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§ 1 FORMÅL MED PLANEN 
 

Formålet med planen er å sikre arealer for fortsatt drift av fergeterminalen med tilhørende veg- 
og jernbanetilknytning i området mellom Kvadraturen og Kolsdalsodden. 
 

§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2)  
 

§ 2. 1 Fellesbestemmelser 
 
a) Oppstillingsplasser, trafikkarealer og andre veitekniske anlegg skal prosjekteres og anlegges i 

h.h.t. standard som fremgår av planbeskrivelsen. Der planbeskrivelsen ikke sier noe om 
standard, skal Statens vegvesen håndbok N100 legges til grunn. 
 

b) Planeringshøyden på området skal være maksimum +3,5 moh. 
 

c) Det tillates etablering av gangtuber over bakken mellom skip og terminalbygg. Slike gangtuber 
skal ha minimum fri høyde over planert bakkeplan på 6,0 meter.  
Krav til fri høyde over jernbanespor reguleres av BaneNor teknisk regelverk. 
 

d) Byggegrense mot sjø ligger i formålsgrense mellom o_SHA1/o_SHA2 og o_VHS1.  
 
 
§ 2. 2 Havn, o_SHA1 

 
a) Området o_SHA1 er offentlig. Innenfor området tillates etablert bygg, konstruksjoner, 

infrastruktur og installasjoner som har relevans for fergehavn.  
 

b) På området tillates biloppstilling i 2 plan med tilhørende ramper. Plan 2 kan etableres med 
maksimum høyde +11,0 moh og minimum fri høyde over plan 1 på 5,0 m. 
 

c) I tillegg til biloppstilling nevnt i pkt b, tillates bygninger oppført med maksimalt samlet BRA 
15.000 m2 og maksimal gesimshøyde +20,0 moh. Overkant gulv i nye bygg skal være 
minimum +2,0 moh. Ved gulvhøyde mindre enn +3 moh skal det benyttes konstruktive 
løsninger som tåler oversvømmelse. Det tillates takoppbygg (heis, trappetårn, ventilasjon mm) 
på inntil 5 % av takflaten. Takoppbygg skal trekkes minst 2,0 meter inn fra fasade. 
 

d) Terminalanlegget med bygninger og konstruksjoner skal gis en god estetisk utforming. 
Takflater som er egnet, skal utføres med materiale som bidrar til fordrøyning av regnvann eller 
energitiltak. I hovedsak skal ny bebyggelse oppføres med tre som fasadekledning og i 
bærende konstruksjoner.  
 

e) Områder som skal benyttes av myke trafikanter, skal gis universell utforming og tilrettelegges 
særskilt for synshemmede og rullestolbrukere. Lufteplass for reisendes førerhunder skal 
ivaretas.  
 

f) Hovedatkomst til terminalområdet er i vest, innenfor og hjemlet i reguleringsplan for E39, plan 
ID 1380.  
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§ 2. 3 Havn, o_SHA2 

 
a) Området o_SHA2 er offentlig. Innenfor området tillates ikke oppført bygninger eller 

konstruksjoner som fysisk eller estetisk kommer i konflikt med bevaringsverdige bygg Smiths 
lager (Vestre Strandgate 31) eller bystruktur for øvrig. I området tillates kun etablert 
infrastruktur og installasjoner som har relevans til formålets virksomhet (kaikonstruksjoner, 
passasjertuber, trappetårn, gjerder, porter, etc). 
 

b) Atkomst nord for Smiths lager (Vestre Strandgate 31) er nødatkomst og økonomiatkomst 
(forsyning, service). 
 

 
§ 3 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 6) 
 
§ 3. 1 Havneområde i sjø, o_VHS1  
 

a) Området «o_VHS1» er offentlig. Innenfor området tillates havnerelatert virksomhet og 
etablering. 
 

b) I sjøarealet tillates fortøyningsinnretninger, mudring og utfylling m.m. dersom det foreligger 
godkjent tillatelse etter havneloven og forurensingsloven. 
 
 

§ 4 HENSYNSSONER (Pbl. §12-6) 
 

§ 4. 1 Faresone 1, Ras- og skredfare H310_1 
 

a)  Sonen er definert som Faresone 1 i Norconsult  Rapport «Utvidelse av fergeterminal, 
Utredning av aktsomhetssoner og faresoner for kvikkleire» datert 05.04.2019, doknr: RAP-V-
3100-002-04.  

 Sonen omfatter sprøbruddmateriale / kvikkleire 
 Konsekvensklasse: Mindre alvorlig 
 Faregradsklasse: Middels 
 Risikoklasse: 2 
 
 Innenfor sonen skal det av geoteknisk fagkyndig utføres geoteknisk utredninger, beregninger 

og planer som dokumenterer tilstrekkelig lokal stabilitet av et hvert tiltak (bygg, 
terrengarbeider, anleggsarbeider endring av grunnvannstrømmer) før tillatelse gis.  

 
§ 4. 2 Faresone 2, Ras- og skredfare H310_2 
 

a)  Sonen er definert som Faresone 2 i Norconsult  Rapport «Utvidelse av fergeterminal, 
Utredning av aktsomhetssoner og faresoner for kvikkleire» datert 05.04.2019, doknr: RAP-V-
3100-002-04.  

 Sonen omfatter kvikkleire 
 Konsekvensklasse: Meget alvorlig 
 Faregradsklasse: Middels 
 Risikoklasse: 4 
 
 Innenfor sonen skal det av geoteknisk fagkyndig utføres geoteknisk utredninger, beregninger 

og planer som dokumenterer tilstrekkelig lokal stabilitet av et hvert tiltak (bygg, 
terrengarbeider, anleggsarbeider endring av grunnvannstrømmer) før tillatelse gis. For å 
oppfylle krav om områdestabilitet ved utbygging, tiltak og anleggsarbeid skal det først utføres 
stabiliserende tiltak i #2 og #3, jfr. §5.2 og §5.3 

 
§ 4. 3 Faresone 3, Ras- og skredfare H310_3 
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a)  Sonen er definert som Faresone 3 i Norconsult  Rapport «Utvidelse av fergeterminal, 
Utredning av aktsomhetssoner og faresoner for kvikkleire» datert 05.04.2019, doknr: RAP-V-
3100-002-04.  

 Sonen forventes å inneholde sprøbruddmateriale og kvikkleire 
 Konsekvensklasse: Mindre alvorlig 
 Faregradsklasse: Middels 
 Risikoklasse: 1 
 
 Innenfor sonen skal det av geoteknisk fagkyndig utføres geoteknisk utredninger, beregninger 

og planer som dokumenterer tilstrekkelig lokal stabilitet av et hvert tiltak (bygg, 
terrengarbeider, anleggsarbeider endring av grunnvannstrømmer) før tillatelse gis. For å 
oppfylle krav om områdestabilitet ved utbygging, tiltak og anleggsarbeid skal det først utføres 
stabiliserende tiltak. 

 
§ 4. 4 Faresone, Ytre hensynssone, Brann- /eksplosjonsfare H_350_1 
 

a)  Sonen er definert som ytre hensynssone i Cowi Rapport «Kolsdalen Tankanlegg 
Hensynssoner» datert 15.01.2019, doknr. A078384-not3. Innenfor sonen tillates ikke ført opp 
sårbare objekter / bygninger med større ansamlinger av publikum. Bruk av allmenne formål 
herunder samferdselsanlegg og offentlig ferdsel tillates innen ytre hensynssone. 

 
§ 4. 5 Faresone, Midtre hensynssone, Brann- /eksplosjonsfare H_350_2 
 

a)  Sonen er definert som midtre hensynssone i Cowi Rapport «Kolsdalen Tankanlegg 
Hensynssoner» datert 15.01.2019, doknr. A078384-not3. Innenfor sonen tillates ikke ført opp 
sårbare objekter / bygninger med større ansamlinger av publikum.  Bruk av allmenne formål 
herunder samferdselsanlegg og offentlig ferdsel tillates innen midtre hensynssone. 
 

§ 4. 6 Hensynssone Møllevannsbekken, Infrastruktur H_410_1 
 

a)  Det kan ikke bygges eller gjøres tiltak som vanskeliggjør tilkomst til overvannskanal. Alle tiltak 
innen sonen må avklares med Ingeniørvesenet. Ved behov må byggeprosjektet besørge 
omlegging av kanal i samsvar med teknisk plan. Teknisk plan og utførelse skal være godkjent 
av Ingeniørvesenet før nye byggetiltak kan igangsettes. 

 
§ 4. 7 Hensynssone Nattmannsbekken (Grimsbekken), Infrastruktur H_410_2 
 

a)  Det kan ikke bygges eller gjøres tiltak som vanskeliggjør tilkomst til eksisterende kommunal 
overvannskanal og ledningstrase. Alle tiltak innen sonen må avklares med Ingeniørvesenet. 
Ved behov må byggeprosjektet besørge omlegging av kanal og ledninger i samsvar med 
teknisk plan. Teknisk plan og utførelse skal være godkjent av Ingeniørvesenet før nye 
byggetiltak kan igangsettes. 

 
§ 4. 8 Hensynssone Overvannskanal E39 Gartnerløkka, Infrastruktur H_410_3 
 

a)  Det kan ikke bygges eller gjøres tiltak som vanskeliggjør tilkomst til planlagt kommunal 
overvannskanal fra E39 Gartnerløkka og overløpsledning fra Havnegata. Alle tiltak innen 
sonen må avklares med Ingeniørvesenet. Ved behov må byggeprosjektet besørge omlegging 
av kanal og ledninger i samsvar med teknisk plan. Teknisk plan og utførelse skal være 
godkjent av Ingeniørvesenet før nye byggetiltak kan igangsettes. 
 

§ 4. 9 Hensynssone Overvannskanal havnegata / Smiths kai, Infrastruktur H_410_4 
 

a)  Det kan ikke bygges eller gjøres tiltak som vanskeliggjør tilkomst til eksisterende kommunal 
overvannskanal. Alle tiltak innen sonen må avklares med Ingeniørvesenet. Ved behov må 
byggeprosjektet besørge omlegging av kanal i samsvar med teknisk plan. Teknisk plan og 
utførelse skal være godkjent av Ingeniørvesenet før nye byggetiltak kan igangsettes. 

 
§ 4. 10 Hensynssone Fjernvarmeanlegg H_410_5 
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a)  Det kan ikke bygges eller gjøres tiltak som vanskeliggjør tilkomst til eksisterende 
fjernvarmeanlegg. Alle tiltak innen sonen må avklares med Agder Energi Varme. Ved behov 
må byggeprosjektet besørge omlegging av føringsveg i samsvar med teknisk plan. Teknisk 
plan og utførelse skal være godkjent av Agder Energi Varme før nye byggetiltak kan 
igangsettes. 

 
 
 
§ 5 BESTEMMELSER (Pbl. § 12-7) 
 
§ 5. 1 Bestemmelsesområde, Anlegg- og riggområde, #1 

 
a) Området «#1» tillates benyttet til «midlertidig anlegg og riggområde». 

 
b) Når «midlertidig anlegg og riggområde» er avsluttet, er arealet regulert til underliggende 

formål «havn», o_SHA1. 
 
§ 5. 2 Bestemmelsesområde, Avlastning / oppfylling av terreng på land, #2 

 
a) Innenfor området «#2» skal deler av arealet avlastes og kompenseres med lette fyllmasser. 

Oppfylling over dagens terreng skal utføres med lette fyllmasser. Soner for kompenserende 
tiltak er gitt i Norconsult Rapport «Kristiansand Havneavsnitt Vest – Geotekniske vurderinger - 
Utvidelse av fergeterminal» datert 05.04.2019, doknr: RAP-V-3100-003-B04.  
 
Innenfor sonen skal tiltak detaljprosjekteres av geoteknisk fagkyndig og kontrolleres av 
uavhengig sakkyndig foretak. 
 

§ 5. 3 Bestemmelsesområde, Utfylling / motfylling i sjø, #3 
 

a) Innenfor området «#3» skal det etableres lagvis motfylling under vann. 
Sonen for motfyllingstiltak er gitt i Norconsult Rapport «Kristiansand Havneavsnitt Vest – 
Geotekniske vurderinger - Utvidelse av fergeterminal» datert 05.04.2019, doknr: RAP-V-3100-
003-B04.  
 
Innenfor sonen skal tiltak detaljprosjekteres av geoteknisk fagkyndig og kontrolleres av 
uavhengig sakkyndig foretak. 

 
§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 
a) Før arbeid i sjø kan igangsettes, skal det foreligge geotekniske undersøkelser og beregninger 

av områdestabilitet.  
 

b) Før graving kan igangsettes skal det foreligge godkjent tiltaksplan jf. Forurensningsforskriften  
kap 2. 
 

c) Utkjøring til Havnegata over torv o_SGG2 innenfor plan id 1448 skal stenges når ny 
plassering av tollkontroll av kjøretøy er etablert innenfor planområdet. ISPS-gjerde skal 
samtidig fjernes og tilpasses regulert havneformål. 
 

d) Midlertidig anleggsområde #1 skal opphøre og gjøres tilgjengelig for fergeterminaldrift så snart 
havneområde o_SHA1 er etablert med ny kaifront. 
 

e) Før rammetillatelse kan gis, skal plan for håndtering av overvann for hele planområdet være 
utarbeidet 

 


