bli aktuelt å prioritere 
utbygging i områder hvor det er tilstrekkelig infrastruktur, fremfor i områder som krever 
ny etablering. 
 
Skole 
Generelt legger kommunen til grunn at boligbyggingen må tilpasses den strukturen en 
har på tjenesten. Innenfor denne HP perioden er det vurdert at det er tilstrekkelig 
kapasitet til å ta i mot planlagt boligutbygging. Generelt er skolekapasiteten i 
Kristiansand god, men det er utfordringer innenfor enkelte områder.   
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Barnehage 
Kommunen har full barnehagedekning (summen av det kommunale og private 
barnehagetilbud). Imidlertid er det også her forskjeller innenfor bydelene. 
 
Helse og sosial  
Prognoser for befolkningsutvikling og framskrivninger av omfang av behov for framtidige 
institusjoner danner grunnlag for planlagte etableringer av omsorgsboliger og sykehjem. 

5.3.2 Boligaktivitet - grønn infrastruktur 
Krav til grønnstruktur / lekearealer (sandlek, kvartalslek, nærmiljøpark) gis i 
utgangspunktet som rekkefølgekrav i reguleringsplan. Dette er krav som kommer som 
en direkte følge av den utbyggingen som gjennomføres.  

5.3.3 Boligaktivitet - teknisk infrastruktur 
Hovedregelen er at det er utbygger som er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre 
tiltakene som fremkommer ifm en planbehandling.  
 
Krav til etablering av teknisk og grønn infrastruktur i planområder fastlegges som 
hovedregel ifm reguleringsplanbehandlingen. 
 
I en del tilfeller er det imidlertid praktisk for både kommune og utbygger å bli enige om 
en bidragsordning pr. boenhet, og at kommunen ifm en utbygging gjennomfører 
tiltakene. Dette gjelder spesielt fortetting og mindre utbyggingsområder, der det ofte vil 
dreie seg om behov for utbedringer av eksisterende grønstruktur for å tåle økt bruk evt 
endrede behov på funksjonsinnhold (sosiale møteplasser). 
 
Omfattende krav til etablering av infrastruktur vil kunne hindre realisering. Det å få 
klarlagt denne type utfordring arbeider administrasjonen/utbyggerne fortløpende med 
ifm planbehandling og avtaleinngåelse. 
 
For andre områder vil en være avhengig av tiltak / etableringer som kommunen alene 
ikke kan og bør være ansvarlige for å gjennomføre. Eksempel kan være krav til 
fylkesvei og annet hovedvegnett (hovedinnfrastrukturtiltak). I slike tilfeller vil kun en 
koordinert og samlet innsats mellom flere nivåer bidra til realisering.  
 
Boligprogrammet med angitte boligbehov gir grunnlag for å beregne behovet for 
kapasitet på vann- og avløpsnettet. 
 
Ved utarbeidelse av boligprogrammet har kommunen valgt å ha fokus på de større 
røde utbyggingsområdene med krav til hoved- /fellesstruktur. 
 
Avløpsutfordringer i Kristiansand 
Avløpsutfordringene i forhold til fortetting og utbygging av nye områder i Kristiansand 
er 3-delte. 
• Kapasitet på overvannsnettet 
• Kapasitet på spillvannsnettet i tørrvær 
• Fremmedvann og overløpsutslipp fra spillvannsnettet ved nedbør 
 
Overvannsnettet i Kristiansad har jevnt over liten restkapasitet. Dette forventes å 
forverres ved økt nedbør som følge av klimaendringer. Overvann søkes derfor i størst 
mulig grad håndtert på egen eiendom. For større utbyggingsområder er det mulig å 
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finne veldig gode overvannsløsninger – dersom en har fokus på overvannsløsninger 
tidlig nok.  
 
For mindre fortettingsprosjekter i tettbygde områder så er overvannshåndtering en stor 
utfordring da en ofte legger opp til utbygging av mesteparten av tomta kombinert med 
parkeringskjeller under det aller meste av tomta.  
 
Utbygginger kan medføre så stor økning i spillvannsmengde at en eller flere 
pumpestasjoner samt evt ledningsnett må oppdimensjoneres for å kunne håndtere en 
utbygging. Spesielt gjelder dette ved større feltutbygginger, men også ved etappevis 
utbygging i noen områder kan relativt små utbyggingermedføre at systemets kapasitet 
overskrides.  
 
Spillvannsnettet i Kristiansand mottar betydelige mengder nedbørsavhengig 
fremmedvann, og dette resulterer i overløpsutslipp (kloakkutslipp til  vassdrag og til 
sjøen) fra bl.a pumpestasjoner, der verken pumpestasjoner eller spillvannsnettet 
videre kan håndtere disse vannmengdene. 
 
Gjeldende utslippstillatelse krever at overløpsdriften skal være under 5 % fram til 2025, 
og deretter under 3 % over året. Enkelte lokale pumpestasjoner samt en rekke 
knutepunktstasjoner/-overløp har tidvis betydelige overløpsutslipp godt over dette 
kravet. Ytterligere utbygging / fortetting vil medføre økt spillvannsbelasting og dermed 
økt kloakkutslipp og selv om det er igangsatt arbeid for å kartlegge og deretter 
redusere fremmedvann, er dette omfattende arbeid og vil i mange tilfeller kreve store 
tiltak for å løse. 
 
Odderøya renseanlegg bygges ut for tiden, og alt spillvann i Kristiansand skal etter 
hvert samles her. For å få renseprosessene til å fungere optimalt bør fremmedvann 
reduseres, og det er heller ikke kapasitetsmessig lagt opp til at dagens 
fremmedvannsnivå videreføres. Det betyr at det over tid er ønskelig å  å få et 
avløpssystem der man får fjernet mest mulig fremmedvann, for å redusere 
overløpsdriften i samsvar med utslippstillatelsen, frigjøre kapasitet til nye utbygginger  
og at dette skjer ved fortsatt bruk det avløpsnettet og pumpestasjoner som fungerer 
tilfredsstillende. 
 
Arbeid med revisjon av hovedplaner for vann og avløp pågår og forventes ferdig i løpet 
av høsten 2017. 
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6 PRIORITERING AV UTBYGGINGSOMRÅDER 
Boligutbyggingen er avhengig av interesserte og velvillige utbyggere. Samtidig vil flere 
av utbyggingsprosjektene spesielt de større utbyggingsområdene være avhengig av 
kommunal medvirkning, blant annet for å løse infrastrukturtiltak både på kort og lengre 
sikt.  
 
Alternativet er at områdene søkes realisert fortløpende. Dette gir liten forutsigbarhet ift 
kommunens oppgave for etablering/tilrettelegging av offentlig infrastruktur. 
 
Boligprogrammet lager en prioritering mellom de større utbyggingsområdene i tabell 2. 
Grunnlaget skal gi kommunen og utbygger større forutsigbarhet. Det er forutsatt at det 
skal gjøres en vurdering av prioriteringsrekkefølge for områdene i rød gruppe ifm 
revisjon av boligprogrammet. Dette beskrives nærmere i kapittel 6.1.3.  
 
Boligbyggingen kan deles i bygging innenfor: 

 Transformasjonsområder: allerede bebygde områder med sammensatt struktur, 
mange grunneiere og ofte med omfattende rekkefølgekrav til 
infrastrukturanlegg. 

 Feltområder: nye og ubebygde områder. Kan ha sammensatt grunneierstruktur 
og rekkefølgekrav til infrastrukturanlegg. 

 Tettstedsområder: områder som ligger innenfor allerede utbygde områder. Kan 
ha rekkefølgekrav til infrastrukturanlegg. 

 
Ut fra dette har en valgt å inndele områdene i tabell 3 i 3 kategorier: 

1. Områder som bygges ut i kommunal regi og private områder der det allerede er 
inngått utbyggingsavtale, eller de er igangsatt. Disse har en angitt med grønn 
farge. 

 
2. Private utbyggingsområder som i liten grad er forutsatt å kreve medvirkning fra 

kommunens side, er angitt med gul farge. 
 

3. Større utbyggingsområder som krever medvirkning og tilrettelegging fra 
kommunens side, foreligger ikke inngått utbyggingsavtale, og gjeldende 
budsjett/HP har ikke avsatt tilstrekkelig midler til tiltak. Områder angitt med rød 
farge. 

 
Det bemerkes at kommunen vil være avhengig den enkelte private utbyggers initiativ 
for å kunne nå ønsket aktivitet. Fargekodingen vil derfor forløpende tas opp gjennom 
revisjon av programmet. 
 
Plan og bygningsloven krever at grad av kommunal medvirkning/tilrettelegging skal 
vurderes konkret ifm den enkelte sak/utbygging. Allikevel er valgt fargekodene i tabell 
3 ment å kunne gi en viktig føring for planarbeid og forhandling for inngåelse av avtale 
ifm gjennomføring av et prosjekt.  

6.1.1 Grønn prioritering 
Områder angitt med grønt er forutsatt bygd ut i forhold til vedtatt reguleringsplan og 
utbyggingsavtale. I gruppen inngår også kommunale områder. 
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6.1.2 Gul prioritering  
En vesentlig andel av boligtilbudet vil tilbys innenfor de gule områdene. Hvilke av disse 
områder som skal og bør prioriteres er vanskelig å angi. En har ut fra et hovedprinsipp 
i utbyggingspolitikken (utbygger selv ansvarlig for å løse tiltak), konkludert med at 
avtaleforhandlinger/private initiativ vurderes forløpende og i den konkrete sak. 
 
En positiv holdning fra kommunen med mulighet for mindre bidrag vil kunne løse 
utbyggingsøkonomi  for flere av områdene. Det er viktig for å opprettholde aktivitet og 
mangfold av aktører kommunen har  et lite handlingsrom for å imøtekomme de 
utbygginger som ligger innenfor det som er gul gruppe, og at dette tas inn i 
kommunens budsjettdiskusjon. 

6.1.3 Rød prioritering 
For å sikre tilstrekkelig utbud av tomter/boliger, er det viktig at boligbygging innenfor ett 
eller flere av disse røde områdene sikres.  
 
Det er i tabell 2 satt opp en oversikt over status for områdene, med en prioritering ut 
fra gitte kriterier. 
 
En erkjenner at det ikke er mulig å allokere all utbygging innenfor de angitte 
områdene. Det er en erkjennelse at det å prioritere noen områder er vanskelig, men 
avgjørende for en forutsigbar byutvikling. 
 
Det er også vektlagt at kommunen både på kort og lang sikt kan sikres et 
tilfredsstillende boligtilbud. Kommunens bidrag til områdene både det som er gitt til nå 
og det som forventes måtte gis ifm utbyggingen er tillagt vekt i vurderingen. 
 
En bærekraftig utvikling innebærer koordinert bolig, areal og transportutvikling der det 
tilrettelegges for aktivitet i eller tilknytning til kommunens utpekte knutepunkt/sentra og 
busstraseer med god frekvens.  
 
Arealbruken i Kristiansand er en sentral faktor når regionen skal forhandle med Staten 
om en Bymiljøavtale. Arealbruk er det viktigste virkemiddel for å opprettholde målet om 
0-vekst for personbiltrafikken over lang tid. Et boligprogram som gjenspeiler disse 
ambisjonene er et godt utgangspunkt for framtidige drøftinger med Staten og de andre 
kommunene som inngår i Bymiljøavtalen. 
 
Det påpekes at valgt prioritering vil gi føringer for prioritering langt utover denne 
handlingsprogram perioden. 
 
Prioritering av områder 
Nederst i tabell to gis områdene en prioritering fra 1 til 5, hvor 1 er høyest prioritert. 
Fargen på prioriteringen angir hvorvidt det vil bli anbefalt avsatt økonomiske bidrag til 
utbyggingområdet i angitt handlingsprogramperiode. 
 
For de områdene som er gitt en rød prioritering vil det i forbindelse ved oppstart av 
detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale bli vurdert hvorvidt kommunen 
ønsker å inngå inngå utbyggingsavtale. Dersom et område ikke prioritert i 
handlingsprogramperionden kan konsekvensene for utbyggingsområdet bli: 

 Kommunen går ikke inn med økonomisk bidrag til offentlig infrastruktur 
 Det vil ikke bli tilbudt avtale om mva-kompensasjon som følge av ikke inngått 

utbyggingsavtale  
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 Kommunen vil ikke tilby utbyggingsavtale 
 
Kriterier for rød prioritering 
Reguleringstatus: 
Status kan gi grunnlag for at det er skapt en forventning til at kommunen skal/bør bidra 
til en realisering. 
 
Boligtilbud i bydel: 
Gjeldende politikk legger til grunn at det skal kunne tilbys et variert tilbud av boliger 
innenfor hver bydel. De fleste bydeler vil ha tilfredsstillende dekning. 
 
Bidrag fra utbygger: 
Hvilke infrastrukturtiltak skal utbygger bidra til å løse? Infrastruktur utbygger skal bidra 
til å løse står opplistet i tabell. Hvorvidt dette tiltaket ansees å ha prioritet er vurdert ut 
fra kriteriene høy, middel eller lav prioritet. 
 
Kostnader: 
Det er ut fra en forholdsmessighetsbetraktning gjort en vurdering av kostnader 
utbyggingen vil medføre for kommunen til investeringer. Kostnader i form av bidrag fra 
kommunen er dermed ikke angitt, men for alle områdene er det viktig å få slik 
avklaring. Det er gjennomført en forenklet vurdering av om kostnadene anses som høy 
(+ 50 mill), middel (20 – 50 mill) eller lavt (0-20 mill). Det er og angitt om bidraget kan 
påregnes i eller utenfor denne HP- perioden.  
 
BATP -Vurdering av hvordan utbyggingen bidrar til målsettingen om 0-vekst for 
personbiltrafikken: 
Hvert utbyggingsprosjekt er vurdert i forhold til hvor avhengig beboerne vil være av 
personbil for å dekke sitt daglige transportbehov. Vurderingen er gjort for tre faktorer 
kollektivtransport, sykkel og gange: 

 Kollektivtransport: Finnes det et eksisterende kollektivtilbud? Hvor langt er det å 
gå til nærmeste eksisterende holdeplass, Hva er frekvensen for det 
eksisterende kollektivtilbudet? Hvike destinasjoner kan nås med eksisterende 
kollektivtilbud, med og uten bytte? Hvor raskt vil utbyggingen bidra til å øke 
merkedsgrunnlaget og gi mulighet for forbedring av det eksisterende 
kollektivtilbudet. Faktoren «Kollektivtilbud» gis en tredelt vurdering: svakt, 
middels og godt. 

 Sykkel: Hvilke offentlige og private tjenestetilbud og 
arbeidsplasskonsemntrasjoner kan nås innefor en akseptabel sykkelavstand. 
Faktoren er en kombinasjon av både avstand og tilgang på relevante 
destinasjoner. Faktoren «Sykkel» gis en tredelt vurdering: kort, middels og lang. 

 Gange: Hvilke offentlige og private tjeneste tilbud kan nås innenfor en 
akseptabel gangavstand. For denne faktoren er det ikke lagt spesiell vekt på 
avstand til arbeidsplasskonsentrasjoner. Faktoren er en kombinasjon av både 
avstand og tilgang på relevante destinasjoner. Faktoren «Gange» gis en tredelt 
vurdering: kort, middels og lang. 

 Nærhet til metrolinjens hovedtrasee eller busslinje med mer enn 3 til 4 avganger 
per time, avstand mindre enn 300 m, og avstand til senter/knutepunkt Det 
vurderes kvaliteten på eksisterende kollektivtilbud, tilgang på offentlig og private 
tjenestetilbud i gå og sykkelavstand fra utbyggingsområdet.  
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Byspredning 
Grunnlag for vurdering av Byspredning tar utgangspunkt i SSB sin definsjon av tettsted. 
Det er gjort en egen vurdering i tillegg til BATP-faktorene om utbyggingsprosjektet bidrar 
til byspredning. Utbyggingsprosjekter som ligger innefor eksisterende tettstedsområde 
vil kunne basere seg på og uke nytten av eksisterende infrastruktur og kommunalt tilbud. 
Dette omfatter etablert kollektivtilbud, investeringer i gang- og sykkelveger, kommunal 
veginfrastruktur, vann og avløp, skoler osv. Prioritering av utbyggingsprosjekter som 
ikke medfører byspredning vil kunne utsette behovet for investeringer og redusere 
veksten i driftsutgifter. 

6.1.4 Tabell 2  
Tabell 2 Prioritering av utbyggingsområder 
 

 
  

Kroodden Marviksletta Bjørndalen Hamrevann
Antall boenheter 800 1200 550 3800

Valgte Kriterier     
1. Planstatus Regulert - ja  x x
Status detaljregulering  Under regulering   

nei x x
Kommunalt 
engasjement i dag Avtaler ? ja delvis ja ja delvis
2. Boligtilbud bydel ja x   
Behov ? 0 x x

nei x
3. Bidrag  fra utbyggingen til 
viktig infrastrukturtiltak Vågsbygdvei Østre Ringvei Eksist veg
Tiltak Idr. bane Havnevei Idr. bane

Idr. bane
Viktig bidrag? høy x x

middel  
lav  x x

4. Kostnad kom Infrastrukturbehov. Tekn + sos Teknisk + sos Teknisk Tekn + sos
0-20 lav x x
20-50 middels 
50+ høy x x

   
Når ? innefor HP Nei ja ja nei
6. B-ATP - God x** x
Felles vurdering Middels
kollektiv, sykkel og gange Dårlig x x

Byspredning i forhold til SSB's definisjon for tettsted: Spredning,, FortettingSpredning Fortetting Fortetting Spredning
Anbefalt prioritering
mellom områdene 1 - 5 3 1 2 4
* Avstand nytt boligområde til eksisterende boligområder gjør at området vurderes som spredning.
** Støtter opp om ny ringforbindelse for kollektivtrafikk

Innefor HP perioden velger en å prioritere



36 
Boligprogram 2018-2021 

6.1.5 Bakgrunn for prioriteringen i tabell 2 
Områdene som i tabell 3, og er prioritert i tabell 2, er angitt med rød fargekode omfatter 
følgende områder: 

 Kroodden 
 Marviksletta 
 Bjørndalen 
 Hamrevann, foruten den delen som ble tatt inn i vedtak av BP i 2013 (300 

eneheter) 
 
Boligtilbud i bydelen 
Det skal tilstrebes et jevnt fordelt utbud av boliger i alle bydeler. Pr. i dag er det godt 
utbud av boliger i østre deler av kommunen, mens det er lavere utbud i vestre del. 
Kroodden har derfor fått en høyere prioritering enn de øvrige områdene. 
 
Gjennomføring av/bidrag til offentlig infrastruktur 
Her angis hvilke offentlige infrastruktur tiltak den enkelte utbygging vil bidra til blir 
gjennomført. Prioriteringen gis ut fra viktigheten det enkelte utbyggingsområdet har til at 
tiltaket blir gjennomført.  
 
Kommunalt bidrag til infrastruktur 
Ved krav til gjennomføring av infrastruktur skal det gjøres en vurdering av kommunens 
bidrag ut fra en forholdsmessighetsbetraktning. Her anslås grovt forventet bidrag fra 
kommunen innenfor lav, middels og høy kostnadsramme. For ingen av områdene er det 
inngått utbyggingsavtale. Det er innledet drøftelser om avtale for Bjørndalen og  
Marviksletta. Utbyggingsområdene Bjørndalssletta og Kroodden antas å kunne bygges 
ut med lave bidrag fra kommunen. 
 
B-ATP 
For å oppnå kommunens målsetting om kompakt byutvikling og nullvekst i biltrafikken, 
er avstand til senterområde/knutepunkt og metro/kollektivakse viktig kriterium. 
Områdene Bjørndalssletta og Marviksletta ligger nærme eksisterende senterområder og 
metroakse. Områdene kommer og godt ut i utarbeidedet matrise og som er vektlagt i 
forbindelse med søknad om Bymiljøavtale 
 
Byspredning 
Utbyggingsområdenes innvirkning på byspredning i kommunen er viktig med tanke på 
kommunens målsettinger for arealpolitikken. Områder som ligger tett opp til 
eksisterende utbygde områder får høy prioritering. Dette er områder som Bjørndalen og 
Marviksletta.  
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7 ADMINISTRASJONENS ANBEFALING 
På bakgrunn av gjeldende politikk og innmeldte boligbehov har vi følgende anbefaling: 

 Kommunen skal for perioden tilrettelegge for et byggevolum på ca 720 boliger 
pr. år, fortrinnsvis innen tettsted og transformasjonsområder. 

 Tabell 3 gir grunnlag for drøftelse av utbyggingsavtale. 
 Tabell 2 angir prioritering for hvor kommunen skal tilby utbyggingsavtale  
 Kommunen vurderer fortløpende ifm revisjon av boligprogrammet prioriteringen 

av utbyggingsområder. 
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8 OM TABELL 3 
Boligprogrammets Tabell 3 viser en oversikt over boligområder som er planlagt eller 
som er under planlegging og som forutsettes bygd ut i privat eller kommunal regi. Det 
er kun områdene på mer enn 10 - 15 boenheter som er omtalt. Tabellen er dermed 
ikke fullstendig ift den aktiviteten som vil være i kommunen. Tabellen er heller ikke  
ikke fullstendig for krav til grønne og tekniske anlegg som knyttes til det enkelte 
området. 
 
Utbyggingsavtalen for det enkelte område vil ta utgangspunkt i den enhver tid 
gjeldende utbyggingspolitikk, kommunens budsjett og handlingsprogram og vedtatt 
kommunedelplan og reguleringsplan og bestemmelser for det konkrete område. 
 
Tabell 3 er viktig for å kunne kombinere fortsatt videre satsning på økt boligproduksjon 
til en stadig voksende befolkningsmengde på den ene siden, og optimalisere 
kommunens investeringsbehov på den annen side. 
 
For kommunen er kunnskap om sammenhengen mellom skolekapasitet og behov for 
teknisk og grønn infrastruktur viktig å få klarlagt for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet i 
utbyggingsprosjektene.  
 
Forslag til boligprogram og Tabell 3 viser en forventet aktivitet tilsvarende 970 
boenheter i gjennomsnitt per år i perioden. Erfaringer tilsier at ca. 50-75 % av det som 
innmeldes kommer til realisering. 
 
På bakgrunn av innrapportert aktivitet i tabell 3 er det utarbeidet prognoser for det som 
ansees som reell utbygging. Det er tenkt 3 scenarier mht aktivitet. Lav (50-75%) av 
innmeldt aktivitet, middels (75-90% ) av innmeldt aktivitet og Høy (100%) av innmeldt 
aktivitet. Dette er spilt inn som prognoser til videre HP arbeid ift dimensjonering av 
infrastruktur.Teknisk direktør har i de oversendte prognoser ifm HP- budsjett 
behandling foreløpig lagt til grunn lav aktivitet. 

8.1.1 Boligbygging – Utbyggingstakt  
Den årlige boligproduksjonen varierer både mht volum og type bolig. Av tidligere 
tabeller ser det ut til at boligforsyningen er ganske jevn. Slik vil det sannsynligvis også 
kunne være fremover. Det viktige for kommunen er at det over tid vil være mulighet for 
et høyt produksjonsnivå. 
 
De faktiske igangsettingstall er lavere enn det som blir innmeldt av forventninger til 
kommunen ifm. rullering av Boligprogrammet.  
 
Årsaker til dette kan være: 

 Optimistiske utbyggere 
 Generell økonomisk usikkerhet og avventing i markedet 
 Manglende finansiering (bankene er tilbakeholdne med lån og krav til 

egenkapital er skjerpet) 
 Mange og omfattende rekkefølgekrav til utbyggingsområdene 
 Konflikt med eksisterende boområder og nye, herunder grunneierspørsmål 
 Manglende planavklaringer eks Marviksletta – Ny Havn Kongsgård Vige 
 Fastlåste forhandlinger ifm utbygging av områder 
 Mulighet for økt arbeidsledighet 
 Noe større usikkerhet i eiendomsmarkedet 
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En lavere aktivitet kommer og som en naturlig konsekvens av at markedet er 
deregulert og markedsstyrt. Majoriteten av boliger som bygges i Norge og Kristiansand 
planlegges og utvikles av private boligutviklere. Boligene avhendes i et marked, til 
markedsbetingelser, uten subsidier eller prisregulering. I tillegg er det i de fleste tilfeller 
de private som fremskaffer byggegrunn. 
 
Kommunen kan bidra til å påvirke utbyggingstakten i forhold til myndighetsutøvelsen 
med planavklaringer. Prioritering av kommunens ressurser  med offentlig tilrettelegging 
av infrastruktur er et annet viktig virkemiddel. Kommunen vil gjennom økonomiske 
insentiver prioritere i hvilke områder kommunens ressurser skal brukes. Dette som 
rene investeringer eller som arbeidsinnsats. Dette vil påvirke utbyggingsaktiviteten, 
ikke minst på lang sikt.
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9 TABELL 3  
Tabell 3 Innmeldt forventet boligbygging 

 

Område

Byggeområde

Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form

Tekniske anlegg

Grønt anlegg Boligtype
Kom. 
boliger Skole

Barne- 
hage Kultur

Bydel Vest - 
Flekkerøy

Krav
Veiledende Behov Behov Ønske/behov

Område 1 Felt  
Kjeldeviga (Fl.vest) Regulert 0 0 0 0 12 Privat G/S-vei (skolevei), VA-anlegg Sandlek i planomr. Enebolig
*Lindebø/Skålevik B

Omreguleres 0 12 12 12 31 Kom./Privat
Veiforbindelse Revemyrveien-
Nestemyrveien, VA-anlegg Kvartalslek Blandet   

Kilura (Fl.vest) Regulert 0 0 0 0 35 Privat G/S-vei, VA-anlegg Kvartalslek, Andås + sandlek Enebolig
Tyttebærheia 2/14 Regulert 3 0 0 0 0 Privat G/S-vei Ferdigstilt Enebolig
Tyttebærheia Øst 2/92 Regulert 6 6 0 0 0 Privat G/S-vei til Paulen, vei Sandlek Enebolig
Gnr 1 bnr 24.Myra

Regulert 0 0 0 0 2 Privat
Trafikksikkerhetstiltak skolevei

Oppgradering nærmiljøpark
Enebolig/Sm
åhus

Paulen gnr 2 bnr 8 Regulert 2 0 0 0 15 Privat G/S-vei til paulen + utb området Kvartalslek Enebolig
Gnr 1 bnr 5 Mæbø

Regulert 2 2 0 0 8 Privat
Skolevei, fortau, pumpestasjon Kvartalslek i samarb. m.fl. KK-

regi.
Enebolig/leili
ghet  

Gnr 1 bnr 6 Mæbø
Regulert 0 6 3 3 15 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien- Adkomstvei, 
fortau Sandlek Blandet  

Jenteheia, Alsviga
Regulert 0 0 0 0 13 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien, VA-anlegg, vei
Sandlek

Enebolig/hyb
ler?

Hundeholta Regulert 4 1 0 0 0 Privat Kapasitet Vågsbygdveien, VA-anlegg, vei Kyststi, oppgrad. Sandlek Enebolig
Hustofta øst Regulert 8 0 0 0 0 privat Kapasitet Vågsbygdveien Sandlek Leiligheter
Hustofta vest

Regulert 2 2 0 0 5 Privat
Kapasitet Vågsbygdveien Kvartals Paulen/sandlek, 

kyststi
Enebolig/leili
ghet

Sildenestangen - felt A
Regulert 0 0 0 0 9 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien
Oppgrad. Nærmiljøpark

Enebolig/To
mannsbolig

Vraget (B38) Regulert 7 0 0 0 0 Privat Kapasitet Vågsbygdveien, fortau, VA-
anlegg

Kvartalslek, i plan 1/5 Leilighet 
Revemyrveien 30 mfl.

Regulert 6 5 0 0 0 Privat
Kapasitet Vågsbygdveien, fortau Sandlek, Kvartalslek Paulen, 

atkomst turstier
Tomannsboli
g

Revemyrheia øst
Regulert 4 4 4 4 7 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien Sand/kvartalslek i Paulen, sti til 
friområde/utsiktspkt.

En+tomanns
bolig

Lindebø brygge*
Regulert 10 14 12 12 0 Kom/privat

Kapasitet Vågsbygdveien, VA-anlegg, 
pumpestasjon?

Sandlek v.brygge, kyststi, 
oppgrad nærmiljøpark Leilighet

Flekkerøy 1/4
Under regulering 0 0 0 0 40 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien, VA-anlegg Kvartalslek i plan 1/5, sandlek 
fellesareal leilighet

Hattesteinen
Under regulering 0 20 20 0 0 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien, fortau, vei, VA-
anlegg

Sandlek, kyststi, oppgrad. 
Nærmiljøpark Lindebø skole. Leilighet

Skylleviga
Regulert 0 0 0 0 0 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien
Sandlek (gml. arealbest.)

Enebolig/leili
ghet

Flekkerøyveien 8 og 10 - 
1/118 og 1/246 Under regulering 0 0 0 0 16 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien
Sandlek, fjellsikring

Forretning/le
iligheter

Brattestø/Skålevik - 
Flekkerøy

Under regulering 5 5 2 2 0 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien, oppragdering 
av offentlig vei Sandlek, kvartalslek Paulen, 

kyststi

Ene-
/tomannsboli
g

Fortetting

Sum område 1 59 77 53 33 208
Alle nye utbyggingsområder/områder vil ifm reguleringsbehandling  vurderes i forhold til kapasitet på Vågsbygdveien 
Alle nye utbyggingsområder må i forhold til oppstart og utbyggingstakt vurderes ift skolekapasitet.
* Utb. avtale  vurderes 
ved evt. salg av 
kommunal andel
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Område
Byggeområde

Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form
Tekn. anlegg

Grønt anlegg Boligtype Kom boligerSkole BarnehageKultur
Bydel Vest - 
Vågsbygd

Krav
Veiledende Behov Behov Ønske/behov

Område 2
Kroodden

Områdeplan 0 40 40 40 700 Kom/Privat

VA, VA ledning ved Torkelsmyra skole, 
pumpestasjoner, Kapasitet 
Vågsbygdveien, rundkjøringer. Gro 
avklarer

7'er bane -Torkildsmyra søkes 
utvidet til 11'er bane, 
Kvartalslek og sandlek, 
turveier, bidrag nærmiljøanlegg 
Møvik skole Blandet

2*8 og 3 
eneb.t

Utvidelse 
av skole Barnehage

7'er 
bane/11'er 
bane

Ravneheia B2, del 2
Under regulering 0 10 10 10 10 Kom

Kapasitet Vågsbygdveien Gro sjekker Oppgrad. nærmiljøpark, 
sandlek, turstier Blandet

Sagmyrlia
Regulert 0 0 0 0 160 Privat

Kapasitet Vågsbygdveien, VA, overvann, 
adkomstvei, bru, fortau

Oppgrad. kvartalslek Klipperv., 
sandlek, Leilighet  

Voie gård 11/749 Regulert 10 10 8 0 0 Privat Kapasitet Vågsbygdveien Sandlek Blandet  
Steindalen 11/415 Under regulering 10 20 15 5 0 Privat Kapasitet Vågsbygdveien Del av kvartalslek, sandlek Leilighet
Omforming 0
Voie senter

Regulert 30 24 0 0 0 Privat
Kapasitet Vågsbygdveien, overvann Balløkke på eks.areal, sandlek, 

opparb. del av park Leilighet 2 enheter
Sum område 2 50 104 73 55 870
Felt
Bråvann

Regulert 15 5 0 0 120 Kom
Kapasitet Vågsbygdveien, adkomstvei, VA-
anlegg Ferdigstilt Enebolig 7/11'er bane

Sum Bråvann 15 5 0 0 120

Fortetting

Felt
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Område
Byggeområde

Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form
Tekn. anlegg

Grønt anlegg Boligtype Kom boligerSkole. BarnehageKultur
Bydel Vest 
Hellemyr - 

Krav
Veiledende Behov Behov Ønske/behov

 Område 5 Felt  
Hellemyr E1 Under regulering 0 20 20 20 40 Kom Avklares i plan Blandet  
Hellemyr D4 Regulert 9 0 0 0 0 Kom Lekeplasser ferdigstilt Blandet tomt 2 daa  
Fortetting  
Bydalstjønna 14/7 mfl.

Regulert 12 12 8 0 0 Privat

Adkomst, g/s-vei

Sandlek, friomr. Leilighet
Omforming  
Sum område 5 21 32 28 20 40

Område 6 Felt  
Fortetting  
Omforming  
Sum område 6 0 0 0 0 0

Område 12 Felt  
Straismoen 5 og 7 Regulert 0 0 0 0 20 Privat Sandlek, snarvei Leilighet
Fortetting  
Omforming  

Sum område 12 0 0 0 0 20

Område 13 Felt  
Høietun 3 Regulert 0 0 0 0 20 Privat/kom Kvartalslek Enebolig
Fortetting  
Håmoen (B 39)

Regulert 7 0 0 0 0 privat

Fortau, adkomstvei, Oppgradering nærmiljøpark, 
bidragsordning.Sandlek ferdig. 
Noe kontroll gjenstår Blandet

Ravnåsveien 6 Regulert 4 6 0 0 0 privat Adkomstvei Sandlek
Ravnåsveien 5

Under regulering 0 0 0 0 15 privat

Adkomstvei, VA-anlegg Sandlek gjennomføres av  
Ravnåsveien 6.  R5 koster 
oppgradering kvartalslek på 
Tutlamoen

Enebolig/tom
annsbolig

Omforming

Sum område 13 11 6 0 0 35
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Område
Byggeområde

Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form
Tekn. anlegg

Grønt anlegg Boligtype kom boligerSkole. BarnehageKultur

Bydel 
Sentrum - 
Grim

Krav

Veiledende Behov Behov Ønske/behov
Område 7 Felt  

Fortetting  
Gamle mandalsvei 2-12 Under regulering 0 0 0 0 45 Privat Tiltak Gamle Mandalsvei
Kobberveien ( B35)

Regulert 30 36 0 30 0 Kom/Privat

Forurensing grunn,  undergang Tinnheiv Turvei, 
sandlek/kvartalslekeplass, 
akebakke tilpasning Leilighet

Idda
Regulert 40 0 0 0 26 Kom/Privat

Sandlek/Kvartalslek/nærmiljøpa
rk Leilighet    

Grim torv Under regulering 0 0 50 50 225 Privat Oppstart av regulering i løpet av 2017 Avklars i regueleringen
Sum område 7 70 36 50 80 296

Område 8 Felt
Fortetting  
Øvre fergested

Regulert 0 0 0 0
Møteplass/steindekke 
promenade

Setsdalsv.16a-20-
frobusdalen

Under 
omregulering 0 15 15 14 0 Kommunal Kvartalslek, sandlek, gangvei

Etableringsle
iligh.

Ungd 
boliger

Egshauen 2 Regulert 0 0 0 0 0 Privat Fortau Sandlek, kvartalslek, sti Leilighet
Solbv.12/14-
Sykeplskole (Egsveien 
50 - 54) Regulert 30 30 20 0

Privat/Komm
unal

Fortau, miljøagate, VA-anlegg,
Sandlek, Kvartalslek, balløkke 
se politisk vedtak Leilighet

Vurdere 
skoleutvid
else

Egshaugen 150/131 Under regulering 0 0 0 0 35 Privat Kvartalslek Leilighet
Omforming  
Tangen Regulert 25 0 25 0 100 Privat Sandlekeplass i hvert kvartal Leilighet
Tangen B1 e-verks tomt

Regulert 0 0 0 0 150 Privat
Kvartalslek/nærmiljøpark v/ 
Elvegata/Tollbodgata Leilighet

Kvartal 72 Nybyen A* Regulert 90 0 0 0 0 Privat Adkomstløsninger - VA Nærmiljøpark, Leilighet sykkelgjennomgang
Kvartal 71 (Fylkeshuset)

Regulert 0 0 0 0 30 Privat
VA løsning

3 Gårdsplasser, 3 lekeplasser
Kvartal 49 (Teaterkv) Regulert 0 0 0 0 20 Privat Fortau Park/sandlekeplass Leilighet
Kvartal 57

Regulert 0 0 0 0 0 Privat
Teknisk plan park/Kvartalslek Tresse, 

sandlek
Kvartal 58

Regulert 0 0 0 0 0 Privat
Teknisk plan park/Kvartalslek/sandlek i 

Tresse, 
Vestre Strandgt 49 Regulert 0 0 0 0 100 Privat  Vestre strandgt, VA-anlegg Nærmiljøpark/torv/sandlekeplas Leilighet
Odderøya Silokaia

Regulert 0 90 0 50 450 Privat

Havnegt ,  Fjernv. Vestre strandgt , g/s-
veier, ringforbindelse for vann. Peisestua: nærmiljøpark, 

sandlek, kanal Leilighet

Vurdere 
skoleutvid
else

Barneha
ge ?

Kvartal 42 Shell
Regulert 0 0 0 0 Privat

Kvartalslek 
v/elvepormenade/Tollbodgata Leilighet

Dronningengt 34 
Arbeidern Regulert 0 0 0 0 Privat

Fortau
Sandlek, kvartalslek Leilighet

Dronningensgt 34A Regulert 0 0 0 0 Privat Fortau Sandlek, kvartalslek Leilighet
Kvartal 1

Under regulering 0 0 0 0 40 privat
Fortau, VA-anlegg Kvartalslek/nærmiljøpark 

Nybyen Leilighet
Kvartal 2

Regulert 0 0 0 0 180 Privat
Fortau, VA-anlegg Sandlek, kvartalslek/ 

nærmiljøpark Nybyen Leilighet
Kvartal 54 kasernen Regulert 0 0 0 0 Privat Park, sandlek (ferdig) Leilighet
Kvartal 47 Kongens 
gate skole Regulert 25 25 25 5 0 Privat

Fortau, Sandlek, nærmiljøpark inkl. 
kvartalslek, torg Leilighet

Kvartal 48 Under regulering 0 0 0 0 50 Privat Teknisk plan Sandlek/Kvartalslek Leilighet
Kvartal 8 Under regulering 0 0 0 0 20 Privat Teknisk plan Sandlek/Kvartalslek Leilighet
Sum område 8 170 160 85 69 1175
* Oppstart må påregnes i perioden etter at plan/utbyggingsavtale er inngått
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Område Byggeområde Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form Tekn. anlegg Grønt anlegg Boligtype Kom boligerSkole. BarnehageKultur

Bydel - 
Sentrum - 
Lund

Krav

Veiledende Behov Behov Ønske/behov

Område 9
Kokleheia Otra Terasse regulert 30 30 0 0 0 Privat Adk.vei / fortau Kvartalslek Leilighet
Ringlebekkv regulert 0 0 20 0 61 Privat Adk.vei / fortau, VA Kvartalslek Leilighet
Marviksveien 45-47 Regulert 5 0 0 0 Privat Sandlek/Kvartalslek Leilighet
Marvikssletta 
områdeplan regulert 20 20 0 0 445 Privat

Ny havneveg, Østre ringv, VA-anlegg Nærmiljøpark og sand-og 
kvartalslek Leilighet

Skoleutvid
else

Barneha
ge

11' er bane 
Kongsgård

Marviksletta 
senterområde

Regulert 40 0 40 40 340 Privat

Ny havneveg, Østre ringv,  VA 
hovedledning

Sanlekeplass m tilganger, og 
kvartalslek Johan 
Øydegardsvei 44 KE leilighet

11' er bane 
Kongsgård

Marviksletta B2 Under regulering 0 0 0 0 90
Marviksletta BKHF2 Under regulering 0 0 0 0 0
Marviksletta BFT1 Under regulering 0 0 0 0 125
St Olavsvei 45-49 Regulert 0 0 0 0 21 Privat Kryss oddemarka, Fortau Sandlekeplass Leilighet Vurderes  
Trymsvei9-11 Regulert 0 0 0 0 0 Privat Kryss oddemarka, Fortau Kvartalslekeplass Leilighet
Trymsvei 13 Steinersk Under regulering 0 0 20 0 80 Privat Adkomst Park/Kvartalslekeplass Leilighet

 
Tobienb. senterområde

regulert 30 0 0 0 0 Privat
Kryssløsning , Fortau Sandlekeplass/ friområde over 

fornminne (frigjort) Leilighet
Felt
Fortetting  
Gimleveien 26-28

Under regulering 0 20 15 0 0 Kom/privat
Friområde/"Kvartalslek" 
tilpasset Fladen

Leilighet/stu
dentboliger

Østre Ringv 77 (B36)

Regulert 20 10 10 0 0 Kom/privat
Kvartalslek, erstatningsareal 
lek

Ungdomsboli
ger/Ord. 
Boliger

Sjømannsgata og 
Vindmøllegangen

Regulert 10 8 0 0 0 Privat

Adkomst - samkjøres med elvebr.syd plan
turvei, sandlek, bidra 
kvartalslek, grøntareal

Leilighet 
/ungdomsbol
iger

Klynga

Regulert 14 0 0 0 8 Privat Promenade, sandlek, park Leilighet
Bispeegra 37-39

Regulert 7 0 0 0 0 Privat

fortau oppgradering sandlek, Bidrag 
kvartalslekeplass Friggsvei, 
grønstruktur; trær

Stud 
bolig/leiligh Skole?

 Kuholmsveien 152/680 Under regulering 0 28 0 0 0 Privat fortau Sandlek , Kvartalslek leiligheter
Blomsbukta Under regulering 0 0 0 0 35 Privat Fortau Sandlek / Kvartalslek leiligheter
Lund torv Under regulering - 

områdeplan 25 0 0 0 175 Kom

Avklares i reg plan

Nærmiljøpark, sandlek
Omforming

Elvebredden syd
Regulert 25 0 25 0 0 Privat

Sandlekeplass/kvartalslekeplas
s, park, badeplass

Leiligh.Bland
et

Sum område 9 226 116 130 40 1380
Område 11 Felt  

Lindtjønn Regulert 10 10 10 0 0 Privat Sandlekeplasser, stier/turveier  
Bjørndalen Gård (BA 11)

regulert 50 50 50 50 240 Privat

Veiadkomst / kryss, vurdere 
fordrøyningsbasseng, overvann Sandlekeplasser,kvartalslekepl

asser, balløkke/sentralt lekefelt, 
11 bane, stier/turveier, 
gjenåpning bekk, badeplass

Leilighet/Bla
ndet 2*8 og 4 enheter

Skoleutvid
else  

11'er bane 
Kongsgård

 60 60 60 50 240

Områder ihht kommunedelplan
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Område
Byggeområde

Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form
Tekn. anlegg

Grønt anlegg Boligtype Kom boligbehovSkole. BarnehageKultur

Bydel 
Sentrum 
Kongsgård  

Krav

Veiledende Behov Behov Ønske/behov
Fortetting

Vigeveien  Hertug 
skules

Regulert 0 0 0 0 10 Privat
Sandlek/ballplass, turvei/sti, 
kvartalslek

Seniorleiligh
eter/Leilighet

Sum område 11 60 60 60 50 250
 

Område
Byggeområde

Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form
Tekn. anlegg

Grønt anlegg Boligtype Kom boligerSkole. BarnehageKultur

Bydel Øst - 
Justvik - 
Ålefjær

Krav

Veiledende Behov Behov Ønske/behov

Område 14 Felt

Eidet Regulert 0 0 0 0 0 Privat Blandet
Eidet EB1 regulert 0 0 0 0 30 Privat TJ Leilighet
Justnes halvøya

Regulert 50 40 40 40 50 Privat

G/S-vei - Vei
Høydebass pumpesatsj.

Turveier, kvartalslek, sandlek, 
badeplasser, rassikring Blandet

Vurdere 
skoleutvid
else

Vurdere 
barnehag
eutvidels
e

Kalvehagen regulert 0 0 0 0 0 Privat  Sti og strandareal ferdig! Enebolig   
Justvik B33

Under regulering 15 0 0 0 40 Privat

G/S-vei, V/A-anlegg

Nærmiljøpark og kvartalslek, 
sandlek, turvei og friarealer Leilighet

Forholdet 
til 
utvidelse 
av skole

Fortetting

Omforming  

Sum område 14 65 40 40 40 120
 

Område 15 Felt  
Fortetting  
Ålefj brygge

Regulert 0 0 0 0 120 Privat

V/A anl. G/S-vei/Fortau/Rundkjøring

Badeplass, friomr., sandlek Leilighet

Vurdere 
skoleutvid
else

Omforming

Sum område 15 0 0 0 0 120
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Område
Byggeområde

Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form
Tekn. anlegg

Grønt anlegg Boligtype Kom boligerSkole. BarnehageKultur

Bydel Øst -
Tveit-Hånes-
Indre 
Randesund

Krav

Veiledende Behov Behov Ønske/behov

Område 16 Felt

Solsletta Vest del 2 regulert 7 0 0 0 39 Privat G/S-vei - Ryen Kvartalslek, sandlek Blandet

 
Solsletta (B 37)

Regulert 0 20 0 0 70 Privat
G/S-vei, Adkomstvei, VA-kap. må utredes

Kvartalslek, sandlek Blandet  
Barneha
ge

Parkering 
idrett

Hamresanden, Gurines 
hage Regulert 10 10 0 0 0 Privat

Kryss, fortau og g/s veg
Friområde Leilighet

Tingveien Regulert 0 0 0 0 10
Hamresanden senteromr regulert 0 0 0 0 60 Privat Omlegging av vei og VA-anlegg Lek/Kvartalslek Leilighet
Hamrevann B 34

Vedtatt kom. del. 
plan 0 0 0 0 3800 Privat

K-delplan, Ny riksveg- Vassdragsv. 
Senterstruktur, VA-anlegg, UV anlegg

Nærmiljøpark, kvartalslek, 
turveier, badeplasser, 
rassikring. Blandet skoler

Barne- 
hager Flere anlegg

Del av Hamrevann**
Vedtatt kom. del. 
plan 25 50 100 125 0 Privat

Se rekkefølgebestemmelser i K-delplan 
Utbygging avhengig av K-delplan

Nærmiljøpark, kvartalslek, 
turveier, badeplasser, 
rassikring. Vurderes

Fortetting  
Omforming  
Sum område 16 42 80 100 125 3979
** jfr vedtak-  Forutsatt at dette ikke utløser kommunale investeringer i teknisk/sosial infrastruktur og at rekkefølgekrav er oppfylt

Område 17 Felt  
Lauvåsen

Regulert 35 35 35 35 580 Privat

Høydebaseng, kryss, g/s-vei 
hamresanden Kvartalslek, turveier, friomr., 

rassikring Leilighet
1*8 og 7 
leiligh Skole

Barne- 
hage

Flerbr.hall +
fotballbane. 
Kulturbygg

Fortetting  
Randesund planteskole Under regulering 0 0 0 0 40 Privat VA- kapasitet Leilighet
Hånes senter Under regulering 0 0 0 0 190 Privat VA- kapasitet Leilighet

 
Hånes E1 D (panorama)

Regulert 0 0 0 0 0 Privat
VA- kapasitet

Kvartalslek Leilighet
Omforming  
Sum område 17 35 35 35 35 810

Område 18 Felt  

 

Sømsveien 12

Regulert 21 0 0 0 0 Privat

VA-anlegg (omlegging av ledning) Sandlek, bidrag til 
kvartalslekfunsjoner, 
friområder, turstier Leilighet

Strømme/K felt N4-N5 Regulert 0 0 0 0 40 Priv Lek, friområder, turvei Blandet
Strømme/K felt O3-O7

Regulert 35 35 35 35 155 Priv

 G/S-vei Tursti, sandlek, grønnstruktur, 
kvartalslek. Bekk-
overvannshåndtering Leilighet

Strømme omsorgssenter
Under regulering 20 0 0 0 0 Kom

G/s-vei Demensbolig
er

Strømme/K felt N/O
Under regulering 0 0 0 0 10 Priv

Nærmiljøpark, turveier, 
friområder Blandet Barnehage

Strømme/K felt K
Regulert 0 0 0 0 0 Priv Friområder, lek

Blandet/ 8 
kom.

Benestad

Detaljregulering 40 40 40 40 1800 Privat

VA-anlegg, G/S-vei langs FV.
Nærmiljøpark, kvartalelek, 
sandlek, turveier, friområder, 
skytebane opprydding Blandet

3*8,  4 
enheter, 
sykehjem 2 Skoler

Barne- 
hager

Flerbr.hall +
fotballbaner. 
Kulturbygg

Dvergsnes felt B
Regulert 25 25 25 25 55 Priv

G/S-vei, VA-anlegg Sandlek, kvartalslek, turveier, 
friområder Blandet Skole

Barne- 
hage  

Dvergsnes felt B syd
Regulert 25 0 20 0 0 Privat

G/S-vei, VA-anlegg Sandlek, kvartalslek, turveier, 
friområder Blandet

 Børrevåg / Dvergsnes Regulert 10 5 0 0 0 Privat G/S-vei, VA-anlegg Turvei, friområde Leilighet
Ødegård (B32)

Under regulering 0 0 0 0 200 Priv

 VA-anlegg, vei Sandlek, kvartalslek, 
badeplasser, turløyper, friomr., 
kanal, statlig sikret friluftsomr., 
parkering

Fortetting  
Torp/Benestad

Regulert 0 0 0 0 0 Privat

Fortau Kvartalslek, sandlek, turveier, 
friomr. Bekk-
overvannshåndtering. Blandet

Omforming
Rona senterområde

Regulert 10 0 10 0 0 Privat
Parkering / Busstopp / G/S-veg

Sandlek, friområde, turvei Leilighet
Omsorgsb
oliger Skole

Barne- 
hage

Kultursenter 
Øst

Strømsheia (BA13)
Regulert 40 40 40 40 170 Privat

VA-anlegg, kryssløsninger Kvartalslek, sandlek, turveier, 
friomr., badeplasser Leilighet

Sum område 18 226 145 170 140 2430
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Område
Byggeområde

Status 2018 2019 2020 2021 Gjenstår Utb.form
Tekn. anlegg

Grønt anlegg Boligtype Kom boligerSkole. BarnehageKultur

Bydel Øst - 
Ytre 
Randesund  

Krav

Veiledende Behov Behov Ønske/behov
Område 19 Felt

Tømmerstø Fidje Regulert 30 30 20 0 0 Priv Friomr., badeplass, parkering Blandet  
Tømmerstø F - Øst 
(Sørskauen) Under regulering 0 20 0 20 226 Privat

Hovedveg E-18, bidrag vegutb. VA- 
kapasitet Avklares i reg plan Blandet

2*8 3 
enheter  

Barneha
ge

Fortetting  
Kongshavn Øst

Regulert 5 5 0 0 0 Priv
G/S-vei, veilys Turvei, friluftsparkering, 

sandlek, friomr. Enebolig
Omforming  

Sum område 19 35 55 20 20 226

Område Byggeområde 2018 2019 2020 2021 Gjenstår     
Bydel Vest  

Sum område 1 Fl. Øy 59 77 53 33 208
Sum område 2 Voie 50 104 73 55 870
Sum område 3 Midtre Vågsb 119 72 45 5 931 Bydel Vest i perioden Bygging i Gjenstår i
Sum område 4 Slettheia 37 20 20 24 135 perioden  Bydel
Sum område 5 Hellemyr 21 32 28 20 40 964 2239
Sum område 6 Tinnheia 0 0 0 0 0
Sum område 12 Strai/Gangdalen 0 0 0 0 20
Sum område 13 Mosby/Høie 11 6 0 0 35

297 311 219 137 2239
Bydel 
sentrum   

Sum område 7 Grim 70 36 50 80 296 Bydel Sentrum i perioden Bygging i Gjenstår i
Sum område 8 Kvadr. / Eg 170 160 85 69 1175 perioden  Bydel
Sum område 9 Lund 226 116 130 40 1380 1462 3101
Sum område 11 Kongsgård 60 60 60 50 250

526 372 325 239 3101
Bydel øst

Sum område 14 Justvik 65 40 40 40 120
Sum område 15 Ålefjær 0 0 0 0 120 Bydel Øst i perioden Bygging i Gjenstår i
Sum område 16 Tveit 42 80 100 125 3979 perioden  Bydel
Sum område 17 Hånes 35 35 35 35 810 1483 7685
Sum område 18 Strømme 226 145 170 140 2430
Sum område 19 Ytre Randesund 35 55 20 20 226

403 355 365 360 7685  
Snitt

Totalt for 
kommunen 1226 1038 909 736 13025 977
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10 KOMMENTAR TIL BYDELENE 
 Bydel vest 

Bydel vest omfatter områdene: Flekkerøy, Voie, Bråvann, Vågsbygd, Hellemyr, Mosby 
og Stray. 

10.1.1 Utbyggingsaktivitet 
I bydelen er det tilrettelagt for at det i perioden 2018 – 2021 kan igangsettes omlag 
1000 boliger. Reserven etter år 2020 vil være på ca. 2200 boliger.  
 
Boligtilbudet i bydelen dekkes gjennom en kombinasjon av feltutbygging, fortetting og 
omforming av senterområder. Det er ulike boligtyper som er planlagt i bydel vest. Det 
legges opp til høy andel leiligheter i området Vågsbygd senter. 
 
Ut fra de planer som er vedtatt og er under reguleringlegger en til grunn at det vil 
komme større utbygginger i områdene Kroodden, Bråvann, Sagmyrlia, Lumber, 
Trekanten og i tilknytning til Vågsbygd senterområde. 
  
Tilbudet av boliger nord i bydelen strekningen Stray – Mosby er begrenset.  
 
Kommunen er medaktør i områdene Jaktodden, Kroodden og Trekanten. I områdene 
Bråvann og Hellemyr E1 og D4 er det kommunen som står for regulering og 
gjennomføring av området.  

10.1.2 Teknisk og grønn infrastruktur 
Vågsbygd – teknisk infrastruktur 
Vågsbygd - vei 
Vågsbygdveien strekningen Lumber – Kolsdalen er ferdigstilt. Strekningen Augland – 
Kjos og kryssløsningen Kjos og Andøya har fortsatt mange og omfattende trafikale 
utfordringer. Strekningen er under planlegging.  
 
Både nye og eksisterende utbyggingsområder beliggende syd og sydvest for 
Lumberkrysset er ifm planbehandling forutsatt å måtte vurderes ut fra kapasitet på 
Vågsbygdveien; strekningen Lumberkrysset – krysset til Andøya.  For at 
utbyggingsområdene ikke skal stanse opp tilbys utbygger av private 
utbyggingsområder inngåelse av utbyggingsavtaler med innbetaling av bidrag til videre 
planlegging og kapasitetsutbedringer (fast beløp kr 70.000 pr. boenhet). 
Utbyggingsområdenes krav til bidrag til kapasitetsutbedringer på Vågsbygdveien 
forsinker /utsetter noen av prosjektene. 
 
Vågsbygd – vann og avløp 
For vannforsyning pågår det planer om forsterking av ledningssystemet på Kroodden. 
 
Vågsbygd - avløp 
Boligprogrammet legger opp til  en betydelig økning av belastningen inn mot Kjosbukta 
pumpestasjon. Systemet er allerede overbelastet og en økt belastning i området vil 
medføre økt kloakkutslipp via overløp i området.  
Det legges også opp til betydelig belastningsøkning inn mot Lumber pumpestasjon og 
Auglandsbukta pumpestasjon. Økt utbygging vil medføre hyppigere utslipp via overløp, 
med mindre fremmedvannsmengden i eksisterende nett reduseres. Kroodden-
utbyggingen vil kreve ny spillvannsløsning fra dette området.  
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Vågsbygd området – grønn infrastruktur 
Kommunen ved parkvesenet har utarbeidet detaljreguleringsplan for ny nærmiljøpark 
ved Vågsbygd skole/kirke. Parken er tilpassa en urban utvikling i nærområdet, og en 
rekke funksjoner er planlagt i dette anlegget. Både for skole, institusjoner og en 
sammensatt boligmasse  Utbygginger i nærområdet til parken skal bidra til finansiering 
av gjennomføring av bydelsparken, og planen blir gjennomført i trinn.  
 
Utbyggingen av senterområdene i Vågsbygd/Lumber med bymessig bebyggelse 
betinger liten medvirkning fra kommunens side.  
 
Flekkerøy - teknisk infrastruktur 
For Flekkerøy gjør krav til etablering av teknisk infrastruktur (i hovedsak g/s vei) 
framtidig utbygging usikker. 
 
Flekkerøy - avløp 
Vesentlig utbygging på Flekkerøya gir økte utfordringer på et allerede overbelastet 
avløpssystem og  det er allerede bekymringsfullt med hensyn til kapasitet. Det er 
registrert stor tilrenning av fremmedvann (overvann og innlekking av grunnvann) i 
avløpssystemet på Flekkerøya, noe som gir kapasitetsutfordringer på deler av 
avløpsanleggene. Dagens anlegg baserer seg på at deler av avløpsvannet går i 
overløp ved stor tilrenning. En økt bebyggelse vil gi økning i overløpsutslipp lokalt.  
 
På nordøstre del av Flekkerøya er problemene størst med innlekking av fremmedvann, 
som medfører kapasitetsutfordringer i avløpsnettet og fare for lokale oversvømmelser. 
Her bør utbygging begrenses inntil en har klart å fjerne en del av fremmedvannet som 
lekker inn i avløpssystemet. 
 
Boligprogrammet legger opp til en så stor økning av belastningen på Flekkerøya at det 
vil medføre at både Kvennesviga pumpestasjon og pumpeledningen over til 
Bredalsholmen har for liten kapasietet og må oppdimensjoneres, dersom ikke 
omfattende tiltak med å finne kildene til og redusere fremmedvann inn på 
avløpssystemet iverksettes. Dette arbeidet er bare så vidt kommet i gang. Samtidig må 
avløpssystemet lokalt enkelte steder også oppgraderes for å kunne ta i mot de 
spillvannsmengder boligprogrammet legger opp til. 
 
Situasjonen for avløp på Flekkerøya kan medføre at utbygging/planer, utover det som 
er regulert/igangsatt regulert eller meldt inn i boligprogrammet, må avvente utbedring 
av nødvendige tiltak.  
 
Flekkerøy - vannforsyning 
For vannforsyning pågår det planer om forsterking av ledningssystemet både på 
Flekkerøya og på Kroodden. Når dette er på plass vil det være god forsyningskapasitet 
på Flekkerøya til fremtidig utbygging. 
 
Ved utbygging utover det som er innmeldt i boligprogrammet kan det være med 
nødvendig med oppdatering av VA-nettet. 

10.1.3 Sosial infrastruktur 
Vågsbygd området – skole 
Generelt i Vågsbygd er skolekapasiteten god. Skolebehovet vil på sikt påvirkes når en 
velger å åpne opp området Kroodden. På Slettheia er det nå i en kortere periode 
anstrengt kapasitet på barnetrinnet. Oppvekstsektoren har satt i gang vurdering av 
skolestrukturen i området Midtre Vågsbygd - Slettheia.   
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Vågsbygd området - barnehage 
Barnehagekapasiteten er meget god innenfor bydelen totalt sett, det er litt 
underkapasitet på Slettheia.  Utvideles av Skårungen barnehage vil komme ved behov 
for økt kapasitet. For øvrig er det avsatt barnehagetomter på Kroodden og Voie 17. 
 
Flekkerøy - skole 
Det skal små avvik/endringer i befolkningssammensetning og nybygging av boliger, før 
det vil få konsekvenser for skolekapasiteten. Det er derfor avgjørende å sikre en stabil 
utbyggingsaktivitet i området. Situasjonen følges nøye, og kan endre seg ved neste 
års rullering av boligprogrammet.  
 
Flekkerøy – barnehage 
Det er veldig god kapsitet på barnehage på Flekkerøy. 
 
Hellemyr – skole og barnehage  
Det er tilfredsstillende kapasitet på skole i Hellemyrområdet. Det er noe underdekning 
på barnehage. 
 
Strai – skole og barnehage 
I området Strai er det tilfredsstillende kapasitet på skole og barnehage. 
 
Høie og Mosby – skole og barnehage 
Skolekapasiteten er tilfredsstillende i bydelen. Totalt sett har kommunen god 
barnehagedekning, men det er ønskelig at Mosby får flere barnehageplasser i 
nærmiljøet. Det planlegges ved utvidelse av Mosby oppvekstsenter med skole og 
barnehage i 2020, utvidelsen omfatter nærmiljøpark. 
 

 Bydel sentrum 
Bydel Sentrum omfatter områdene: Tinnheia, Grim, Kvadraturen, Eg, Lund , Sødal, 
Kongsgård, Gimlekollen og Stray, Mosby vest for Otra.  

10.2.1 Utbyggingsaktivitet 
I denne perioden er det tilrettelagt for at det kan igangsettes 1450 boliger. Reserven 
etter 2021 vil ut fra kjente prosjekter i dag utgjøre et volum på ca. 3101 boliger 
 
Boligtilbudet i bydelen dekkes i hovedsak gjennom en kombinasjon av fortetting og 
transformasjonsområder. Av større utbygginger som planlegges igangsatt er prosjekt 
langsmed Kobberveien,  Ringlebekk- Kokleheia, Marviksletta, Bjørndalen og 
Tobienborg. I tillegg til disse vil det videreeføres utbygging innenfor områdene 
Silokaia, Tobienborg, Tangen og Idda og kvartaler i Kvadraturen. 
 
Det er igangsatt regulering for Grim torv.Det vil bli lagt til rette for boliger innrnfor 
planområdet.  
 
Boligtilbudet innenfor bydelen må beskrives som god og er i samsvar med kommunale 
og statlige føringer for utbygging av boligområder. 
 
Utfordringen er at aktivitet er avhengig av etterspørsel og flere av utbyggingene krever 
tilrettelegging av annen overordnet infrastruktur som utbygger og kommune ikke kan 
ha ansvar for alene å etablere. Utbygging vil kreve et utstrakt samarbeid på tvers av 
nivåer.Området Marviksletta er et slikt område.  
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Valg av boligstørrelse-type sammen med lokalisering vil ha innvirkning på hvilke 
befolkningsgrupper-typer som velger å etablere seg i bydelen. Store boenheter vil 
kunne bidra til å møte ønske/forutsetning om etablering av familier. Mindre enheter 
knyttet til området Lund,Gimle og aksen mot Kvadraturen vil ivareta ønske/behov for 
studenthybler. 

10.2.2 Teknisk og grønn infrastruktur 
Teknisk infrastruktur 
De større vegprosjektene bl.a knyttet til E-18 og E-39 med tilhørende Havneutredning 
er forutsatt å bidra positivt ift etablering og tilrettelegging av utbyggingsområder i 
bydelen.  
 
I tilknytning til Kvadraturen er det spesielt viktig å få planlagt og etablert trase for ny 
Havnegate. I dette ligger og mulighetene for framtidig utbygging på Lagmannsholmen. 
 
Områdeplan for Marviksletta er vedtatt. Det er vedtatten plan for senterområdet. Det er 
i tilegg igangsatt  flere detaljreguleringer innefor områdeplanen. 
 
I planene er det satt krav til utbedring av Østre Ringvei og etablering av Ny Havnevei. 
Nytt hovedveisystem og kvalitet/standard på denne må finnes før utbygging kan 
gjennomføres. Utbyggingen på Marviksletta krever derfor medvirkning fra utbygger, 
stat og Fylkeskommune. 
 
Utbyggingen på Bjørndalen krever omlegging av g/s-vei langs E-18 og tilpasning til  
kryss mot E-18. Detaljplaner er under utarbeidelse for å klargjøre behov for tiltak. 
 
I tilknytning til området på Oddemarka, er det realisert og under realisering flere 
leilighetsprosjekt. Revidert plan for en ny kryssløsning på Oddemarka er vedtatt. 
Tilrettelegging av ny veistruktur med kryss og kollektivløsninger vil nå gjennomføres av 
kommunen.  
 
Utbyggingen på Sødal /Kokleheia krever omfattende utbedringer på dagens 
veisystem. Det arbeides fortsatt med å komme til enighet med berørte grunneiere. 
Utbyggingsavtale er  inngått men avventer avklaring på grunneierspørsmål før videre 
realisering.  
 
Vann og avløp 
Aktivitet innefor alle de store utbyggingsprosjektene (samtidig) gir store utfordringer 
når det skal planlegges og gjennomføres utbedringer knyttet til VA- nettet for bydelen.  
 
Det kjøres simuleringer for å klarlegge hvor og når tiltak må eller bør gjennomføres slik 
at områdene skal kunne betjenes ift tilfredsstillende VA anlegg. 
Flere av de større utbyggingene må ved oppstart påregne å måtte bidra til å dekke 
andel av kostnader knyttet til etablering av VA anlegg. 
 
Avløpsnettet i Kvadraturen og på Lund består i stor grad av fellessystem (overvannn 
og spillvann i samme rør). Det er vedtatt å separere fellessystemet. Arbeidet for 
separering er igangsatt. Det er imidlertid tidkrevende, og en forventer å være ferdig 
med separeringsarbeidet om ca 25-30 år i Kvadraturen.  
 
Separering av fellessystem frigjør kapasitet på spillvannsnettet, og legger forholdene 
bedre til rette for fortetting.  
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Det er betydelig overløpsdrift i Kongsgårdsbukta, Kuholmen, og Sødal. Utbygging av 
Bjørndalen gård, Marviksletta og Kokleheia og Ringlebekkveien vil medføre økt 
overløpsutslipp, med mindre betydelige mengder fremmedvann fjernes.  
 
Utbygging av områder som Bjørndalen og Marviksletta vil ha utfordringer med 
grunnforhold. 
 
Grønn infrastruktur  
Ifm planlegging og etablering av større områder, så krever det en tilrettelegging av 
grønnstruktur med bl.a torg plasser og nærmiljøanlegg. Kommunen arbeider bevist  
med å samle slike funksjoner der dette er mulig. Flere utbyggingsprosjekter må 
påregne å få krav om tilrettelegging og innbetaling av bidrag for denne type anlegg.  
 
Lund har gjennomgått en fortettingsprosess over flere år skapt mange nye møte- og 
lekeplasser. Kommende satsning vil legge vekt på universitetsaksen og en fortetting 
rundt Lund torv. Det skal satses på en sammenbinding mellom universitetet og 
Kvadraturen. Forbindelseslinjer, attraktiv grønstruktur med kvaliteter skal underbygge 
målsettingen (Universitetsbyen Kristiansand utviklingsplan 2040). 
 
Marviksletta skal prioriteres for sterk fortetting for boliger og næring/kontor. 
Sammenhengen med tilstøtende områder i forhold til gjennomgående grøntstrukturer 
og trygge forbindelseslinjer, blir viktige satsningsområder. Opprusting av gangarealer 
langs Prestebekken, kvartalslekeplasser og nye plass og parkrom blir viktige 
infrastrukturprioriteringer for bydelen. 
 
Utbygging av Bjørndalssletta skal ha fokus på Kristiansand som miljøby å være pilot 
for fremvisning av fremtidsrettede løsninger gjennom boligetableringen her. 
 
Grim bydel har lite utbyggingspress, men behov for en opprustning av eksisterende 
grønstruktur, der promenaden langs Grimsbekken er en viktig satsning å videreføre. 
 
For større sammenhengende byfornyingsområder som Tangen, Silokaia og 
Marviksletta er det utarbeidet overordnede utomhusplaner som skal ivareta en 
basiskvalitet som sikrer sammenheng i det offentlige tilbudet. I en urban setting må 
kvalitet og sammenhenger mellom offentlige, private og halvprivate løsninger, tillegges 
stor vekt. 
 

10.2.3 Sosial infrastruktur 
Kvadraturen – skole  
I og i tilknytning til Kvadraturen og Lund er det ønsker om å ha en høy 
boligproduksjon. Skolekapasiteten knyttet til sentrum overvåkes spesielt og 
fortløpende. Sikring av mulig  utvidelsesmuligheter knyttet til Tordenskjoldsgate er gjort 
gjennom kommundelplanarbeidet for Kvadraturen, og er et strategisk viktig grep for på 
sikt å kunne møte ønsket om høybolig og befolkningsandel i Kvadraturen.  
 
Kvadraturen - barnehage  
Det er utfordinger knyttet til barnehagelokalene i Kvadraturen. Det pågår derfor arbeid 
med lokalisering av ny barnehage i eller i nærheten av Kvadraturen, som også delvis 
vil kunne erstatte eksisterende tilbud.  
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Grim og nedre del av Tinnheia – skole og barnehage  
Tilfredsstillende kapasitet på  skole. Det er noe underdekning på barnehage, og det vil 
bli behov for ny barnehage på Grim etter perioden. Kapasitetsbehovet på barnehage 
følges nøye. 
 
Lund – skole og barnehage 
Det blir dårlig kapasitet på ungdomstrinnet i bydelen i år 2020. Dette løses ved å 
utvide Havlimyra skole. Det vil bli utfordringer på barnetrinnet allerede i 2018, Dette 
løses ved utvidelse av Wilds minne skole. Det er utfordringer i barnehagekapasiteten. 
Det arbeides med å fremskaffes tomter for barnehage. 
 
Gimlekollen – skole og barnehage 
Fagerholt ble utvidet i 2016. Kapasitetsbehovet vurderes fortløpende. Det er 
tilfredsstillende kapasitet på barnehage. Det vurderes etablert barnehage i forbindelse 
med utbygging av Bjørndalen. 
 

 Bydel øst 
Bydelen omfatter områdene Justvik, Ålefjær, Tveit, Hånes, Indre Randesund og Ytre 
Randesund. 

10.3.1 Utbyggingsaktivitet 
I perioden planlegges det tilrettelagt for ca. 1450 boenheter. Etter perioden antas 
bydelen å ha en reserve på ca. 7600 enheter. 
 
Gjeldende kommuneplan legger til grunn at bydelen skal være vekstområde. Dette 
innebærer at det skal åpnes opp for en høy utbyggingstakt og et bredt spekter av 
boligtyper. Utbyggingene skal iht gjeldende kommunaplan støtte opp om utviklingen av 
utpekt senterområde Rona. Senterområdet er under etablering. Behovsutredning for 
Kultursenter øst understøtter dette. Det bør vektlegges at utbyggingsområder i 
tilknytning til utpekt senterområde prioriteres, og at områdene som bygges ut skal ha 
høy utnyttelse og variert boligbebyggelse. 
 
Igangsetting av større feltområder med variert boligsammensetning og tilrettelegning 
av arealer innenfor vedtatte knutepunkt- og senterområder vil bidra til å ivareta 
forutsetningene i gjeldende kommuneplan. 
 
Utbygginger på Justneshalvøya videreføres. 
 
Ålefjær Brygge er regulert. Igangsetting krever imidlertid ytterligere klargjøringer mht 
krav/tilrettelegging av teknisk infrastruktur. Dette er ikke prioritert. 
 
Tomtetilbudet på Tveit bedres når planene for Solsletta er vedtatt. G/s vei er sikret. Det 
forhandles om inngåelse av utbyggingsavtale.. 
 
På Hamresanden gjennomføres og sluttføres utbyggingen av Gorines Hage. Ved 
Hamresanden senterområde er det igangsatt drøftelser for inngåelse av 
utbyggingsavtale. 
 
Lauvåsen er nå tilknyttet Moneheia med ny vegforbindelse. Mye av felles teknisk 
infrastruktur er opparbeidet. Delfelt er under utbygging og nye delfelt er under 
detaljplanlegging.  
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Reguleringsplan for området Benestad er vedtatt og det er ingått utbyggingsavtale.. 
Oppstart med bygging av infrstruktur er annonsert igangsatt 2017. Avtalen forutsetter 
at det inngås tilfredsstillende avtale mellom utbygger og fylkeskommunen ifm 
etablering av trafikkløsninger/kryss Høvågveien- Dvergsnesveien. 
Utbyggingsområdets vil bidra til å gi bydelen et vesentlig tomte- og boligtilbud.  
 
På Strømsheia er plan for bolig/næringsutbygging vedtatt. Adkomstløsning for området 
er angitt. Det er i planen krav til etablering av veiløsninger (Rona Hånes) og VA 
løsninger. Det er inngått utbyggingsavtale for Strømsheia. 
 
Strømme og Korsvik, felt N-O og K videreføres. Utbygger, sammen med kommunen, 
arbeider med å få avtale med berørte grunneiere og få sluttført allerede gjennomførte 
utbygginger. Kommunen avventer ytterligere tilbakemelding fra utbygger.  
 
Utbygging i Dvergsnes felt B og for Dvergsnes B-sørlig del videreføres. 
Utbyggingsinteressene er kommet til enighet for videreføring av vei og VA anlegg til 
Børresvåg. 
 
Ett større område (Ødegård), er det igangsatt regulering av. Framdrift drøftes og det er 
ikke avklart oppstart. 
 
Utbygging innenfor Tømmerstø felt Fidje videreføres. Det gjenstår utbygging av noen 
leilighetstomter for blokkbebyggelse samt et delfelt ved Fidjekilen. Det pågår 
overtakelsesforretninger  med overføring av grunn for de utbygde områder. 
 
Det er meldt oppstart for reguleringsarbeid for utbyggingsområde Tømmerstø felt Fidje 
Øst. Det legges til grunn at det skal inngås utbyggingsavtale innen området kan 
igangsettes. Det vurderes å stille krav til utbedring av tiltak på Dvergsnesveien.  
 
Det er igangsatt regulering for ny vei til Kjevik. 
 
Det foreligger vedtatt kommunedelplan for Hamrevann. Bystyret har åpnet opp for at 
del av Hamrevann Med tilknytning til Lavåsen) kan igangsettes mot slutten av 
perioden. Bystyrets har gitt en klar forutsetning om at en utbygging av Hamrevann ikke 
skal medføre kostnader for kommunen. 

10.3.2 Infrastruktur 
Bydelen har et overbud av tomter-boenheter. Disse er fordelt på flere 
utbyggingsområder. Den reelle utbygging må hele tiden vurderes ut fra behov for og  
tilrettelegging av annen overordnet teknisk og sosial infrastruktur. Behov vurderes 
fortløpende ifm revisjon av boligprogram og ifm de utbyggingsavtaler som vil inngås for 
de større utbyggingsområdene. 

10.3.3 Teknisk og grønn infrastruktur  
Etter gjeldende utbyggingspolitikk er det forutsatt at områdene selv må bekoste og 
etablere den veiinfrastrukturen som må på plass ifm utbygginger i bydelen. Det er 
enkelte av områdene som krever tilrettelegging av hovedveier og således krever et 
samarbeid med annen veieier for å sikre en gjennomføring av tiltaket.  Eksempel på 
dette er Benestad, Strømsheia og Ålefjær brygge. 
 
Grønnstruktur i og i tilknytning til utbyggingsområdene er forutsatt løst ved at utbygger 
selv må bekoste finansiering og gjennomføring av tiltakene. Herunder inngår og å sikre 
nødvendig grunnerverv.
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Det store antall utbyggingsområder som videreføres og som søkes igangsatt, medfører 
utfordringer ift kommunens utbygging og tilrettelegging av hoved VA-løsninger. Aktivitet 
i flere områder samtidig vil på sikt gi kommunen en økt belastning innenfor investeringer 
og drift/vedlikehold av VA anlegg. Samtidig gir dette utfordringer mht når utbygginger 
må stanses og tilpasses overordnet VA- løsninger. 
 
Løsningen med å åpne opp flere områder samtidig vil totalt sett bli dyrere enn ved at 
løsninger må tilpasses enkeltområder. (bl.a ved at det må bygges flere 
pumpeløsninger). Dette vil på sikt medføre økte drifts-/vedlikeholdsmessige 
konsekvenser for kommunen.  
 
Vannforsyning 
Kapasiteten på vannforsyningen i bydel øst er begrenset. Før det kan igangsettes 
utbygginger som ennå ikke er regulert må vannforsyningsanleggene være forsterket. 
Det pågår arbeid med å øke kapasiteten på eksisterende hovedanlegg for 
vannforsyning gjennom å oppgradere og bygge høydebasseng, pumpestasjoner og 
ledningsanlegg. De neste 2-4 år planlegges investeringer i hovedtiltak for ca kr. 45 
mill. Dersom en skal optimalisere dette fullt ut er det behov for ytterligere kr. 80 mill til 
tiltak på vannforsyningsnettet deriblant høydebasseng Ravnåsen. 
 
Det vil på sikt være behov for ny hovedvannforsyning fra Grimevann. Kostnadene for 
overføringsledning og nytt vannverk er svært usikkert, men er anslått i størrelsesorden 
900 mill. kr. Arbeid med vannledning fra Lillesand er påbegynt (sammen med 
Lillesand) Når dette tiltaket er ferdig og i drift vil det sikre tilstrekkelig vannforsyning for 
Kristiansand kommune til år 2100. 
 
Avløp 
I bydel øst er det Søm pumpestasjon som har hyppigst overløpsutslipp og pr i dag 
overskrider kravene i utslippstillatelsen . Korsvik har også betydelige overløpsutslipp. 
Hånes pumpestasjon har liten restkapasitet, men er planlagt oppgradert innen 2020. 
Med mindre betydelige mengder fremmedvann fjernes vil en oppgradering av kapasitet 
på Hånes-Søm medføre at overløpsutslipp øker på Korsvik. Overføringsledning herfra 
til Tangen er ikke dimensjonert for å ta høyde for de fremmedvannsmengdene som i 
dag tilføres avløpsnettet i bydel øst. 
 
Før det kan igangsettes utbygginger som ennå ikke er regulert, må det i 
utgangspunktet bygges ett nytt overføringsanlegg fra østsiden til Odderøya 
renseanlegg. Det er ingen reservekapasitet på eksisterende avløpsanlegg i dag. 
Kapasitet utbedres noe ved å øke kapasitet på eksisterende ledninger og 
pumpestasjoner (Kapasiteten økes til å ta i mot avløpsvann fra områder som allerede 
er regulert- kostnadsberegnet til ca 40 mill kr). Stor innsats på reduksjon av 
fremmedvann i avløpssystemet de første årene kan utsette etablering av ny 
overføringsledning noe. Dette har imidlertid en betydelig kostnad, anslagsvis 6-7 mill 
årlig i kartleggingskostnader. I tillegg kommer kostnader for gjennomføring av tiltak. 

10.3.4 Sosial infrastruktur 
Ifm utbygging av de større delfeltene vil det på sikt bli behov for etablering av både 
skole og barnehager. Utbyggingsområdene alene er av en slik størrelse at de med stor 
sansynlighet vil kreve etablering av nye skoler (Benestad, Lauvåsen og Hamrevann).  
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Skole 
Det foreligger vedtatt utbyggingsavtae for området Benestad. Denne tilsier at 
kommunen skal tilrettelegge for skole i området, når det er behov for det. Prognose 
tilsier at krav vil foreligge etter HP-perioden. 
 
Barnehage 
Barnehagedekningen i bydelen er generelt tilfredsstillende. Den dekkes gjennom en 
kombinasjon mellom privat og offentlig tilbud.  
 
Kultur 
I handlingsprogrammet 2017-2020 ble det satt  av ni millioner kroner til en 
bydelshusløsning på Hånes i 2020. 
 
Behovsutredning Kultursenter øst er politisk behandlet, og Rona anbefales som 
lokalisering.  Innhold i Kultursenter øst vil være bibliotek, kulturskole, svømmehall og 
kontorer for fritidsetaten øst. Videre oppfølging vil bli å sikre arealer til formålet og 
videre priotering i HP.  
 
Det er under utbygging ny idrettshall ved Sukkevann. 
 
Fagerholt og Justvik – barnehage og skole 
Kapasiteten synes god på barneskole med utvidelsen av Justvik skole.  
Høy boligutbyggingsaktivitet utfordrer kapasiteten på ungdomsskoletrinnet og 
barnehage. Det foreslås utvidlelse av både ungdommskolen og barnehagen på 
Havlimyra, eventuelt etablering av barnehage på Justvik. 
 
Søm – Skole og barnehage 
Tilfredsstillende skole og barnehage kapasitet i området i dag. Privatskole og -
barnehage på Strømme er under planlegging. Skolekapasiteten vil bli endret ved 
utbygging av Benestad. 
 
Tveit – skole og barnehage 
Det er tilfredsstillende kapasitet på barnehage. 
Prognosene viser at det vil være for liten skolekapasitet i Tveit i 2024, Kapsiteten er 
avhengig av fordelingen i Lauvåsen. Idrettshall ved skolen er ferdigstilles i 2017. 
 
Tømmerstø-Randesund – skole og barnehage 
Skolekapasiteten blir tilfredsstillende innenfor perioden med de planlagte utvidelsene 
på Kringsjå og Holte. Det er tilfredsstillende kapastitet på barnehage i området. 
Det er igangsatt reguleringsarbeid for skole og idrettsanlegg på Kringsjå, og det 
tilrettelegges for utbygging av skole og idrettshall. Sukkevann: ny idrettshall og 
parkeringsløsning er under bygging.  
 
Hånes – Lauvåsen - skole og barnehage 
Det er tilfredsstillende kapasitet på barnehage og skole.  
Det planlegges etablering av Bydelshusfunksjon på Hånes skole. 
 
Strømme – helse og sosial 
Bystyret har vedtatt at det skal etableres omsorgsboliger tilpasset personer med 
demens. Disse vil bli lokalisert på Strømme, i nær tilknytning til eksisterende 
omsorgsboliger og sykehjem. Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for dette.  
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