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FORORD 

 
Planarbeidet for fergeterminal på tidligere KMV-området er hjemlet i bystyrets havne-
strukturvedtak av 2003 og 2013, samt kommuneplan for Kristiansand kommune (KP). 
 
Kristiansand bystyre vedtok i 2010 at Kristiansand Havn skulle gjennomføre arbeidet med 
reguleringsplan for ny ferge- og containerterminal på KMV-området, basert på havnestruktur-
vedtaket av 2003. Oppstart av planarbeidet ble forskriftsmessig varslet og planprogram ble 
godkjent i 2011. Komplett skisseprosjekt for ny ferge- og containerterminal ble fremlagt 2012. 
 
Bystyret vedtok så å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av strukturvedtaket av 2003. 
Planarbeidet for ny ferge- og containerterminal ble da midlertidig stanset. I 2013 vedtok 
bystyret en ny havnestruktur som fikk konsekvenser for dette planarbeidet. Containerhavna 
skulle ikke ligge på KMV-området, men på sikt flyttes til ut av sentrum. Kun fergehavna skulle 
videreutvikles på KMV-området.  
 
Planarbeidet for fergeterminal ble tatt opp igjen i 2014. I mellomtiden hadde Statens vegvesen 
fremmet reguleringsplan for ny E39, Gartnerløkka-Meieriet, og Jernbaneverket hadde fremmet 
reguleringsplan for ny jernbanestasjon. Begge vedtatt 18.02.2015. I fortsettelsen fremmet 
også Statens vegvesen ny reguleringsplan for Havnegata. Disse planene grep delvis inn i 
planområdet for fergeterminalen og la delvis nye rammer for fergeterminalen. Det endret 
planforutsetningene betydelig. 
 
Det er altså tidligere varslet planarbeid som nå tas opp igjen og videreføres med andre 
rammer enn før.  
 
Kun beslutningsrelevante temaer utredes. 

 
Kristiansand Havn KF har nedsatt en prosjektgruppe som styrer planarbeidet og Havnestyret 
har vedtatt opplegg, fremdrift og økonomiske rammer for arbeidet gjennom fremlagte 
skisseprosjekt. 
 
 
Kristiansand, 15.10.2019 
 
ViaNova Kristiansand AS 
Bjørn Vidar Hellenes / Roar Vebjørn Bruun 
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1. SAMMENDRAG 

Bakgrunnen for planarbeidet er bystyrets vedtak i 2003 om havnestrukturen i Kristiansand, der 
containerhavna skulle flyttes til KMV og samlokaliseres med fergehavna. Planarbeidet for 
ferge- og containerhavn på KMV-området ble igangsatt i 2010 og et komplett skisseprosjekt 
forelå i 2012. I 2013 vedtok kommunen, etter grundige utredninger, en ny havnestruktur: 
Containerhavna skulle flyttes ut av sentrum mens fergehavna skulle ligge på KMV. Dette ble 
lagt til grunn for videre planarbeid. Nytt skisseprosjekt for fergeterminal forelå januar 2015. 
 
I mellomtiden hadde Statens vegvesen fremmet reguleringsplan for ny E39, Gartnerløkka-
Meieriet, vedtatt februar 2015. Veiplanen grep inn i havneområdet og ble en viktig premiss for 
utvikling av havna. Sammen med ny reguleringsplan for Havnegata, endret dette 
planforutsetningene vesentlig og la nye rammer for fergeterminalen. Planprogram for 
detaljregulering av fergeterminal ble revidert og sendt på høring i 2015 og godkjent i By- og 
miljøutvalget 01.03.2018. 
 
Det foreligger en rekke føringer i overordnede plandokumenter om «intermodalitet» i 
Kristiansand havn, dvs at det skal legges til rette for effektiv overføring av gods mellom vei, 
bane og sjø (se kap. 4.7), bl.a.: 

- Nasjonal Havnestrategi (2015) 
- Regional Transportplan Agder (2015-2027) 
- Bymiljøavtalen/byvekstavtalen (2017) 
- Byutredning Kristiansand (2017) 
- Intermodal godsstrategi (2018) 
- NTP - Nasjonal transportplan (2018-2029) 
- Regionplan Agder 2020 

 
Alle peker på Kristiansand som et av landets viktigste trafikk-knutepunkt der havna må bygges 
ut som et effektivt intermodalt knutepunkt for overføring av gods fra vei til bane og sjø.  
Fylkestinget gjorde i juni 2018 bl.a. vedtak om at Vest-Agder Fylkeskommune vil fremme tiltak 
som kan bidra til å utvikle Kristiansand Havn og Sørlandets Godsterminal Langemyr til et 
intermodalt knutepunkt. Et av målene i den intermodale godsstrategi for Vest-Agder er å 
profilere Agder som en klimaregion gjennom økt overføring av gods fra vei til bane og sjø, og 
videreutvikle Kristiansand som et intermodalt transportknutepunkt av nasjonal og 
internasjonal betydning.  
Regjeringen ønsker i større grad enn i dag å bidra til at nasjonale viktige havner blir effektive, 
miljøvennlige og intermodale, og vil derfor styrke innsatsen overfor disse havnene ved å legge 
til rette for bedre samspill mellom ulike transportformer. Målsetningen er at mer gods skal 
overføres fra vei til sjø og bane.  
I Reguleringsplan E39 Gartnerløkka – Kolsdalen (2015) er det allerede tilrettelagt for to 
parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal for overføring av gods fra sjø til bane. 
Dette har vært en overordnet premiss i planarbeidet.  
 
Planområdet er avgrenset av E18-E39 i vest, jernbanen i nord, eksisterende containerhavn i øst 
og strekker seg ut i sjøområdet sør for Lagmannsholmen. Store deler av området brukes i dag 
som fergeterminal. 
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Basert på en dimensjonerende fergelast med 500 personbiler og 60 trailere (tilsvarende 
Superspeed), og de trafikale støtbelastninger veisystemet får ved hvert fergeanløp, er det 
gjennomført trafikkberegninger og kapasitetsberegninger for fergetrafikkens innvirkning på 
det nye veinettet. Dette er dokumentert i eget vedlegg. 
 
Det er ikke påvist kulturminner som er fredet eller vernet i henhold til kulturminneloven.  
 
Grunnforholdene er utfordrende. Geotekniske undersøkelser og -beregninger viser at ønskede 
utfyllinger i sydvest og ved Hampa er mulige, men betinger motfyllinger etablert i forkant. Det 
må også påregnes store setninger og lang konsolideringstid. Utbygging av kaidekker foreslås 
utført med stålrørspeler. Dagens områdestabilitet i tiltaksområdet er stedvis ikke 
tilfredsstillende. Det er gjennomført beregninger for områdestabilitet ved den planlagte 
utbygging og i plandokumentene er tiltak for å etablere stabil tilstand beskrevet, som 
motfyllinger på sjøbunn og oppfylling med lette fyllmasser på land. 
 
Borhullsundersøkelser viser at KMV-tomta ikke er forurenset i slik grad at det foregår vesentlig 
utlekking fra grunn til sjø. Tiltaksplan er likevel nødvendig før graving iverksettes.  
 

 
 

 

Planområdets avgrensning    Dagens terminal 

Reguleringsplanforslag                Illustrasjonsplan 1. byggetrinn 
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Reguleringsforslaget omfatter kun to formål, havn (land) og havneområde sjø. 
Illustrasjonsplaner er utarbeidet for å vise en mulig detaljløsning. Illustrasjonsplanene viser en 
terminalløsning som er betydelig større enn det arealet som nå reguleres til terminalformål. 
Over 30 daa av den nye fergeterminalens totale landareal på 120 daa ligger utenfor plan-
området. Disse arealene er regulert til havneformål i plan for ny E39.  
 
Ombygging av fergeterminalen er en følge av ny E39 Gartnerløkka-Meieriet, som legger beslag 
på store deler av havna og endrer atkomstforholdene. I første omgang (byggetrinn 1) bygges 
terminalen for å kunne betjene like store skip like effektiv som i dag med atkomst mot vest. 
Reguleringsmessig tas det imidlertid høyde for en fremtidig utvidelse for å kunne betjene flere 
større ferger og økende godsmengde mot jernbane (byggetrinn 2). 
 
Utvidelsen av fergeterminalen i sjøen tenkes i utgangspunktet utført som frittbærende 
kaidekke på peler, kun mindre områder som utfylling. Områdestabilitet er vurdert. I 
utgangspunktet ønsker både Havna og fergeselskapene å ha terminalen på ett plan – det gir 
vesentlig bedre oversikt og effektiv trafikkavvikling. Men konsekvensene ved å bygge 
ytterligere ut i sjøen er større kostnader og trangere farvann. Det er derfor også vurdert 
utvidelser i flere plan. 
 
På den maritime siden gir utbygging i sjøen et noe mindre manøvreringsrom for skipene. Ved 
full utbygging i sjøen (som regulert) blir avstanden mellom KMV-kaia og Lagmannsholmen ca 
300m mot 360m i dag. Superspeed1 har en lengde på 211 m. Manøvrering med aktuelle skip er 
simulert ved FORCE i Danmark og løsningen funnet tilfredsstillende. 
 
Fremtidige konsekvenser kan også bli store på godssiden. Godsomslag med fergene er like 
stort som over containerhavna og utviklingen siste året har vært positiv. Utviklingen i Ro-Ro 
segmentet fremover er prognostisert til å kunne bli 4,4 % pr år – eller mer dersom 
transportmønster endres som følge av avgifter, endret kapasitet og strategiske valg. Det er da 
viktig at Kristiansand kan tilby miljøvennlige transportformer (bane), effektive omlasting og 
tilstrekkelig areal. Fergelasten egner for bane ettersom mye av den skal til fjernere 
destinasjoner. Nye spor og lasteområde er også en følge av overordnede politiske mål om 
intermodalitet i havna. 
 
Teknisk infrastruktur til terminalen er vurdert og samordnet med Statens vegvesen. Det kan 
forventes økt etterspørsel og strengere krav om elektrisk kraft til skip fremover – både 
landstrøm ved landligge og ladestrøm for fremtidige elektriske skip. Skip koblet til landstrøm 
gir renere luft, mindre støy og reduserte utslipp av klimagasser. Både landstrøm og ladestrøm 
krever tilstrekkelig effekt levert fra det lokale energiverk. Kristiansand Havn har så langt satset 
på mobile landstrømanlegg. Det gir økt fleksibilitet både med hensyn til plassering, 
bruk/flytting og oppgradering av anleggene.  
 
Etter vår oppfatning er ingen virkninger av dette tiltak kritiske for miljø og samfunn. Ingen 
virkninger er vesentlig annerledes enn for dagens terminal. Lokaliseringen er fastlagt i 
overordnet plan og politiske vedtak (Havnestrukturvedtak av 2013). Det foreligger ingen 
alternativ lokalisering. 
 
Det legges til grunn at planen ikke vil bli realisert før E18/E39 er vedtatt igangsatt. Utbyggingen 
i sjøen må være realisert før E39-anlegget kan påbegynnes. Fremdriften og interimfasene for 
fergeterminalen må tilpasses og er avhengig av fremdriften for veiprosjektet E39, 
Gartnerløkka-Meieriet, som styres av Statens vegvesen. 
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2. BAKGRUNN  

2.1 Hensikt med planen 

Tiltaket omfatter fergeterminal på KMV-området med tilhørende infrastruktur. 
 
Formålet med planarbeidet er å: 

 Sikre arealer for ombygging av eksisterende fergeterminal som følge av ny E39  

 Sikre en god hovedatkomst fra E39 

 Sikre arealer for omlasting ferge-jernbane 

 Sikre tilstrekkelige sjøarealer for manøvrering av skip 

 Sikre arealer til fremtidig utvidelse  

 
Nylig godkjente reguleringsplaner for E39, Jernbanestasjonen og ny Havnegate, gir stramme 
rammer for dette planarbeidet. Noe av utredningsbehovet i denne reguleringsplanen er 
ivaretatt i disse planene.  

2.2 Planmyndighet, tiltakshaver, konsulent 

Planmyndighet: Kristiansand kommune, plan-, bygg- og oppmålingsetaten. 
Tiltakshaver: Kristiansand Havn KF, Postboks 114, 4662 Kristiansand 
Konsulent: ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand 
 
Kristiansand Havn KF har nedsatt en prosjektgruppe som styrer planarbeidet og Havnestyret 
har vedtatt opplegg, fremdrift og økonomiske rammer for arbeidet gjennom fremlagte 
skisseprosjekt. 

2.3 Planhjemmel 

Bystyrevedtak 2010 
Planarbeidet for ferge- og containerterminal på tidligere KMV-området er hjemlet i bystyrets 
havnestrukturvedtak av 2003, kommuneplan for Kristiansand kommune (KP) og 
Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn (KDP). Det ble her satt krav om områdeplan 
for dette området (i 2017 endret av kommunen til detaljreguleringsplan).  
 
Kristiansand bystyre vedtok i 2010 at Kristiansand Havn skulle sette i gang arbeidet med 
reguleringsplan for ny ferge- og containerterminal på KMV-området.  
 

 
 

Bystyrevedtak 2013 (ny havnestruktur) 
I 2013 vedtok bystyret en ny havnestruktur for kommunen som fikk konsekvenser for dette 
planarbeidet. Containerhavna skulle ikke flyttes til KMV-området. Kun fergehavna skulle 
videreutvikles på KMV-området, i nær tilknytning til jernbane for overføring av gods mellom 
ferge og bane. Fergene befordrer omtrent like mye gods som containerhavna. 
 

Bystyrevedtak 20.01.2010: 
«… Havnevesenet bes sette i gang arbeid med områdeplan for ny ferjeterminal og 
containerhavn på KMV-området.» 
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2.4 KU-plikt 

Forskrift om konsekvensutredning (2017) gir føringer for om tiltaket omfattes av forskriftenes 
§6, §7 eller §8. Vurderingsplikten påhviler tiltakshaver. 
 
Tiltaket faller ikke inn under §6 eller §7, Vedlegg 1, pkt. 7e, ettersom investeringskostnaden 
antas mindre enn 750 mill. kroner – anslagsvis 665 mill. kroner inkl. nye kaier, nytt fergeleie og 
nytt terminalbygg. Et eventuelt senere øvre dekke på nivå 2 er anslått til 85 mill.kr. 
 
Tiltaket vurderes etter §8, Vedlegg 2, pkt. 10c og e. Kriterier for om planen kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn, er gitt i §10. Hverken størrelse, lokalisering, forhold til 
naturressurser, type virksomhet, miljøbelastning eller risiko for ulykker/katastrofer er av en 
slik karakter at tiltaket anses å kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
 
Tiltaket anses således ikke KU-pliktig. Dette bekreftes også i møtereferat fra planmyndighet, 
Kristiansand kommune, datert 02.05.2017. 
 

Bystyrevedtak 10.04.2013 (ny havnestruktur) 
1) Vedtak om flytting av containerhavna fra Lagmannsholmen til KMV-bukta gjennomføres 
ikke.  
a) Gjeldende planbestemmelser om bruk av arealene på KMV-området opprettholdes.  
2) Vedtak om bygging av jernbanespor med tilhørende terminalfunksjoner i KMV-bukta 
gjennomføres ikke.  
3) Områdeplan for KMV-området inkludert sikring av arealtilgang for tankanlegg, ferje, E39 
og veitilknytning sluttføres. Det utredes mulighet for fremtidig etablering av lastespor for 
omlasting mellom bane og ferje innenfor eksisterende arealer mellom ferjeterminal og 
tankanlegg. Utredningen skal bl.a. omfatte teknisk gjennomførbarhet, kostnader og 
markedsbehov. Det forutsettes at lastespor ikke kommer i konflikt med øvrige ikke-
havnerelaterte planer.  
4) Ferjeterminalen rustes opp med sikte på effektiv drift i overskuelig framtid… 
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3. PLANPROSESSEN

Planarbeidet ble opprinnelig
igangsatt etter bystyrets vedtak
2010. Oppstart av planarbeidet
ble forskriftsmessig varslet og
planprogram ble godkjent i 2011.

3.1 Skisseprosjekt

Skisseprosjekt ferge-og containerterminal

Komplett skisseprosjekt for ny ferge-og containerterminal på KMV
ble fremlagt 2012. Dette var basert på helt andre forutsetninger mht
grunnforhold (nyere grunnundersøkelser kom i 2016), utbygging i
sjøen og veiløsninger for E39 (KVU).

Bystyret vedtok så å gjennomføre en ekstern kvalitetssikringav
tidligere havnestrukturvedtak. Planarbeidet for ny ferge-og
containerterminal ble da midlertidig stanset. Rapport med forslag til
ny havnestruktur ble fremlagt i 2013.

Skisseprosjekt fergeterminal(ny havnestruktur)
Etter bystyrevedtak i 2013 om ny havnestruktur, ble planarbeidet
tatt opp igjen i 2014. Nytt skisseprosjekt, men nå kun for
fergeterminal, ble fremlagt 15.01.2015.
I mellomtiden hadde Statens vegvesen fremmet reguleringsplan for
ny E39, Gartnerløkka-Meieriet, og Jernbaneverket hadde fremmet
reguleringsplan for ny jernbanestasjon. Begge vedtatt 18.02.2015. I
fortsettelsen fremmet også Statens vegvesen ny reguleringsplan for
Havnegata, vedtatt 31.01.2018. Disse planene griper inn i
planområdet for fergeterminalen og legger nye rammer for
fergeterminalen. Det endret planforutsetningene vesentlig.

3.2 Planprogram

Som nevnt over, ble planprogram vedtatt i 2011. Endrede
planforutsetninger krevde revisjon av planprogrammet. Revidert
planprogram ble sendt på høring med merknadsfrist 29.12.2015.
Planprogram med mindre revisjoner, sist datert 05.10.2017, ble
godkjent av By-og Miljøutvalget mars 2018. Planprogrammet med
vedtak, datert 01.03.2018, danner grunnlag for dette planarbeidet.

Det er altså et tidligere varslet og hørt planarbeid som nå tas opp igjen og videreføres med
noe andre rammer enn før –og, etter ønske fra kommunen, som detaljreguleringsplan.

By-og Miljøutvalget vedtak 01.03.2018:
«By-og miljøutvalget fastsetter revidert planprogram for Hampa
(KMV) fergeterminal, sist datert 05.10.17.»

By-og miljøutvalget knyttet også andre utredningskrav (pkt 2-5)
til sitt vedtak. Disse er innarbeidet i planprogrammet.

Byutviklingsstyret vedtak 03.02.2011:
«Byutviklingsstyret godkjenner Planprogram for Hampa (KMV) -
Kolsdalsbukta -Ferge-og containerhavn, områderegulering, plan nr
1097. Planprogrammet er datert 28.09.10 og sist revidert
17.01.11.»
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3.3 Varsel om oppstart 

Planarbeidet ble forskriftsmessig varslet med brev til berørte parter og offentlige myndigheter 
23.11.2015 og med annonse i lokalpressen (Fædrelandsvennen) 26.11.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi av varslingsbrev 
til berørte parter 

Faksimile av annonse i Fædrelandsvennen 

Adresseliste for varslingsbrev 
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4. RAMMEBETINGELSER, PLANSTATUS 

4.1 Lover, forskrifter og retningslinjer 

Følgende lover og forskrifter er aktuelle for dette planarbeidet: 
 
Lover og forskrifter 
- Plan og bygningsloven 
- Forskrift om konsekvensutredning 
- Folkehelseloven 
- Naturmangfoldloven 
- Forurensningsloven 
- Vannforskriften 
 
- Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (2012, rev 2016) 
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 (2012) 

4.2 Nasjonale føringer 

Nasjonal Havnestrategi (2015) 
Kristiansand har hatt status som «utpekt havn». I den nye strategien foreslås det å avvikle 
systemet med utpekt havn. Regjeringen (Samferdselsdepartementet) ønsker i stedet å satse på 
utvikling av effektive, intermodale knutepunkt (stamnetthavner) og tilrettelegge for mer 
integrert planlegging av farled, vei og bane.  
I samme dokument påpekes Statens ansvar for å sikre at stamnetthavner får god tilknytning til 
det øvrige transportnett (vei og jernbane).  
 
Nasjonal transportplan (2018-2029) 
Regjeringen ønsker i større grad enn i dag å bidra til at nasjonale viktige havner blir effektive, 
miljøvennlige og intermodale, og vil derfor styrke innsatsen overfor disse havnene ved å legge 
til rette for bedre samspill mellom ulike transportformer. Målsetningen er at mer gods skal 
overføres fra vei til sjø og bane.  
Dette er relevant for tilrettelegging av jernbanespor i Kristiansand havn. I prosjektet E39 
Gartnerløkka inngår bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal for 
overføring av gods fra sjø til bane. 
 
Trans-European Transport Networks (TEN-T). 
TEN-T er et europeisk samarbeid for bærekraftig transportnettverk som under best mulige 
miljø- og samfunnsmessige forhold bidrar til effektiv flyt av varer og tjenester. I flg regelverket 
skal havner i TEN-T nettverket bl.a. - 
- tilby intermodalitet 
- ha minst en terminal som er allment tilgjengelig på en ikke-diskriminerende måte med 

transparente avgifter 
- ha utstyr som er nødvendig for miljømessig behandling av skip i henhold til EUs regelverk, 

herunder særlig mottak av avfall i henhold til Direktiv 2002/59/EC 
- implementere VTMIS og SafeSeNet i henhold til Direktiv 2002/59/EC, bruke e-maritime 

tjenester inkludert særlig ”single-window” tjenester (jf Direktiv 2010/65/EC). 
Kristiansand Havn KF er av Kystverket vurdert å tilfredsstille kravene for innlemmelse i TEN-T 
nettet, jfr. brev fra Samferdselsdepartementet 01.02.2014. 
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4.3 Regionale føringer 

Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050) 
Kristiansand Havn omtales i planen som en av landets viktigste eksport- og importhavner, med 
stor betydning for hele landsdelen. Dette er ytterligere tydeliggjort i «Ringvirkningsanalysen» 
som ble utarbeidet i 2014 der Kristiansand Havn sammenlignes med andre havner som har 
gjennomført tilsvarende analyse. Planen påpeker viktigheten av at havna sikrer sin status som 
intermodal knutepunktshavn ved at havna gis gode rammebetingelser for utvikling og vekst. 
For havna er det avgjørende at det sikres god forbindelse til stamveinettet og god tilkobling til 
jernbanen. 

 
Regional Transportplan Agder (2015-2027) 
Planen fastslår at Kristiansand er et av 
landets viktigste intermodale trafikknute-
punkt. Nødvendig utbygging av 
infrastruktur må til for å sikre havnas inter-
modalitet. Konkret nevnes bl.a.: 

 Jernbane helt frem til kaifronten. 

 Tilrettelegge for økt bruk av 
semihengere på jernbane/ferge 

 Gode koblinger til overordnet veinett 
Planen har klar målsetting om overføring av 
gods fra vei til jernbane og sjø.  
 
Regionplan Agder 2020 
Regionplanen påpeker viktigheten av effektive overganger mellom transportformer, såkalte 
intermodale transportknutepunkter, for å kunne overføre transport fra vei til sjø og jernbane. 
Kristiansand havn er regionens viktigste havn i den regionale havnestrukturen. Planen 
forutsetter at Havna videreutvikles som nasjonal knutepunktshavn. 

4.4 Kommunale føringer 

Kommuneplan for Kristiansand 2011-2022, Arealdel (2011) 
I gjeldende Kommuneplan for 
Kristiansand kommune er arealene 
innenfor planområdet avsatt til 
nåværende og fremtidig havneformål, 
sentrumsformål og farled (sjø). Fremtidig 
havneområde (KH1) er angitt som 
Containerhavn. 

 
Kommuneplanen er basert på tidligere 
havnestrukturvedtak av 2003. Nytt 
havnestrukturvedtak forelå i 2013, dette 
fordrer på sikt containerhavna flyttet ut 
av sentrum. Dette vedtaket ligger til 
grunn for planarbeidet nå. 

 
 
Kommuneplan for Kristiansand 2017-2030, Samfunnsdel (2017) 
Samfunnsdelen i gjeldene kommuneplan omtaler ikke fergehavna eller fergetrafikken spesielt, 
men gir generelle overordnede føringer for arealbruk og arealplanlegging i kommunen. 

  Utsnitt av kommuneplan 2011-2022, Arealdel  
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Som landsdelshovedstad skal byen styrkes som regionens transportknutepunkt for havn, fly, 
tog og kollektivtransport basert på innovative klimavennlige transportløsninger. Den 
overordnede arealstrategi skal blant annet: 

 Redusere transportbehovet gjennom god samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging.  

 Legge til rette for at veksten i persontransporten tas gjennom gange, sykkel og kollektive 
løsninger.  

 Sikre tilstrekkelige arealer slik at eksisterende industri- og næringsvirksomheter med 
sjøtilknytning kan videreutvikles og ikke bygges inne.  

 
Utvikling av terminalområdet og fremtidig fergetrafikk skal bygge opp om dette. 
 
Kommunedelplan Havn (1994-2010)  
I Kommunedelplan Havn (1994-2010), er arealene innenfor planområdet avsatt til 
havneområde, terminal, antikvarisk og park (grøntdrag). Planen er noe foreldet. 
 
Kommunedelplan Kvadraturen og Vestre Havn (2011-2022), del 1 - Kvadraturen 
Planområdet berører ikke denne kommunedelplanen. 
 
Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 2 – Vestre havn (under utarbeidelse) 
Det foreligger vedtatt planprogram for kommunedelplanen, fastsatt av bystyret februar 2015. 
Kommunedelplanen omfatter Vestre havn fra Glencore og hele havneområdet ut til og med 
fyret på Odderøya. Også Vestre Strandgate inngår i planen, samt jernbaneområdet. 
 
Planprogrammet påpeker at en god del av arealet i Vestre Havn vil bli brukt til havneformål 
også i lang tid fremover. Fergehavna skal være innenfor planområdet i overskuelig fremtid. Det 
skal sikres en betydelig overgang av gods fra vei til bane og sjø.  
 
Formannskapet vedtok 21.06.2017 at planarbeidet for Kommunedelplanen for Kvadraturen og 
Vestre Havn, del 2 – Vestre Havn, stoppes inntil endelig vedtak om kommunedelplan for 
Havneavsnitt Nord foreligger. 
 
Havneplan  
Kristiansand Havn har ihht § 46 i Havne- og farvannsloven, utarbeidet en ny havneplan med 
tidsperspektiv fram til 2065. Denne skal følges opp med egen kommunedelplan etter plan- og 
bygningsloven for bl.a. å avklare detaljert arealbehov for hele planperioden. Dette gjelder i 
hovedsak Nordre havn og i liten grad Vestre havn. Planen er vedtatt av Havnestyret 08.06.2015 
og behandlet i bystyret 17.06.2015. KDP Vestre Havn er stilt i bero i påvente at KDP 
Havneavsnitt Nord (Kongsgård/Vige) er avklart. 
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4.5 Reguleringsplaner innenfor planområdet 

Herunder beskrives gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen eller planer som 
berører det aktuelle planområdet. Alle planene er ikke like aktuelle. 

 
 

 Aktuelle reguleringsplaner, utsnitt av kommunalt planarkiv (foreslått plangrense for 1097 inntegnet) 

 
 

Plan 844, Reguleringsplan for Euroterminalen 
Vedtatt 2002. Ligger delvis innenfor det aktuelle 
planområdet. Overlappende arealer er regulert til 
byutviklingsområde og terminalområde. 

 
 
 
 
 
 

Plan 1380, Detaljreguleringsplan for E18/E39 
Gartnerløkka-Meieriet (R1) 
Vedtatt 18.02.2015. Planen er en sterk premiss for 
utvikling av havna. Planen griper inn i 
havneområdet og overlapper delvis det aktuelle 
planområdet. De overlappende arealer er regulert 
til havneformål land og sjø, samt kombinert formål 
samferdsel/havn som skal benyttes til jernbanespor 
gods. Planforslag for fergeterminalen er tilpasset 
plan 1380. 
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4.6 Tilgrensende planer 

Herunder beskrives gjeldende eller påbegynte reguleringsplaner som tangerer denne planen 
eller ligger like i nærheten og kan ha betydning for planen.  
 
 

Plan 1325, Detaljreguleringsplan for Kristiansand 
Jernbanestasjon 
Vedtatt 18.02.2015. Planen danner en premiss for 
utvikling i havna. Plan1325 tangerer plan 1380 langs 
fremtidig havnegate. Men planen ligger i sin helhet 
utenfor det aktuelle planområdet. 

 
 
 
 
 
 

Plan 1392, forslag til detaljreguleringsplan for 
Lagmannsholmen – cruise kai 
Datert 30.09.2016 (under behandling). Planen 
grenser inntil det aktuelle planområdet, grensesnitt 
vil bli koordinert og tilpasset. 

 
 
 
 
 
 

Plan 1448, Detaljreguleringsplan for Ny Havnegate 
og Vestre Strandgate 
Vedtatt 31.01.2018. Planen grenser inntil det 
aktuelle planområdet. Plangrensen er koordinert og 
tilpasset plan 1448. 

 
 
 

 
 
 Plan 1324, Detaljreguleringsplan for Vestre 

Strandgate 49 (Quadrum) 
Vedtatt 19.06.2013. Ligger utenfor det aktuelle 
planområdet, men tangerer plan 1325 og ligger i sin 
helhet innenfor plan 844. 
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4.7 Overordnede føringer om intermodalitet 

Det foreligger en rekke føringer i overordnede nasjonale, regionale og kommunale 
plandokumenter om «intermodalitet» i Kristiansand havn. Dvs mulighet for effektiv overføring 
av gods mellom vei, bane og sjø. 
 
 
Kristiansand Havn – funksjonsfordeling Kongsgårdbukta-Vestre Havn (2003) 

Målsetting om at Kristiansand havn skal videreutvikles som internasjonal intermodal 
Knutepunktshavn. 

Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050) 
Kristiansand Havn er en av landets viktigste eksport- og importhavner, med stor 
betydning for landsdelen, bl.a. tydeliggjort i «Ringvirkningsanalysen», 2014. 

Nasjonal Havnestrategi (2015) 
Kristiansand havn skal, som stamnetthavn, bygges ut som effektivt intermodalt 
knutepunkt med koordinert planlegging av farled, vei og bane.  

Reguleringsplan E39 Gartnerløkka – Kolsdalen (2015) 
Reguleringsplan for overordnet veinett. Planen legger til rette for opparbeidelse av 
nytt jernbanespor under E18/E39 og Havnegata fram til ferjehavnområdet. Dette gir 
muligheter for overføring av gods mellom båt og jernbane.  
Ny E39 vil også være utløsende for en ombygging og oppgradering av ferjehavna. 
Veianlegget vil gi ny og bedre direkte atkomst til overordnet vei fra fergeområdet.  
Planen har bestemmelser om at før det gis tillatelse til fjerning av spor til Kristiansand 
havn, skal det foreligge avtale mellom partene om arbeid med nytt havnespor. Det må 
sikres tilfredsstillende håndtering av gods mellom sjø og bane i hele byggeperioden og 
i driftsfasen. 

Regional Transportplan Agder (2015-2027) 
Fastslår at Kristiansand er et av landets viktigste intermodale trafikk-knutepunkt.  
Planen har klar målsetning om overføring av gods fra vei til bane og sjø.  

Bymiljøavtalen/byvekstavtalen (2017) 
I forhandlingsgrunnlaget for bymiljøavtalen fra 2017 (nå byvekstavtalen), nevnes at 
Gartnerløkka prosjektet inkluderer bygging av omlastningsspor til fergeterminalen. 
Jernbanespor til havna legger godt til rette for at området kan være et intermodalt 
knutepunkt hvor man kan få tilnærmet sømløs overgang mellom ulike 
transportformer. Dobbelt jernbanespor er ivaretatt i godkjent reguleringsplan for 
Gartnerløkka – Kolsdalen (godkjent 2015). Kristiansand beskrives som et intermodalt 
transportknutepunkt med god forbindelse mellom havn, veg og jernbane. 

Byutredning Kristiansand (2017) 
I byutredningen fra 2017 påpekes at prosjektet E39 Gartnerløkka –Kolsdsalen også 
omfatter omlegging av jernbanespor til containerhavna og to nye spor til 
ferjeterminalen. 

Intermodal godsstrategi (2018) 
Fylkestinget gjorde i juni 2018 bl.a. vedtak om at Vest-Agder Fylkeskommune vil 
fremme mål for intermodal godstransport og tiltak som kan bidra til å utvikle 
Kristiansand Havn og Sørlandets Godsterminal Langemyr til et intermodalt knutepunkt.  
Et av målene i den intermodale godsstrategi for Vest-Agder er å profilere Agder som en 
klimaregion gjennom økt overføring av gods fra vei til bane og sjø, og videreutvikle 
Kristiansand som et intermodalt transportknutepunkt av nasjonal og internasjonal 
betydning. På tiltakssiden defineres en rekke tiltak som effektiv godshåndtering, økt 
kapasitet, redusert omlastningstid, bedre fremkommelighet og regularitet – samt 
styrket samarbeid med Hirtshals Havn. 
 



 

Kristiansand Havn KF Fergeterminal, detaljregulering                      
 
 

   
Planbeskrivelse 15.10.2019 Side 18 
 
 

NTP - Nasjonal transportplan (2018-2029) 
Regjeringen ønsker i større grad enn i dag å bidra til at nasjonale viktige havner blir 
effektive, miljøvennlige og intermodale, og vil derfor styrke innsatsen overfor disse 
havnene ved å legge til rette for bedre samspill mellom ulike transportformer – for 
overføring av gods fra veg til sjø og bane. Målsetningen er at mer gods skal overføres 
fra vei til sjø og bane.  
I prosjektet E39 Gartnerløkka inngår bygging av to parallelle jernbanespor til 
Kristiansand ferjeterminal for overføring av gods fra sjø til bane. 

Regionplan Agder 2020 
Kristiansand havn må videreutvikles som nasjonal knutepunktshavn med effektive 
intermodale transportknutepunkter for overføring av gods fra vei til sjø og bane.  

Trans-European Network Transport (TEN-T) 
Innlemmelse i TEN-T nettet – europeisk samarbeid for bærekraftig, miljøvennlig og 
effektiv transport – forutsetter intermodalitet. 

 
Intermodalitet er på dette grunnlag satt som en overordnet premiss i planarbeidet for 
fergeterminalen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Intermodalitet i praksis. Overføring av hele 
semitrailere fra ferge til jernbane. 
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5. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 

5.1 Planområdets beliggenhet 

Planområdet ligger sentralt i Kristiansand kommune på vestsiden av kvadraturen, og er 
avgrenset av E18-E39 i vest, jernbanen i nord, eksisterende containerhavn i øst og strekker seg 
ut i sjøområdet sør for Lagmannsholmen. 
 

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiltakets 
lokalisering  

Planområdets 
avgrensning 
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5.2 Historikk 

Området har vært brukt til skipsverft og havneformål i lang tid. Kristiansands Mekaniske 
Verksted holdt til mellom «Hampa» og Sandvika i Vestre Havn – fra 1865 til 1990.  
 

 
KMV med Nattmannsbekken i venstre kant av bildet, antatt tidspunkt 1925-1930. 

 
Her ble drevet skipsreparasjoner, skipsbygging og 
skipsopphugging. Ca 235 skip ble levert fra verkstedet. 
Med ny dokk kunne verkstedet håndtere skip opptil 
40.000 tonn. 
Nattmannsbekken, eller Grimsbekken som den heter 
lengre oppe, hadde (og har) sitt utløp her. I dag er 
bekken kulvertert gjennom området. 

 

Strategiske  
navn 
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5.3 Dagens arealbruk 

Dagens arealbruk i området er hovedsakelig havneformål (fergeterminal) og sjø (farled).  
 

 
Ortofoto av det aktuelle planområdet 
 
Fergeterminalen har i dag tre fergeleier og betjener to fergeselskaper. Dokka er gjenfylt og det 
er nylig tatt i bruk et biloppstillingsområde på vestsiden av tidligere dokka. 

5.4 Veisystem, atkomst  

Kjøreatkomst til og fra fergeterminalen skjer i dag via rundkjøringen ved «Samsen» på 
Vesterveien/E39. Rundkjøringen er liten, tilfarter og utfarter er smale, noe som gir systemet 
begrenset kapasitet. Dagens atkomstvei til havna er svingete og bratt. Maksimal stigning er 
8 %, minste horisontalradius er 12,5 meter. Veien har kun to felt, men innkjøringen til 
fergeterminalen har eget svingefelt ned bakken. 
 

 
Dagens atkomstvei til fergeterminalen fra E39 rundkjøring under brua 
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Dagens terminalområde (oversiktsplan fra ombyggingsprosjekt 2014) 

Inn- og utkjøring til fergehavna er separert. Innkjøring til fergehavna i kryss nederst i bakken. 
Utkjøring fra fergehavna til Havnegata ved via tollkontrollen på Hampa. Interne veier i havna er 
tilnærmet uten stigning.  

5.5 Terminalområdet 

Området rommer oppstillingsplass til en stor og en mindre ferge samtidig (f.eks. Superspeed1 
og FjordCat). Under ilandkjøring er det kun plass til en ferge av gangen. Ilandkjøringen 
forutsetter kontinuerlig strøm ut av tollkontrollen.  
 
Terminalen har fast rampe for lasting og lossing av øvre bildekk. Terminalen håndterer 
samtidig lasting og lossing av øvre og nedre bildekk. 
 
Dagens terminalområde er dimensjonert for  

 Utreise: 750 personbiler og 60 trailere 

 Innreise: 420 personbiler, eller 270 personbiler og 55 trailere  

 Gods: 40 løstraller, kan kombineres med vanlige trailere 
 

Fotpassasjerer betjenes i dag i terminalbygget (Smiths Lager) og går ombord via tubesystem fra 
terminalbygget. 
 

 
 

 
 
Terminalen har egne oppstillingsområder for personbiler og trailere. Innkjøring for personbiler 
til oppstillingsområdet via buffersone med plass til ca 220 biler fram til innsjekkingsboder med 
12 kjørefelt. Dette for å kunne ha tilstrekkelig kapasitet i toppsesong. De enkelte 
fergeselskaper har i dag faste innsjekkingspunkter – alle betjent. 
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 Oppstillingsområde for personbiler 

5.6 Bygninger/konstruksjoner 

På fergeterminalen er det følgende bygninger, som alle er i bruk i dag: 
- Smiths lager (ekspedisjonsbygning, passasjerterminal, tollkontroll) 
- Hampa bygget (eldre terminalbygg, i dag passkontroll og kontor) 
- Fraktekspedisjon (brakke) 
- Terminalbygg (satellitterminalen, i dag toll- og fraktekspedisjon) 
- Innsjekkingsboder med servicebygg 
 
Av andre konstruksjoner nevnes  
- Fergeleier 
- Pirkai med fenderverk 
- Rampe fra øvre bildekk på det ene fergeleiet 
- Passasjertube (glass/stål) 
- Drivstofftank 
- Sikringsgjerder/ISPS 

5.7 Naboskap 

Planområdet grenser i vest til E39 og tankområde som er regulert i godkjent reguleringsplan 
for ny E39, Gartnerløkka-Meieriet, i nord til Havnegata som også er regulert i samme plan. I øst 
grenser planområdet til Havnegata som er regulert i godkjent detaljreguleringsplan for 
Havnegata-Vestre Strandgate. I sørøst grenser området til containerhavna.  
 
Planområdet berører ikke Nikkelverket eller tankanlegget. Et mindre område beliggende 
mellom fergeterminalen og tankanlegg, er i reguleringsplan for ny E39, Gartnerløkka-Meieriet 
(Statens vegvesen), regulert til industri/drivstoffanlegg. Forhold til disse bedrifter/anlegg, 
herunder atkomst, forutsettes avklart i andre planer. 
 

Kontorbygget Vesterveien 15B kan vanskelig innpasses i terminalplanene. Bygget forutsettes 
innløst som en del av grunneieravtalen i forbindelse med utbygging av E39. 
Forhold til omkringliggende boområder (Dueknipen, Bellevue, Quadrum) antas i stor grad 
avklart i Jernbaneverkets og Vegvesenets planer som grenser til boområdene. Boområdene blir 
ikke direkte berørt av fergeplanen. 
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5.8 Trafikk

Trafikkpå veinettet
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på veinettet i området er relativt beskjeden. Havnegata har ca 2.000
kjt/døgn, bakken opp til rundkjøring Samsen har ca 3.250 kjt/døgn og selve rundkjøringen har
16.000 kjt/døgn (vegdatabanken 2012-2017).

Men det er ikke årsdøgntrafikken (gjennomsnittlig trafikk pr døgn i løpet av året) som er mest
interessant i denne sammenheng, men støtbelastningene som veisystemet får ved hvert
fergeanløp. Med andre ord –hvor mye trafikk fergene genererer for hvert anløp i forhold til
kapasiteten i aktuelle kryss/rundkjøringer.

Skiltet fartsgrensen er 50 km/t på E39 og 30 km/t i Havnegata.

Trafikkmed fergene
Kristiansand havn har en viktig plass i det nasjonale og internasjonale transportnett.
Kristiansand Havn er landets nest største fergehavn og har landets eneste riksvegferge-
samband med utlandet som en del av Europaveinettet (E39).

I løpet av ett år er det nå ca. 1000 fergeanløp. I sommerhalvåret er det normalt 4 anløp pr
døgn, 2 med Color Line og 2 med Fjord Line. Ellers i året er det 2 anløp pr døgn.
Fergene frakter årlig ca 1,25 mill. passasjerer og ca 390.000 kjøretøy i året, hvorav ca 30-
40.000 er trailere/semihengere, med til sammen ca 400-500.000 tonn gods (omtrent samme
godsmengde som går over containerhavna i løpet av ett år).

Biltrafikk ut av landet (utreise)
Trafikken som reiser ut av landet (utreise) ankommer terminalen noe spredt over tid og utgjør
vanligvis ikke noe trafikalt problem –forutsatt at innsjekkingssystemet har kapasitet nok til å
unngå oppstuving, kø og tilbakeblokkering til veinettet.

Ankomstintensitet til terminalen før avgang (ettermiddagsavgang, juli 2015)

Figuren over viser at:
- 25 % av bilene ankom innen 2 timer før avgang
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- 85 % av bilene ankom innen 1 time før avgang
- Kun 15 % av bilene ankom senere enn 1 time før avgang
- Den siste halvtimen før avgang ankom nesten ingen

Årsvariasjon bilermed Color Lineutfra Kristiansand(utreise)

Trafikken varierer over året og over døgnet (hvis flere seilinger). Som største og dimensjo-
nerende ferge mht landarealene, er trafikken med Superspeed1 analysert et helt år (2017).

Analysen gir statistisk tallmateriale for dimensjonering av oppstillingsarealene, der de
dimensjoneringsforutsetninger som er valgt (se pkt 6.8) omtrent svarer til 95% persentilen av
trafikkbelastningen på årsbasis. Dvs kun 5% av seilingene har mer trafikk enn dette.

Biltrafikk inn til landet (innreise)
Innreisetrafikken gir en konsentrert støtbelastning –hele ferga tømmes på en gang,
forutsetningsvis i løpet av ½ time.

Analysen gir statistisk tallmateriale for dimensjonering av ilandkjøringsarealer og tollsone –og
konsekvenser for belastning på veinettet (støtbelastning).

Innreisetrafikken varierer også over året og over døgnet på samme måte som utreisetrafikken.

Godstrafikk
Godsomslag med fergene er omtrent like stort
som over containerhavna, ca 400-500.000 tonn i
året, fordelt på selvgående trailere og løse
semihengere. I motsetning til gods over
containerhavna, skal mesteparten av godset
over fergehavna langt bort –til fjernere
destinasjoner. Det egner seg derfor til transport
med bane.

Kristiansand Havn, utvikling i gods med ferge 2004-2017
(tonn)
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Godsmengden med fergene har variert fra år til år og i løpet av året. Fram til 2008 var 
godsomslaget sterkt økende, deretter lå det stabilt fram mot 2013. Fra 2013 har det vært en 
markert nedgang, men en svak økning igjen i 2017. Likevel viser statistikken en økning over 
lengre tid. Antall løshengere over Kristiansand varierer fra måned til måned. Det er mest 
løshengere på ettermiddags- og kveldsseilingene. 
 
I 2017 ble det over fergehavnen i Kristiansand fraktet godt over 30.000 cargoenheter 
(selvgående trailere og løshengere, omregnet til 17 m ekvivalente cargoenheter). 25 % av 
seilingene hadde mer enn 35 cargoenheter. 
 
Trafikkulykker 
På terminalområdet og innenfor planområdet er det ikke registrert trafikkulykker. 
På atkomstveien ned fra rundkjøringen ved Samsen er det registrert 3 mindre alvorlige ulykker. 
En lettere skadet på sykkel, en lettere skadet på MC og en lettere skadet i bilulykke. 
 

 
Trafikkulykker på atkomstvei E39 – grønne prikker (Vegdatabanken) 

 
Myke trafikanter 
Fotpassasjerer går ombord via terminalbygget og passasjertuben. Syklister anses som kjørende 
og må følge biltrafikken på terminalområdet. 
 

   
Fotgjengerfelt ved terminalbygget og skilt for innsjekking av syklende (ikke normert skilt) 
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Langs E39/E18 er det gang- og sykkelvei, langs Havnegata (fv. 471) er det delvis fortau. Ved 
terminalbygget er det fotgjengerfelt over til rutebilstasjonen. 
Syklende som skal med fergen bruker gang- og sykkelvei langs E39/E18 og fortau (eller 
kjørebane) ned bakken til innkjøringen til terminalen. Derfra betraktes syklister som kjørende 
og bruker samme veisystem, innsjekkingsbuer og oppstillingsområde som biler. Syklende fra 
fergen bruker samme kjøremønster som biler ut til Havnegata. Derfra kan en enten sykle inn i 
Kvadraturen eller langs Havnegata og inn på fortau/gang- og sykkelvei i bunnen av 
atkomstbakken. 
 
Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet for reisende med fergene er godt. I dag er det relativ kort gangavstand fra 
fergene via terminalbygget til rutebilstasjon og til jernbanestasjon. I tillegg har Agder 
Kollektivtrafikk (AKT) ordinær busstrasé for østgående busser fra vest via E39 og Havnegata (fv. 
471) i nordre del av planområdet. Det er bussholdeplasser vest og øst for planområdet. 
Vestgående busser kjører ut Vestre Strandgate og ut på E39. Dette gir noe lengre gangavstand. 
 
Charterbusser (både de som skal med fergen og de som henter/bringer) må kjøre inn til 
terminalbygget for å sette av/ta på passasjerer som går gangveien (tuben). Her er egne 
oppstillingsfelt for busser. 
 

 
Eksisterende kollektivholdeplasser i nærheten av terminalen, kartutsnitt 

5.9 Jernbane 

Det er i dag ingen operative jernbanespor inn på fergeterminalen. Jernbanestasjonen ligger få 
meter fra fergeterminalen. 
 
Nord for planområdet er det et eksisterende operativt sidespor til containerhavna på 
Lagmannsholmen, sørøst for planområdet. Busser vestfra krysser dette sidesporet via en sikret 
planovergang. Gående til og fra terminalbygget kan krysse sporet via trappehus og overbygd 
gangbro. I praksis krysser mange fotgjengere sporet ulike steder i plan – uten sikring. 
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Sikret planovergang på eksisterende sidespor til containerhavna (havnespor) 

 
Jernbanespor til Nikkelverket er ligger utenfor planområdet. Omlegging av dette er hjemlet i 
godkjent reguleringsplan for ny E39, Gartnerløkka-Meieriet (Statens vegvesen) og anlegges 
uavhengig av fergeterminalen. 

5.10 Landskap 

Planområdet er et havneområde - fergeterminal. Området er preget av asfalterte flater, 
kjøreareal og oppstillingsareal samt tilhørende bygg og kaianlegg tilknyttet driften av 
fergeterminalen. Utover dette er det ingen spesielle landskapsmessige forhold som utpeker 
seg innenfor planområdet. 
 

 
Skråfoto, landskapsbilde av planområdet i dag 
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Naturbase 

Bakenfor området stiger terrenget ca 20 m fra kainivå rett opp mot eksisterende E39 som 
ligger på ca kote +22 og videre 40-50 m opp til boligfeltet Dueknipen på ca kote +60-70. 
Utsiktspunktet «Dueknipen» ligger på kote +98. Mellom havna og E39 er det noe vegetasjon i 
fjellskråningene. Mot nord ligger Havnegata parallelt med jernbanen og mot øst ligger 
bykjernen med kvadraturen. Eksisterende landskapsmessige og parkmessige kvaliteter 
(Bellevue og Wilhelm Kragh utsikten) er i sin helhet ivaretatt og avklart i godkjent 
reguleringsplan for ny E39.  

5.11 Naturverdier 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. 
Gjennomgangen av disse prinsippene er gjort i kapittel om planvirkning.  
 
Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i diverse innsynsløsninger som 
Naturbase (www.naturbase.no), Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), Miljøstatus 
(www.miljostatus.no). En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
 
 Det er ingen 

naturverdier innenfor 
planområdet som blir 
berørt av utbyggingen, 
jfr Naturbasen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I artsdatabanken er det 
ikke registrert rød- 
(sårbare) eller 
svartlistede (uønsket) 
arter innenfor 
planområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artsdatabanken 

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.miljostatus.no/
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5.12 Kulturminner 

I brev datert 22.12.2015 fra Vest-Agder 
Fylkeskommune, er det ikke gitt egen uttalelse fra 
fylkeskonservator, heller ikke i eget brev. I forhold 
til Kai 6 ved Tollboden, forutsettes det at 
planarbeidet ikke skal være til hinder for 
lokalisering av skoleskipet Sørlandet og andre 
historiske båter/skip og fergen til Bragdøya i dette 
området. 

 
I databasen «Askeladden», er det ikke registrert 
automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet, med unntak av båtfunn innerst ved 
piren. Dette påvirkes ikke av utbyggingen. 

Kulturminnedatabasen Askeladden 

 
Følgende dokumentasjon foreligger: 
11.09.2015 Norsk Maritimt Museum (NMM), rapport nr 2010339 

Arkeologisk registrering av kulturminner under vann i reguleringsområdet for 
ny fergekai, Vestre havn, Kristiansand 

 
Arkeologiske undersøkelser av sjøbunn er pålagt 
av Vest-Agder Fylkeskommune i brev av 
05.11.2010, og er en del av reguleringsplan-
arbeidet for ny fergeterminal. Norsk Maritimt 
Museum (NMM) har gjennomført arkeologiske 
registreringer i havnebassenget i perioden 11.-
13. mai og 09.-10. juni 2015. Planområdet ble da 
kartlagt med sidesøkende sonar (Deepvision 
Deepeye 340/680), dykkere og fjernstyrt 
undervannsbåt (ROV).  
 
Sonarundersøkelsen viste et 
undervannslandskap preget av mye aktivitet og middels til hard bunn med mye stein langs 
land. En rekke anomalier (avvik fra det normale) ble registrert, flest i indre havn. De fleste 
anomaliene fremstod som moderne avfall på sjøbunnen.  
 
Undersøkelsen indikerer at de delene av Vestre havn som har størst potensial for bevart 
kulturhistorisk materiale, antagelig er de overfylte områdene inn mot kvadraturen, hvor det i 
dag er kai, jernbane mv.  
 
Rapporten konkluderer med at det ikke ble påvist kulturminner som er fredet eller vernet i 
henhold til kulturminneloven. Store arealer av sjøbunnen i planområdet er berørt av 
tidligere tiltak som har redusert potensialet for funn av kulturhistorisk materiale.  
 

ROV, fjernstyrt undervannsbåt, i aksjon. Foto NMM 
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Utførte sonartransekter lagt inn på sjøkart 

 

5.13 Barns interesser 

Planområdet er en internasjonal fergeterminal – et innegjerdet havneområde med ISPS-
sikring, og dermed ikke et lek- eller rekreasjonsområde for barn og unge. Barn og unges ferdsel 
i området er som reisende med fergene. Konflikter med barns interesser er ikke relevant. 

5.14 Universell utforming 

Hele planområdet er tilnærmet flatt og består av asfalterte flater. Atkomst til området går via 
offentlig vei- og gatenett. Atkomst til skip er via heis i terminalbygg og passasjertube. 
Alternativ heis innvendig i skip. Tilgjengelighet på dagens terminal er rimelig god. 

5.15 Teknisk infrastruktur 

Vassdrag 
Vassdragene (bekker) er vist på kart i pkt 5.1. 
Eksisterende vassdrag (bekkeløp) Nattmannsbekken (Grimsbekken) er fra tidligere kulvertert 
gjennom området øst for dokka. Kulvert er kartlagt i forbindelse med regulering av E39, 
Gartnerløkka-Meieriet (Statens vegvesen). Bekkekulvert fremgår av ViaNova-tegning 2097-100 
(se lenger bak). 
 
Eksisterende vassdrag (bekkeløp) Møllevannsbekken omfattes av plan for E39 Gartnerløkka-
Meieriet (Statens vegvesen). I dag er denne lagt i tunnel under Dueknipen og under E39 og 
fortsetter som åpen bekk ut i sjøen i Kolsdalsbukta. 
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Vannforsyning 
Eksisterende vannforsyning er kartlagt, se ViaNova-tegning 2097-100 og 2097-101. 
 
Terminalområdet er tilknyttet kommunalt vannledningsnett med en 200mm støpejernsledning 
fra jernbaneområdet.  Videre ligger interne stikkledninger frem til brannkummer og vannuttak 
langs kaiene, samt til det gamle KMV-bygget og til diverse servicebygg. 
Det er i dag ingen kommunale ledninger gjennom terminalområdet. 
 
Spillvann 
Eksisterende avløp er kartlagt, se ViaNova-tegning 2097-100 og 2097-101. 
 
Spillvannsavløpet fra terminalområdet pumpes i dag fra havnas pumpestasjon ved 
Satellitterminalen og inn på kommunal ledning ved jernbaneområdet. Pumpestasjonen 
betjener avløp fra Satellitterminalen og servicebygget ved billettbodene.  Det gamle KMW-
bygget har egen septiktank med avløp til sjø.  
Fra kommunal overløpskum på jernbaneområdet og ut til Hampa ligger i dag overløpsledning 
ø600mm betong. Dette er et regnvannsoverløp på den kommunale fellesavløpsledningen som 
ligger gjennom jernbaneområdet fra Gartnerløkka.  Ved store nedbørsmengder føres vann fra 
deler av Baneheia, Gartnerløkka og jernbaneområdet i denne ledningen til utslipp i sjø. 
 
Overvann 
Eksisterende overvannssystem i planområdet er kartlagt, se ViaNova-tegning 2097-100 og -
101. 
 
Overflatevann fra kaiene har stort sett avrenning direkte over kaikanten til sjø. Lenger inne på 
terminalområdet er det etablert overvannssystemer bestående av sluk med sandfang. Avløpet 
fra disse føres i rør til utslipp i sjø. Det er ikke etablert andre rensetiltak på overvannsnettet 
enn at noe forurensing fanges opp i sandfangene som tømmes rutinemessig. 
I tillegg til utslippsledningen fra Gartnerløkka som nevnt i forrige avsnitt, så ligger det også 
overvannsledninger fra Samsen gjennom terminalområdet, og Nattmannsbekken ligger i 
betongkulvert fra innsiden av gamle dokka og ut til kaikanten. Nattmannsbekken er i 
forbindelse med planlegging av ny E39 kartlagt og supplert med nye mannhull (atkomsthull) i 
kulverten.  
 
Strømforsyning 
Alle eksisterende kabler og ledninger er innmålt og fremgår av ViaNova-tegning 2097-100 og -
101. 
 
Terminalområdet er i dag tilknyttet trafo ved Samsen og ved Vestre Strandgate. Det ligger 
høyspentkabel i jord fra disse og frem til trafo ved fergepiren og i fjellet i bakkant av 
oppstillingsområdet. Fra hver av disse går det lavspentkabler til de forskjellige bygg og 
installasjoner på terminalen.  
Agder Energi har høyspentkabler gjennom hele terminalområdet som inngår i deres 
regionalnett.  
 
I forbindelse med betjening av fergene og trafikantene, er også nedlagt et nett av svakstrøm, 
datakabler og signalkabler.  
 
Høgspentkabel gjennom området omfattes av godkjent reguleringsplan for ny E39, 
Gartnerløkka-Meieriet og vil bli ivaretatt i vegvesenets utbyggingsplaner.  
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Fjernvarme 
Agder Energi Varme har to store nedgravde fjernvarmerør gjennom terminalområdet.  Disse 
danner hovedforbindelsen mellom sentrum og Vågsbygd. Kristiansand havn er ikke tilknyttet 
disse ledningene. 
 
Fjernvarmeledning gjennom området omfattes av godkjent reguleringsplan for ny E39, 
Gartnerløkka-Meieriet og vil bli ivaretatt i vegvesenets utbyggingsplaner.  
 
Landstrøm 
Det foreligger eget notat om landstrøm til skip. 
 
05.06.2018 Norconsult AS, Notat 5176609-D01 
  Teknisk infrastruktur for landstrøm og ladestrøm til skip  
 
Internasjonale og nasjonale krav til reduserte utslipp når skip ligger ved kai, har de siste årene 
hatt økende fokus. Dersom skip kobles til landstrøm når det ligger til kai, fører det til renere 
luft, mindre støy og reduserte utslipp av klimagasser.  
 
Kristiansand Havn er langt fremme når det gjelder etablering av landsstrøm til skip og har 
allerede i drift høyspent landstrøm til Color Line sin ferge som anløper havna flere ganger 
daglig. Det er også etablert lavspent landstrøm på cruisekaia og flere andre steder. I august 
2018 ble det etablert et anlegg for høyspent landstrøm på cruisekaia. Det er ikke etablert 
spesielle anlegg for ladestrøm til elektriske skip i Kristiansand havn så langt. 
 
I Kristiansand Havn er det Agder Energi Nett (AEN) som har ansvar for forsyningen og som har 
områdekonsesjon for etablering av ny forsyning. AEN har etablert en nettstasjon ved 
terminalbygget på dagens fergeterminal som forsyner dagens anlegg i fergehavna. 
 

 
Eksisterende vann, avløp, overvann, elektro, tele, fjernvarme (ViaNova-tegning 2097-100) 
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 Eksisterende vann, avløp, overvann, elektro, tele, fjernvarme (ViaNova-tegning 2097-101) 

 

5.16 Maritime forhold 

Farled/manøvrering 
 

 
 

Utsnitt av 
Kommuneplan 
Kristiansand med 
farled (blått) 
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Farleden til Kristiansand fremgår av Kommuneplanen. Mesteparten av Vestre Havn er angitt 
som farled. Havnebassenget i Vestre Havn er manøvreringsareal for ferger, containerskip og 
cruisebåter, samt seilskip/turistbåt/badebåt og tidvise besøk av andre spesialfartøy. 
I løpet av ett år er det ca 1000 fergeanløp, ca 200 containeranløp og ca 60 cruiseanløp. 
Volumet har vært noenlunde stabilt de siste årene. Trenden i utviklingen er større skip og 
færre anløp. Nyere skip har større motoreffekt, bedre manøvreringsevne, er sikrere og bedre 
utrustet for den farten de betjener. 
 

  
Skipstrafikk (ferger) i farleden               Manøvrering ferge i havnebassenget 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Manøvrering av containerskip i havnebassenget 
 
 
Sikkerhet 
Det anses ikke forsvarlig med lystbåttrafikk (småbåter) i Vestre Havn samtidig med 
manøvrering av større skip, jfr også Kystverkets uttalelse av 19.05.2017 (pkt 8.2).  
Både selve skipet og hvirvler fra propellvann utgjør en risiko for små båter. 
 
Skip i bevegelse i en havn kan utgjøre en sikkerhetsrisiko dersom de kommer ut av kontroll pga 
tapt motorkraft og manøvreringsevne. Størst fare representerer store tunge lastefartøyer som 
trenger lang tid og strekning for å redusere fart. I slike situasjoner kan anker slippes eller skipet 
kan dreies med langsiden mot fartsretningen ved hjelp av anker avhengig av dybde og fart. 
Skip som anløper havna kommer inn med lav hastighet. 
 
I en vurdering av kollisjonsfare med konstruksjoner og omgivelser, vurderes skipets størrelse 
og vekt (deplasement), motoreffekt, manøvreringsevne og anløpshyppighet. 
Ferger har stor motoreffekt i forhold til vekt og er utstyrt med flere uavhengige motorer som 
gjør fartøyene driftssikre og manøvreringsdyktige. Skipene har meget god manøvreringsevne, 
rute og farled er kjent for mannskap, har høy beredskap om bord, er godt bemannet og er 
meget godt teknisk utstyret. Kollisjonsfaren er liten. 
 
Bølger 
Havnebassenget er godt skjermet av Odderøya, Dybingen, Langøya og Bragdøya og har lite 
bølger. Ved spesiell vindretning inn mellom Odderøya og Dybingen, kan det forekomme bølger 
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og svelling inn mot KMV-Vest. Som det fremgår av figuren under, forekommer slike 
vindretninger ikke ofte, under 5 % av tiden. Dette er tidligere vurdert (SINTEF) som ulempe for 
containerskip ved kai i dette området – gitt visse forutsetninger mht skip og liggemønster. 
Anses ikke som noe problem for fergene der de ligger i dag. 
 
Strøm 
Vestre havn er godt skjermet for havstrømmer. Tidevannsstrømmer er heller ikke sterke, 
høydeforskjellen på tidevannet i dette området er normalt 15-20 cm, men spesielle værforhold 
kan gi større variasjoner. Skipstrafikken i vestre havn blir i liten grad påvirket av havstrømmer.  
 
Vind 
Vindrosen nedenfor viser fordeling av vind ved Oksøy fyr i 30 års perioden 1961-1990.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havna har rolige vindforhold. Fremherskende vindretningen er fra V-SV. Med disse  
vindretninger er havna minst beskyttet. SV er verst, uten le for vinden. Skipstrafikken kan bli  
påvirket av disse vindretningene. Havna er godt beskyttet fra vindretninger fra N-NØ.  
Med vindretning fra Ø til S kan det bli en del svell i vestre havn, der SØ vindretning er verst. 
Bølgene kommer direkte inn fra Skagerak og kan bygge seg opp i motstrømmen i Østergapet.  
KMV-området og fergeterminalen er mest utsatt. Skip ved kai kan bli påvirket av svell ved 
denne vindretning, men havna har ikke hatt nedetid pga dette med dagens flåte. 
 
Det foreligger et eget notat om maritime forhold i Kristiansand Havn: 
03.11.2018 Kristiansand Havn KF (Sikveland/Endresen/Berg) 
  Fergeterminalen, Vurdering av skipstrafikk til regulering av terminalen 

5.17 Grunnforhold 

Den del av planområdet som er tiltenkt som fremtidig terminalområde, er i dag terminal-
område land, utfylt område på land (steinfylling) og sjøområde utenfor terminalen.  
 
Grunnforholdene på land og i sjø er kartlagt (se samlet oversiktskart s.42). Følgende geologiske 
og geotekniske rapporter foreligger (oppsummert):  
 
29.01.2013 Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), rapport nr 2013.007 

Sjøbunnkartlegging ved Kristiansand 

Forekommende 
vindretning og –
styrke ved Oksøy 
fyr 1961-1990 
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Sjøbunnen ble kartlagt av NGU i 2013 med sidesøkende sonar, multistråle-ekkolodd og 
seismisk utstyr. Bunnen er dominert av fjell, fjordbunnen av sedimenter. Enkelte undersjøiske 
ras i tilknytning til fyllinger viser at sedimentene er sensitive for fysisk belastning, det er derfor 
viktig å utvise varsomhet ved utfylling i strandsonen. 
 
15.03.2016 Multiconsult, rapport 313640-RIG-RAP-001, Fergeterminalen Kristiansand 

Geotekniske grunnundersøkelser og bistand 
Geotekniske grunnundersøkelser på sjøbunnen i området som skal innvinnes til nytt landareal. 
Det undersøkte området strekker seg fra dagens fergeterminal i øst til utløpet av 
Møllevannsbekken i vest. Høsten 2015 og vinteren 2016 ble det gjennomført totalsonderinger i 
40 punkter og prøvetaking i 2 punkter med tilhørende laboratorieanalyser av opptatt 
prøvemateriale. Det er i tillegg utført trykksondering (CPTu) i 7 punkter.  
Antatt fjell er påtruffet i totalsonderingene i dybder varierende mellom ca. 8 og 77 m under 
sjøbunnen, tilsvarende en fjelloverflate beliggende med nivå mellom ca. kote ‐17 og ‐90. 
Undersøkelsene viser ellers at grunnen under sjøbunnen består av utfylte steinmasser med 
størst mektighet i vest, og avtakende mot øst utenfor dagens fergeterminal. Derunder er det et 
lag av sand, etterfulgt av stedvis mektig lag av bløte/løse masser av leire. Over fjelloverflaten 
er det registrert meget faste masser av antatt grus/morene.  
 

NGUs sjøbunnkart 2013 
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Multiconsult, Borplan utenfor KMV-Vest 

 
 

10.05.2016 Multiconsult, rapport 313640-RIG-RAP-002, Fergeterminalen Kristiansand 
Orienterende geotekniske beregninger og vurderinger – Stabilitet… 

Orienterende geotekniske beregninger og vurderinger av stabilitet, setninger og 
fundamentering for planlagt utvidelse langs KMV-Vest. Beregningene viser at ønsket utfylling i 
det sydvestre området kan gjennomføres, men dette betinger at det i forkant etableres en 
motfylling, samt at det under utfyllingsarbeidene må tas hensyn til oppbygging av poretrykk, 
dvs. det må påregnes konsolideringspauser. Utfyllingen vil stedvis kunne medføre store 
setninger som vil pågå over lengre tid.  
 
Fundamenteringen av kaidekket forutsettes i utgangspunktet utført på utstøpte stålrørspeler 
til fjell, men det kan stedvis vurderes friksjonspeler som avsluttes i underliggende meget faste 
masser av antatt sand/grus/ morene. I utgangspunktet kan rammede stålrørspeler være en 
egnet peletype, men det må påregnes tiltak for å hensynta stedvis mektig lag av steinholdige 
fyllmasser og bratt fjelloverflate. Evt. kan det også vurderes borede stålrørspeler.  
Det understrekes at grunnforholdene er utfordrende spesielt ved deponiområdet i vest mht. 
mektig lag av steinholdige fyllmasser og stedvis bratt fjelloverflate. Slike forhold øker risikoen 
for vrakpeler. 
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Multiconsult, Stabilitetsberegninger KMV-Vest 

 
 

 
26.08.2016 Multiconsult, rapport 313640-RIG-RAP-003, Fergeterminalen Kristiansand 

Geotekniske grunnundersøkelser og bistand, Hampa/Smiths lager 
Utført geotekniske grunnundersøkelser i området ved Hampa og Smiths Lager vinter/vår 2016 
for utvidelse av kai og fergeleie. Totalsonderinger i 7 punkter og prøvetaking i 2 punkter med 
tilhørende laboratorieanalyser av opptatt prøvemateriale. Det er i tillegg utført trykksondering 
(CPTu) i 3 punkter. Totalsonderinger til 74,5 m under sjøbunn uten at fjell er påtruffet. 
Sonderingsresultatene indikerer at grunnen i hovedsak består av et sandig, dels gytjig, topplag 
av varierende mektighet, etterfulgt av bløte masser av leire/kvikkleire. Derunder er det 
registrert et fastere lag av sand og silt, dels med innskutte lag av leire/kvikkleire, etterfulgt av 
relativt faste masser av leire til store dybder. Enkelte av sonderingene er avsluttet i meget 
faste masser av antatt sand/grus/morene.  
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Multiconsult, Borplan Hampa 

 
 

12.01.2017 Multiconsult, rapport 313640-RIG-RAP-004, Fergeterminalen Kristiansand 
Orienterende geotekniske beregninger og vurderinger, Hampa/Smiths lager 

Beregninger og vurderinger av stabilitet, setninger og fundamentering for planlagte utvidelse 
ved Hampa/Smiths Lager viser at ønsket utfylling i dette området kan gjennomføres, men  
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Multiconsult, Stabilitetsberegning Hampa 
 

betinger at det i forkant etableres en motfylling samt at det må installeres en relativ dyp og 
forankret spuntvegg. Videre må det under utfyllingsarbeidene tas hensyn til oppbygging av 
poretrykk og at det kan bli nødvendig med konsolideringspauser. Utfyllingen vil stedvis kunne 
medføre store setninger som vil pågå i ca 3 år etter endt utfylling. 
Utvidelsen av kaidekket forutsettes i utgangspunktet utført på utstøpte stålrørspeler som 
rammes til tilstrekkelig bæreevne i massene av leire/kvikkleire (friksjonspeler). Det må i 
fremdriftsplanene tas hensyn til poretrykksoppbyggingen under pelerammingen som vil 
medføre en midlertidig svekkelse av bæreevnen til pelene, samt midlertidig svekkelse av 
stabilitetsforholdene. Det anbefales prøvepeling med for eksempel dynamisk prøvebelastning. 
Siden det er registrert kvikkleire i de utførte undersøkelsene, så må det i detaljprosjekteringen 
foretas en faresonekartlegging iht. retningslinjer og tilhørende teknisk veileder utarbeidet av 
NVE. 
 

 
Oversikt over utførte grunnundersøkelser i havnebassenget 

 
30.01.2019 Norconsult AS, 5185883, RAP-V-3100-001 

Kristiansand Havneavsnitt Vest, Geoteknisk datarapport 
Det er i 2018 gjennomført supplerende grunnundersøkelser i området for planlagt utvidelse av 
fergeterminalen, 6 totalsonderinger og 2 trykksonderinger. Utførte grunnundersøkelser 
indikerer stedlige masser av silt og leire over antatt morenemasse. Foreliggende rapport er en 
ren datarapport som presenterer resultatene av de utførte undersøkelser, og inneholder ikke 
vurderinger og anbefalinger. 
 
05.04.2019 Norconsult AS, 5185883, RAP-V-3100-002 

Kristiansand Havneavsnitt Vest, Utvidelse av fergeterminal 
Med tanke på detaljprosjektering, er det i 2018 gjennomført supplerende geotekniske 
vurderinger i utbyggingsområdet, med kartlegging av aktsomhetsområder for kvikkleire, samt 
faregradskartlegging med utarbeidelse av faresonekart. Vurderingen tar utgangpunkt i NVE 
veileder 7/2014 «Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder 
med kvikkleire og jordarter med sprøbruddegenskaper» og underbygger kravene som er satt i 
TEK17 §7.3.  
I faresone I (vest i utbyggingsområdet – utenfor fylling, tankanlegg og nikkelverk) er det påvist 
sprøbruddmateriale med opptil 48 m mektighet. Klassifisert i risikoklasse 2. 
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I faresone II (øst i området – utenfor dagens fergeterminal) er det påvist kvikkleire i én 
prøveserie, ellers sprøbruddmateriale. Mektighet 5-20 m. Klassifisert i risikoklasse 4. 
Faresone III (utenfor Lagmannsholmen – tidligere skred) klassifiseres i risikoklasse 1. 
Det er i rapporten angitt krav til områdestabilitet for planlagte tiltak.  
 

 
Faresonekart 
 
08.03.2018 Parker Maritime AS/ViaNova Kristiansand AS 

Kartlegging av sjøbunn, Kristiansand Vestre Havn, opptegning kart 
Som underlag for neste fase av geotekniske grunnundersøkelser, er sjøbunnen i Vestre Havn 
kartlagt og digitalisert av Parker Maritime AS, kotekart generert og opptegnet av ViaNova. 
 

 
Kartlagt sjøbunn, Parker Maritime AS 
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05.04.2019 Norconsult AS, 5185883, RAP-V-3100-003 
Kristiansand Havneavsnitt Vest, Geotekniske vurderinger Utvidelse av 
fergeterminal 

Omhandler geotekniske utredninger for byggesak, som tilfredsstiller kap 4 til 8 i NVE veileder 
7/2014. Rapporten beskriver at dagens områdestabilitet i tiltaksområdet stedvis ikke er 
tilfredsstillende og ved heving av terrengnivå, som beskrevet i planen, vil områdestabiliteten 
forverres. Rapporten beskriver hvilke tiltak som må iverksettes for å oppnå tilfredsstillende 
områdestabilitet. Tiltakene som beskrives er motfyllinger på sjøbunn, stedvis avlastninger av 
terreng og oppfylling med lette fyllmasser. Tiltak som kreves angis i plankart og 
planbestemmelser som hensynssoner / ras-/skredfareområder.  
 

 
Plan geotekniske tiltak, Norconsult AS 

 
Grunnforholdene i området er utfordrende. Bunnsedimentene er sensitive for fysiske 
belastninger. Geotekniske undersøkelser og -beregninger konkluderer med at ønskede 
utfyllinger i sydvest og ved Hampa er mulige, men betinger motfyllinger etablert i forkant. Det 
vil også måtte påregnes store setninger og konsolideringstid på opptil flere år.  
 
Utbygging av kaidekker bør derfor skje med stålrørspeler. Kvikkleire er registrert og 
områdestabiliteten er ikke tilfredsstillende, uten at det utføres kompenserende tiltak både på 
land og på sjøbunn. 
 

5.18 Støyforhold 

Det er ikke beregnet støysituasjon eksplisitt for eksisterende fergeterminal slik den er i dag. 
Det har liten hensikt så lenge E39-Gartnerløkka skal bygges og forårsaker en helt annen 
situasjon – både for fergeterminalen og for bakenforliggende veianlegg. Støysituasjonen fra 
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E39 vil også påvirke støybildet fra fergeterminalen. Støysituasjonen for E18/E39 er utredet i 
reguleringsplan for veianlegget (Plan ID 1380).  
 
Det er gjort omfattende støyberegninger for planlagt ny fergeterminal (se kap 7.15). 

5.19 Luftforurensning 

Dagens fergeterminal betjener kjøretøy og skip med fossilt drivstoff. Fergen Superspeed har 
mulighet for tilkobling av landstrøm som reduserer luftforurensningen ved landligge. Fergen 
Fjord Cat har foreløpig ikke tilkobling for landstrøm. 
 
Kartutsnitt nedenfor viser eksisterende situasjon for total mengde svevestøv (PM10) og NO2 i 
området. Deler av planområdet er berørt av «gul sone» som er en vurderingssone hvor det bør 
vises varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning. Havneformål inngår ikke inn i denne kategorien. Det vises til retningslinje T-
1520/2012. 
 
Det er ikke utført spredningsberegninger/målinger for fergetrafikken spesielt. I 2016 ble det 
gjennomført beregninger og analyse av utslipp til luft fra ulike kilder i Kristiansand. Dette 
omtales i: 
 

12.10.2016 Cowi, Rapport A074601, Luftsonekart for Kristiansand kommune 
Delrapport 1: Utslippsberegninger, grunnlagsdata og metodikk 
Delrapport 2: Resultater og analyse 

 
Luftsonekartet viser samlet PM10 og NO2 for alle kilder, inkludert skipstrafikk. Det synes som 
at biltrafikken står for det meste av utslippet, skipstrafikken står kun for en liten andel av det 
totale utslipp. Skipstrafikk er behandlet spesielt, men det fremgår ikke av rapportene hvor mye 
av det totale utslipp fra skipstrafikk som eksplisitt skyldes fergetrafikk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftsonekart, 
samlet PM10 
og NO2 for 
alle kilder. 
Sonegrenser i 
hht T-
1520/2012 
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5.20 Forurensning i grunnen 

 

 
Miljøstatus, forurenset grunn, kartutsnitt 

 
KMV-området er i miljødatabasen «Miljøstatus» registrert som forurenset grunn. Området har 
vært fylt ut flere ganger og aktiviteten skipsverft kan ha satt sine spor. I miljødatabasen er 
terminalområdet angitt som «alvorlig forurenset grunn hvor tiltak kan være nødvendig». 
Fylkesmannen har derfor bedt om at nødvendige miljøtekniske undersøkelser gjennomføres 
for å avklare om tiltak er nødvendig. 
 
Det er gjort omfattende undersøkelser av forurensning i grunnen i området. Det foreligger 
følgende dokumentasjon (oppsummert): 
 
 
29.11.2007 Multiconsult, rapport nr 311089-2007/1 

Pilotprosjekt Kristiansandsfjorden - opprydding, miljøgifter i sedimenter 
I Hannevika er det gjennomført tildekking av 330 daa sterkt forurenset sediment, samt 
tildekking av sterkt forurenset sediment ved kaianlegg Nikkelverket. Et av landets mest 
forurensede sjøområder. Oppnådd gode resultater mht lokale miljøeffekter i fjorden. 
 
07.07.2009 Multiconsult, rapport nr 311877-1 

Kristiansand Havn, Risiko- og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter  
Vesterhavna, Indre havn, er forurenset av TBT og PAH med konsentrasjoner som overskrider 
Trinn-1 grenseverdien. Oppvirvling fra skipspropeller kan være en viktig spredningsfaktor. Etter 
at et område på 3 daa i indre havn ble mudret ned til fast leire i 1999, og et område på begge 
sider av piren der fergene legger til ble dekket med betongmadrasser i 2007, vurderes havne-
trafikken her å ikke medføre uakseptabel risiko for forurensning. Ytterligere tiltak anses ikke 
nødvendig. 
 

 30.04.2010 Multiconsult, rapport nr 312211/1 
Miljøteknisk grunnundersøkelse ved KMV, innledende undersøkelser 

Innledende miljøtekniske undersøkelser gjennomført på landarealene på begge sider av 
tørrdokka (som nå er fylt igjen) for å vurdere risiko for utlekking av grunnforurensing til sjøen. 
Området har flere ledninger i grunnen som kan være mulige «dreneringskanaler» for lekkasje 
av forurensning ut i sjøen – avhengig av tettheten på omkringliggende masser. 
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Området øst for dokka har vært utfylt flere ganger og antas å være det området hvor det har 
foregått mest forurensende aktiviteter. Området vest for dokka er fylt ut i nyere tid med bl.a. 
overskuddsmasse fra utsprenging av dokka. Senere aktivitet på området har ikke bidratt til 
særlig forurensning av grunn. 
På bakgrunn av dette, ble det bestemt å gjennomføre miljøtekniske undersøkelser med 
prøvetaking og analyser. 
 
22.12.2010 Multiconsult, rapport nr 312211/2 

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved KMV, grunnvannsbrønner 
Gjennomførte miljøtekniske undersøkelser på KMV-tomta med totalsonderinger og flere 
grunnvannsbrønner (6) hvor det ble tatt vannprøver ved ulike nedbørsituasjoner. Vannprøver 
ble også tatt i resipienten (sjøen). Det ble påvist kobber, sink, nikkel og TBT-forbindelser (tinn). 
PCB ble ikke påvist. Undersøkelsene viser at kvaliteten på grunnvannet i KMV-området skiller 
seg lite fra kvaliteten på vann i Grimsbekken oppstrøms KMV-området. Konsentrasjonen av 
miljøstoffer i grunnvannet ligger også i hovedsak på samme nivå som i resipienten (sjøen).  
 
24.05.2017 Norconsult AS, 5172286, RIM-01/J03 
  Miljøteknisk kartlegging av sedimenter, mudring i containerhavna 
Ikke direkte relevant for utbygging av fergehavna, men grenser inntil. I forbindelse med 
planlagte mudringsarbeider i containerhavna, for å kunne ta inn nye dypgående skip, er det 
foretatt kjerneprøver av sedimenter i containerhavna. Analyser viser at sedimentene er 
forurenset i en grad som innebærer økologisk risiko for sedimentlevende organismer. 
Sedimentene inneholder også stor andel fine partikler (leire og silt) som vil kunne virvles opp 
og spres ved mudring. Tillatelse for mudring må søkes hos Fylkesmannen og det må utarbeides 
tiltaksplan før mudring igangsettes. 
 
10.04.2018 ViaNova, notat 001, E39 Gartnerløkka - Omlegging eksist.infrastruktur 

Analyse av jordprøver, Ferjeterminalen 
Jordprøver fra to gravehull på østsiden av dokka, ned til under 1 m under asfalt, er analysert 
mhp aktuelle miljøparametere. Analysen er utført av «Vannlaboratoriet» og vurdert i hht  
Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009. 
Analysene viser at alle parametere tilfredsstiller Tilstandsklasse-2 (God), de fleste – bortsett fra 
krom, sink, bly, bensopyren og PAH-16 – tilfredsstiller også Tilstandsklasse-1 (Meget god). 
Resultatene bekrefter ikke den mistenkte forurensing som fremgår av grunnforurensnings-
databasen. Dersom de to prøvene er representative for området, er det ikke nødvendig med 
ekstraordinære tiltak.  
 
Resultatene av ovenstående undersøkelser tyder altså på at KMV-tomta ikke er forurenset i 
slik grad at det foregår vesentlig utlekking fra grunn til sjø. Resultatene bekrefter ikke den 
mistenkte forurensing som fremgår av grunnforurensningsdatabasen. Ytterligere tiltak anses 
derfor ikke nødvendig. Innledende prøver indikerer et forurensningsnivå som tilsier at 
massene kan gjenbrukes på området. Grunnen må imidlertid undersøkes ytterligere og 
godkjent tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriften kap.2 må foreligge før det 
igangsettes graving. 

5.21 Kontroll og sikkerhet 

Havnesikring  
ISPS-sikring (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfarts-
organisasjon IMO for å bedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som 
betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-sikring i alle norske 
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havner som er anløpssteder for utenriks skipsfart. Dette omfatter havnesikring mot ytre 
trusler/terroranslag. Eksisterende fergeterminal i Kristiansand er ISPS-sikret.  
 
Toll- og passkontroll 
Terminalen har også egen avgrenset tollsone, samt kontrollfasiliteter for tollkontroll og 
passkontroll. Terminalen har også mulighet for utgående tollkontroll. 
 
Annen sikkerhet 
Planen grenser ikke til Nikkelverket. Olje- og gassinstallasjonene i vest omfattes ikke av planen. 
Sikkerhetsavstander i forhold til industri, olje- og gassanlegg forutsettes utredet og ivaretatt i 
tilgrensende planer og eventuelle planer for drivstoffanlegg. Oljetankanlegg omfattes av 
Storulykkeforskriften. 

5.22 Risikofylt industri / Storulykker 

 
Fergeterminalen grenser i vest inn mot Circle K oljetankanlegg på Kolsdalsodden.  
Tankanlegget lagrer og distribuerer drivstoffprodukter, og er en virksomhet som representerer 
en viss risiko for uhell som kan berøre naboer og nære omgivelser. I relevant regelverk er det 
stilt krav om at denne type risiko blir tatt hensyn til i arealplanleggingen, og at det etableres 
arealmessige begrensninger rundt anlegget. Dette skal gjøres ved at det etableres hensynssoner 
rundt anlegget.  
 
Tankanlegget på Kolsdalsodden er omfattet av lov om vern mot brann, og eksplosjon og ulykker 
med farlig stoff og om og om brannvesenets redningsoppgaver, med underliggende forskrifter. 
Forskriftene beskriver at anlegget begrensninger skal formaliseres av hensynssoner som skal 
implementeres i kommuneplanens arealdel. 
Slike begrensninger er ikke gitt i gjeldende kommuneplan, men vil likevel implementeres i 
planen for Fergeterminalen. 

 
15.01.2019 COWI AS – Kolsdalsodden Tankanlegg 

Hensynssoner- Innspill til arealplanlegging 
 
COWI AS er engasjert av Circle K for å bistå i prosessen med å få etablert hensynssonene rundt 
Kolsdalsodden tankanlegg.  Rapporten beskriver beregningsgrunnlaget for de ulike 
hensynssoner og har illustrert disse på kart. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hensynssoner, COWI AS 
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Slik det fremkommer i COWI’s rapport, berøres fergeterminalen perifert av midtre og ytre 
hensynssone.  Innenfor midtre hensynssone tillates faste arbeidsplasser innen industri og 
kontorvirksomhet, offentlig vei, jernbane, kai og lignende. Spredt boligbebyggelse tillates 
innenfor sonen. Innenfor ytre hensynssone tillates boligbebyggelse, formål for allmennheten, 
herunder butikker, overnattingssteder og offentlig ferdsel. 
 
Av dette framgår at det ikke stilles krav til  fysiske tiltak for å skjerme dagens eller framtidig 
virksomhet på fergeterminalen og at aktiviteten på havna kan opprettholdes i sin nåværende og 
framtidig planlagte form.. 
 
Hensynssoner er etablert i plankartet og vilkår for virksomhet i de ulike hensynssoner er 
beskrevet i planbestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensynssoner, Illustrasjonsplan ViaNova 
 

 
Hensynssoner, Reguleringsplankart ViaNova 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet er regulert med to formål: 
o landareal med formålsflate «havn» (sosi-2040) 
o sjøområde med formålsflate «havneområde i sjø» (sosi-6220) 

 
Formål «havn» (SOSI-2040) omfatter alt landareal som manøvreringsareal, oppstillingsareal, 
terminaler/bygninger, innsjekking og tollkontroll. Formålet dekker to områder med ulike 
bestemmelser mht bebyggelse. 
Formål «havneområde i sjø» (SOSI-6220) omfatter alt sjøområde med manøvreringsareal, 
farled og fortøyningsareal.  
 
 
 

Plankart reguleringsforslag fergeterminalen 

 
Planområdet dekker i alt 428 daa, hvorav 339 daa er sjø og 89 daa er land.  
 
I vest og nord er planavgrensning tilpasset detaljreguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka-
Meieriet, R1 (PlanID 1380), vedtatt 18.02.2015. 
I nordøst er planavgrensning tilpasset detaljregulering for Havnegata-Vestre Strandgate 
(PlanID 1448), datert 15.02.2017 
I sørøst er planavgrensning tilpasset detaljreguleringsplan for Lagmannsholmen – cruisekai 
(PlanID 1392), datert 30.09.2016 (under behandling). 
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6.2 Illustrasjonsplaner 

Selve plankartet er lite detaljert. Dette er gjort for å kunne ha en viss fleksibilitet i 
detaljprosjekteringen. Reguleringsmessige rammer (volum, høyder, etc) er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelser. Den videre beskrivelse av planforslaget er i stor grad knyttet til 
utarbeidede illustrasjonsplaner for terminalen. Disse er ikke juridisk bindende, men viser én 
mulig løsning innenfor regulert areal og viser hvordan man har tenkt. 
 
Illustrasjonsplanene viser en terminalløsning som er betydelig større enn det arealet som i 
denne plan reguleres til terminalformål. Ca 31 daa av fergeterminalens totale landareal på 120 
daa ligger utenfor planområdet. Disse arealene er regulert i plan for ny E39, Gartnerløkka-
Meieriet (Plan ID 1380).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegningen viser plangrensen (rød stiplet linje) i forhold til illustrert løsning, 31 daa av den nye terminalen ligger 
utenfor plangrensen. 
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6.3 Byggetrinn 

Ombygging av fergeterminalen er en følge av ny E39 Gartnerløkka-Meieriet, som legger beslag 
på store havnearealer og endrer atkomstforholdene. I første omgang (byggetrinn 1) bygges 
terminalen for å kunne betjene dagens trafikk, med like store skip like effektivt som i dag.  
Men reguleringsmessig tas også høyde for en fremtidig utvidelse for å kunne betjene flere 
større skip (byggetrinn 2 og 3). Tidspunkt for realisering av byggetrinn 2 og 3 er avhengig av 
behovet (skipsstørrelser, trafikkmengder, godsmengder) – noe som er usikkert. Men havna må  
ha planhjemmel for å kunne gjennomføre utvidelser når behovet oppstår. 
 
Det er utarbeidet illustrasjonsplaner for 3 byggetrinn: 

 Byggetrinn 1 Tilsvarende dagens terminal – 1.5 ferge 

 Byggetrinn 2 Fremtidig terminalutvidelse – 2 ferger  

 Byggetrinn 3 Fremtidig terminalutvidelse – 3 ferger 
 
Begrepet ferge og fergelast er definert i kap 6.8. 
 
 
 

Illustrasjonsplan fergeterminal 1. byggetrinn (tegning B111) 

 
 
 
 
Utvidelsen i 2. byggetrinn er vurdert i to alternative løsninger som begge kan realiseres 
innenfor reguleringsplanens rammer: 

a) Utvidelse i høyden 
b) Utvidelse i sjøen 
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 2. byggetrinn, alt a, utvidelse i høyden, grunnplan(tegning B211) 
 
 

 2. byggetrinn, alt a, utvidelse i høyden, øvre plan (tegning B212) 
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Utvidelsen i 3. byggetrinn er på samme måte vurdert i to alternative løsninger som begge kan 
realiseres innenfor reguleringsplanens rammer: 

a) 3. fergeleie med utvidelse i høyden 
b) 3. fergeleie med utvidelse i sjøen 

 
 

 3. byggetrinn, alt a, utvidelse i høyden (tegning B312) 

 
 

Alle løsningene forutsetter inn- og utkjøring i vest, ny tollstasjon i vest og nye jernbanespor 
med lasteområde i nord. De viste utbyggingsalternativer forutsetter framtidig bruk dagens 
terminalbygg i Smiths lager.  
 

6.4 Faseplaner 

I forbindelse med utbyggingen av E39, vil fergeterminalen måtte utvikles i flere faser i takt med 
veiutbyggingen. Disse faseplanene utarbeides av Statens vegvesen. 
 
I en eller flere av disse faser fram til Havnegata skal bygges om, vil terminalbygget og dagens 
utkjøring i Havnegata kunne fungere med tollklarering av kjøretøy som i dag – selv om 
biloppstillingen skjer i vest. Så lenge det skjer, må utkjøringen til Havnegata sør for Smiths 
lager være operativ. Tollklarering og utkjøring til Havnegata vil imidlertid få konsekvenser for 
den intermodale omlasting av gods fra båt til bane (skjer på samme areal). Etablering av ny 
tollkontroll og utkjøring i vest må derfor sees i sammenheng med behovet for areal til last og 
omlasting etter hvert som volumet øker. 
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6.5 Atkomst 

Ny kjøreatkomst 
Det forutsettes ny og direkte atkomst til E39 i vest. Denne blir en del av E39 (rampe). Den nye 
atkomsten får ett felt ned (inn til terminalområdet) og to felt opp (ut av terminalområdet) 
fram til et nytt kryss (planskilt rundkjøring) på E39. Veien er planlagt med stigning 5 % fra kote 
+10 på E39 til kote +3,80 nede ved innkjørselen til terminalområdet. 
 
 

Ny atkomst (rød skravur) fra E39 mot vest (Statens vegvesen) 
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Lengdeprofil ny atkomst E39 (Statens vegvesen) 

 
 
Atkomst myke trafikanter 
 

Fra overordnet gang- og sykkelveinett langs E39 og Rv9, er det forutsatt gang- og 
sykkelatkomst til terminalområdet via planskilte krysninger og gangvei (regulert i tilgrensende 
planer). Atkomst for syklister fra sentrum, skjer via offentlig gang- og sykkelvei langs 
Havnegata, på bru over jernbanespor og ned på terminalområdet (regulert i tilgrensende 
planer). Nede på terminalområdet tenkes sykkelveien ført på innsiden av trafikkområdet fram 
til ny innsjekking helt i vest. Syklister som skal med fergen må sjekke inn og kjøre om bord på 
samme måte som biler. Det etableres eget sykkelfelt mellom billettbuer og ferger. Gående må, 
som i dag, sjekke inn i dagens terminalbygg (Smiths lager) og gå om bord via det etablerte 
tubesystemet fram til fergene. Alle atkomster forutsettes utformet med universell 
tilgjengelighet.  

 
Det er i tilgrensende reguleringsplaner for, E39 Gartnerløkka- Meieriet og Havnegata forutsatt 
hvordan gangsykkelvegnettet skal utformes i denne delen av havneområdet. 

6.6 Terminalområde 

Terminalen snues 
Den trafikale logistikken på terminalen snues i forhold til i dag – all inn- og utkjøring skal skje 
mot vest, i motsetning til i dag hvor det skjer mot øst ut i Havnegata. Terminalområdet kobles 
til ny atkomst i vest, direkte til E39 – uten å belaste Havnegata som forutsetningsvis skal 
betjene byen og, inntil videre, containerhavna.  
 
Utbygging i sjøen 
Areal som veiutbyggingen legger beslag på, samt annen nødvendig arealutvidelse (se kap. 7.2), 
innvinnes ved utbygging i sjøen. Arealene tenkes bygd ut med konstruksjoner tilpasset de 
geotekniske forhold, f.eks. frittbærende betongdekke på peler (se kap. 7.2). Det forutsettes 
kun mindre fyllinger sjøen. 
 
I byggetrinn 1, byggetrinn 2 og byggetrinn 3 er det foreslått å bygge inntil 40 m ut i sjøen i 
forhold til dagens kaikant. En kapasitetsøkning på fergeterminalen  til 2 fergelaster forutsettes 
realisert ved bygging i høyden. For å ha fleksibilitet i arealutnyttelsen er det i reguleringsplanen 
også vist en utvidelse av fergeterminalens kapasitet på 2 fergelaster i ett plan,  en utvidelse på  
inntil 78 m i ut sjøen i forhold til dagens kaikant. 
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Innsjekking 
Biler og sykler sjekker inn i innsjekkingsbodene vest 
i området. Innsjekkingen er basert på 12 
innsjekkingspunkter. Innsjekkingsbodene kan 
brukes som i dag, fordelt og dedikert til 
fergeselskapene i forhold til størrelse, eller på 
annen måte. Bufferområdet foran innsjekking er 
vist for 190 personbiler og 4-5 vogntog fordelt på 
inntil 12 felt. Dette er noe mindre enn dagens 
løsning som har plass til 220 personbiler. Men i 
tillegg til dette bufferområdet på fergeterminalen, 
kan det bufres kjøretøy på atkomstveien fra E39 og 

ned. Denne er 250 m lang og rommer opptil 40 personbiler. Totalt samme kapasitet som i dag. 
 
Oppstillingsområder for ombordkjøring 
Oppstillingsplass for personbiler og trailere er lagt ut mot sjøen på tidligere KMV-Vest, tett opp 
til fergene. Dette gir effektiv og rask ombordkjøring. Oppstillingsområdet er i 1. byggetrinn 
dimensjonert for 750 personbiler og 60 vogntog på ett plan (tilsvarende 1,5 fergelaster). 
Personbiler og vogntog stilles opp i egne dedikerte felt, hhv 3,0 og 3,5 meter brede. Feltene 
skilles imidlertid ikke fysisk slik at de kan brukes felles. 
Ved en utvidelse av kapasiteten med oppstilling i to plan – alternativt med ytterligere 
utbygging i sjøen, dimensjoneres området for 1000 personbiler og 120 vogntog (tilsvarende 2,0 
fergelaster). 
Oppstillingsområdet har tilgang til ulike servicefasiliteter (kiosk, toalett, stellerom, etc) i 
etablerte servicearealer mellom trafikkarealene inn og ut av terminalen, og ved dagens 
Satellitterminal. Trailertrafikken har også tilgang til ekspedisjonskontorer i Satellitterminalen 
for utgående frakt og toll.  
Utgående tollkontroll av personbiler kan skje i et mindre bygg mellom innsjekk og oppstilling. 
 

Oppstillingsområde for ombordkjøring (avreise) 
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Område for ilandkjøring 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område for ilandkjøring (lys grått) 

 
Ilandkjøring fra fergene går over de samme fergelemmer og ramper som i dag. 
Hovedprinsippet i trafikklogistikken er at godstrafikk (løse semihengere) tas ut mot høyre til 
godsområdet og jernbanespor, mens biltrafikken (personbiler og selvgående trailere) tas ut 
mot venstre for tollklarering. Personbilene som kommer ned rampe fra øvre dekk (dagens skip) 
blir liggende til venstre for trailertrafikken fra nedre dekk. Biltrafikken går på nordsiden av 
Satellitterminalen og deretter sydover mot tollklaringssonen.  
 
Trailertrafikken må ha tilgang til ekspedisjonskontorer i Satellitterminalen for inngående frakt 
og toll.  Ilandkjøring for sykler er som for biler. 
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Tollområde 
For å kunne tilfredsstille kravet om maks 30 minutters terminaltid for ilandkjørende biler, må 
bl.a. tollkontrollen effektiviseres ved at flere biler kontrolleres samtidig. Løsningsforslaget 
legger opp til 4 tollfelt, hvorav 1 felt kan forbeholdes varer til fortolling (rødt felt). Det er  
beregnet å være tilstrekkelig for å oppnå rask trafikkavvikling.  
 

Område for tollkontroll 

 
Kjøretøy som skal kontrolleres, eventuelt tømmes, kontrolleres i egen hall som er 
dimensjonert for å kunne romme en trailer. Hallen inneholder også nødvendige fasiliteter som 
løfteutstyr, verktøy, venterom, kontrollrom personer, toaletter, vaktrom, kontorer, etc. 
 
Utkjøring etter tollstasjonen skjer i to felt ut til E39. Øst- og vestgående trafikk kan da skiltes 
tidlig i hvert sitt felt.  
 
Tollkontroll (og eventuell passkontroll) av fotpassasjerer skjer i terminalbygget (Smiths lager) 
etter at de har gått i land gjennom passasjertuben. 
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Godsområde 
Godsområde i nord er lagt inntil nye jernbanespor (rød strek på tegningen under) med tanke 
på omlasting fra skip til bane og omvendt (intermodalitet). Illustrasjonen viser tre spor, to 
lastespor som forutsatt i E39-planen og ett gjennomgående havnespor til containerhavna som 
forutsatt i Havnegataplanen. Sporene og sporområdet er regulert i andre planer (Statens 
vegvesen). 
 

 
Område for godshåndtering 

 
Godsområdet er designet og dimensjonert på samme måten som i Hirtshals. Semihengerne 
skal hurtig og lett kunne lastes på tog. Hurtigoppstillingen for semihengere rommer 16 
hengere – like mange som går på ett togsett på det aktuelle spor. I tillegg har godsområdet 
vanlig oppstilling av semihengere. Totalt har området plass til 50 semihengere. 
 
Dagens godsmengder og utviklingen de siste årene er beskrevet i kap. 5.8 (Godstrafikk). 
Fremtidig utvikling, arealbehov og konsekvenser for havna er omtalt under kap. 7.9 (Trafikale 
konsekvenser/ Godstrafikk) 
 
Kristiansand Havn har behov for landarealer i forlengelsen av dagens Hampa fergeleie. 
Behovet er todelt, som landareal og dernest som kaifront for nytt fergeleie nr 3. Landarealet 
skal romme oppmarsjområde for løstraller og håndteringsareal for omlasting av løstraller 
mellom båt og bane (intermodalitet). Intermodalitet er en bærebjelke i havneutbyggingen i 
dette området. Omlastingssporene ligger inne i NTP, og skal bygges samtidig med E39 
prosjektet. 
 
Arealbehovet for lagring og håndtering av gods båt – bane – vei, er bl.a. avstemt etter 
kapasitet på togstammen som skal frakte godset. Det er i samråd med BaneNOR/Cargo NET 
lagt inn togstammer som kan ta 2x16 løstraller for hvert togsett. I tillegg legges til grunn 
fergeselskapenes interne godsstatistikk, som tilsier at det må være avsatt landareal for 
mellomlagring av minimum 50 løstraller. Fergeselskapene ser en stadig økning av roll on / roll 
off last og ser derfor for seg et framtidig behov for mellomlagring av 80-90 løstraller for å 
understøtte intermodale fraktløsninger. Det må også være tilstrekkelig areal for lagring av 
traller som «overligger», som må vente på kommende videreforsendelse med tog, bil eller 
ferge. Dette understøttes da også av Godsprognosen (2014) til Havneplanen.  
 



 

Kristiansand Havn KF Fergeterminal, detaljregulering                      
 
 

   
Planbeskrivelse 15.10.2019 Side 60 
 
 

Tilbringerområde 
Så lenge terminalfasiliteter for gående er etablert i dagens terminalbygg (Smiths lager), 
forutsetter planen at trafikantene benytter tilliggende områder (jernbane- og rutebilstasjon) 
for parkering ved henting og bringing. I tillegg forutsettes avsatt areal like vest for Smiths lager 
som areal for «Kiss&Ride». Adkomst til arealet fra Havnegata. 

 
Helt vest i terminalområdet ved inn og utfart fra E39 etableres også område for «Kiss&Ride».   
 
Nødatkomst 
Ved hendelser som krever evakuering eller adgang for utrykningskjøretøy når ordinær atkomst 
er blokkert av biler, kreves det alternativ atkomst. Dagens utkjøring til Havnegata er tenkt 
opprettholdt som nødatkomst – og forsyning/service til skip og terminal. 

6.7 Bebyggelse 

Byggehøyde over havet 
Byggehøyder er hjemlet i planbestemmelsene. Kommuneplanens bestemmelser §7 gir føringer 
for byggehøyder over havet. Oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg i eksisterende 
utbyggingsområder skal i utgangspunktet ikke ha gulv lavere enn 3 moh. Under visse forhold 
(kort levetid, storflomvern, bølgepåvirkning, o.l.) kan kravet reduseres eller skjerpes. Dette må 
avklares i detaljprosjekteringen. 
 
Terminalbygg 
I en overgangsfase vil dagens terminalbygg i øst (Smiths lager) kunne brukes for ekspedering av 
fotpassasjerer, billettekspedisjon og tollkontroll – selv om både inn- og utkjøring, av biler skjer 
i vest. 
 
Ved en utvidelse av fergeterminalens kapasitet vil det være naturlig å tenke seg at det kan 
etableres et nytt terminalbygg inne på fergeterminalens areal, som kan avløse tilsvarende 
funksjoner i Smiths lager. 
Et slikt nytt terminalbygning hjemles i planbestemmelsene og forutsettes oppført sentralt i 
området med kort gangavstand (kort tubelengde) til fergene. Bygget må romme 
billettekspedisjon, fraktekspedisjon, ventehall med kiosk og toaletter, transitthall, passkontroll, 
tollkontroll og nødvendige kontorer. Bygget kan oppføres i flere etasjer og deler av det kan 
bygges underkjørbart (se også kap 7.5 og 7.6).  
 
Terminalbygget vil måtte tilknyttes passasjertubene til og fra fergene. Passasjertubene er 
lukket område for befordring av passasjerer i transitt (klarert for ombordstigning) og av 
ufortollede passasjerer (før tollkontroll). 
 
Bygget er ikke planlagt eller prosjektert. En svært 
foreløpig konseptskisse antyder en løsning som 
delvis er underkjørbar. Et mindre fotavtrykk på 
bakken kan strekke seg opp i tre eller fire plan. En 
hovedetasje i tredje plan kan strekke seg ut over 
tilbringerområdet og gjøres underkjørbar. Etasjene 
rommer ulike funksjoner. Passasjerer ankommer 
terminalen på bakkenivå, og ledes videre til ferge 
via tube fra tredje plan. Høyder på etasjeskille må 
tilpasses høyde på gangtube.  
 
En helt foreløpig og svært grov vurdering er gjort for å få et begrep om arealbehov og volum: 

 Konseptskisse terminalbygg 
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19.11.2015 Arkitektkontoret Amtedal & Hansen AS  

Notat vedrørende utforming ny fergeterminal i Kristiansand  
 
Estimert arealbehov er basert på svært foreløpige betraktninger. På et overordnet nivå bør 
likevel de relativt nye fergeterminalene i Larvik og Stavanger kunne gi en pekepinn på 
nødvendige arealstørrelser til de viktigste funksjonene i et nytt terminalbygg.  
 

Plan Innhold Bruttoareal 

1 Serviceareal med billettekspedisjon. I tillegg trapp/ heis, wc, kontorer og 
personalgarderober. 

700 m2 

2 I hovedsak teknisk areal, foruten bifunksjoner og lagre. I tillegg mulige 
utleiekontorer for havnerelaterte funksjoner.  

700 m2 

3 Ventehall, transitthall, kafé, kiosk, toaletter, kommunikasjonsareal. 
Tollfunksjoner. Supplerende kontorfunksjoner. 

2.800 m2 

SUM Estimert samlet bruttoareal  4.200 m2 

 
Terminalbygget til Color Line på Revet i Larvik har bruttoareal tilnærmet 3500 m2 BTA, fordelt 
på 3 plan.  
Terminalbygget for Stavanger Interkommunale Havn i Risavika har et bruttoareal tilnærmet 
5500 m2 BTA. Dette bygget rommer også kontrollfunksjon for kjøretøyer samt utleiekontorer 
for havnerelaterte brukere.  
 
Et eventuelt nytt terminalbygg i Kristiansand må planlegges i samarbeid med eier og brukere. 
Både løsning og størrelser kan bli annerledes enn her skissert. Maksimale areal, volum og 
høyder er gitt i bestemmelsene. Detaljer avklares i prosjekteringsfasen og byggesøknad 
innenfor reguleringsplanens bestemmelser. 
 
Tollbygg 
Tollstasjonen og kontrollhallen er foreslått ved utkjørselen sørvest i planområdet og ligger i sin 
helhet utenfor planområdet, men innenfor formål «Samferdselsanlegg Havn (SHA) i godkjent  
reguleringsplan for ny E39 (Plan ID 1380).  
Bygget skal romme trailer som skal kontrolleres, eventuelt tømmes. Hallen inneholder også 
nødvendige fasiliteter som løfteutstyr, verktøy, venterom, kontrollrom personer, toaletter, 
vaktrom, kontorer, etc. Detaljer avklares i prosjekteringsfasen og byggesøknad. 
 
I tillegg etableres et mindre bygg for fortolling ut av landet. Se illustrasjonstegninger. 
 
Innsjekkingsbuer 
Innsjekkingsbuer beholdes og flyttes til ny posisjon – eventuelt bygges nye dersom flytting ikke 
lar seg gjennomføre. 
 
Andre konstruksjoner 
Fergeleier og kaipir beholdes som før. Kaipirens beliggenhet og retning (og dermed også 
fergeleiene) ble i sin tid bestemt bl.a. ut fra rådende vind- og bølgeretning. Det har også vært 
en forutsetning å bruke mest mulig av eksisterende infrastruktur for å nyttiggjøre seg av de 
investeringer som allerede er gjort.  
 
Gangtuber beholdes delvis og suppleres med nye fram til nytt bygg. 
Kjørerampe til øvre dekk beholdes. 
Sikringsgjerder settes opp i samsvar med gjeldende regelverk, se kap. 7.18. 
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6.8 Trafikk 

Fergeterminalen er tilpasset skipenes størrelse. Løsningsforslaget er dimensjonert for 
trafikkmengder som tilsvarer 1,5 fergelaster i byggetrinn 1 og 2,0 fergelaster i byggetrinn 2. En 
dimensjonerende fergelast er basert på kapasiteten til MF Superspeed som er det største og 
dimensjonerende skipet (kilde www.colorline.no): 
- 2400 personer (inkl mannskap) 
- 750 personbiler 
- 1990 lanemeter trailere (svarende til 110 trailere á 18 m inkl avstand) 
 
I praksis vil det nesten alltid være en mix av personbiler og trailere. For praktiske formål har 
man valgt en enhetslast med 500 personbiler og 60 trailere. Dette svarer omtrent til 95 % 
persentilen av dagens trafikk med dimensjonerende ferge. Basert på valgte enhetslast 
(tilsammen 560 kjt), vil terminalen, med to store ferger, normalt kunne generere: 
- 1120 kjt pr anløp (innreise og avreise) 
- 2240 kjt pr time (dersom to ferger anløper samtidig innenfor 1 time)  
- 4480 kjt pr døgn (dersom to ferger anløper to ganger i døgnet) 
Statistisk sett har 5 % av seilingene mer trafikk enn dette. Typisk tungtrafikkandel = 11 %. 
 
Ett anløp er realiteten to fergelaster – én fergelast losses i land og én fergelast lastes ombord. 
Landarealene må ha plass til begge tilnærmet samtidig. Fergelastene varierer i størrelse, de er 
størst i sommerhalvåret og helger og høytider. 

6.9 Jernbane 

Jernbanespor til Nikkelverket ligger utenfor planområdet – men innenfor den illustrerte 
planløsningen. Sporet fjernes fra sin nåværende beliggenhet. Omlegging av sporet er hjemlet i 
godkjent reguleringsplan for ny E39, Gartnerløkka-Meieriet (Statens vegvesen) og anlegges 
uavhengig av fergeterminalen. 
 
Fergene fungerer som ro-ro skip for frakt av gods. Intermodale løsninger for omlasting av gods 
fra ferge til jernbane skal etterstrebes. Fergeterminalplanen forutsetter således nye 
jernbanespor (lastespor) i nord for omlasting av gods (semihengere) fra båt til bane. De nye 
jernbanesporene ligger imidlertid i sin helhet utenfor planområdet og er hjemlet i 
reguleringsplanen E39 Gartnerløkka-Meieriet (Statens vegvesen). Sporenes lengde og høyde 
forutsettes tilpasset lasteområdet i fergeterminalplanen. 
 
Illustrasjonsplanene viser tre spor syd for Havnegata, to lastespor som forutsatt i E39-planen 
og ett gjennomgående havnespor til containerhavna som forutsatt i Havnegataplanen. 
Havnegataplanen med gjennomgående havnespor til containerhavna, er planlagt etter E39-
planen. Alle spor ligger utenfor denne reguleringsplanen, men er vist i illustrasjonsplanene. 
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Utsnitt av reguleringsplan E39, Gartnerløkka-Meieriet, som viser to spor (blå strek). Ved gjennomgående 
containerspor, vil det være mulig å anlegge et tredje lastespor nærmest havna. 

 

6.10 Teknisk infrastruktur 

Vannforsyning 
Dagens vannforsyning forutsettes opprettholdt. Det er usikkert om denne er tilstrekkelig for 
alle typer av nye virksomheter som kan komme i området. Dette må avklares nærmere i 
forbindelse med rammesøknader for utvidelse av bl.a. Terminalbygg, Toll- og kontrollhaller mv. 
 
Spillvann 
Alle nye sanitæranlegg skal tilknyttes kommunalt avløpsnett. Det er ikke behov for 
septiktanker på avløpet.  Det vil ikke være aktuelt med egne spillvannsanlegg med utslipp til 
sjøen. 
Terminalområdet er tilnærmet flatt så det vil være begrensede muligheter for lengre rørstrekk 
med selvfallsledninger. Avløpet må i stor grad pumpes inn på offentlig avløpsnett. 
 
Overvann 
Eksisterende kommunal overvannskulvert på Nattmannsbekken og overvannsledning fra 
Samsen opprettholdes og forlenges frem til ny kaifront.  
 
Eksisterende overvannskanal ved utløp av overvannstunnel fra Møllevannet forutsettes 
opprettholdt og kanalisert. 
 
Eksisterende kommunal overløpsledning fra spillvannspumpestasjon på jernbanetomta med 
avløp i Hampa opprettholdes. Denne fases inn på planlagt overvannskulvert fra E39 
Gartnerløkka. 
 
Kommunal overvannsledning fra Vestre Strandgate / Skippergata med avløp vest for Smiths 
lager opprettholdes. 
 
Lokalt overvann fra trafikk- og oppstillingsarealer ledes i størst mulig grad til sluk med sandfang 
før det føres i rørledninger til utslipp ved kaifronten. Taknedløp og øvrig overvann kan også 
tilknyttes disse rørledningene.  Det må utføres rutinemessig tømming av sandfangene og 
forurenset slam må leveres til godkjent fyllplass.   
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Strømforsyning 
Ny bebyggelse tilknyttes eksisterende trafoer som vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet for 
illustrerte bygg og installasjoner. Den nye bebyggelsen, som ihht tekniske forskrifter 
sannsynligvis blir bedre varmeisolert enn den gamle, får et lavere kraftbehov enn dagens 
bebyggelse. Den vil også kunne få oppvarming fra fjernvarme. 
  
Fjernvarme 
Fjernvarmeledning går gjennom området. Det ligger godt til rette for at ny bebyggelse kan 
tilknyttes fjernvarme. 
 
Landstrøm/ladestrøm 
På den nye fergeterminalen forutsettes tilrettelagt for landstrøm ved alle fergeleier. Den 
positive effekten av landstrøm til fergene som anløper Kristiansand er imidlertid avhengig av 
liggetiden. Det er først og fremst aktuelt når fergene ligger ved kai over natten, eller av andre 
årsaker har lang liggetid. Ved raske anløp i forbindelse med lossing og lasting av kjøretøyer, vil 
den praktiske effekten være mindre, men med gode rutiner for til- og frakopling av fergene vil 
dette også være positivt for utslippene. Dette er utredet i:  
 
05.06.2018 Norconsult AS, Notat 5176609-D01 
  Teknisk infrastruktur for landstrøm og ladestrøm til skip  

6.11 Kollektivbetjening 

Charterbusser/turbusser slipper i utgangspunktet av/tar opp sine passasjerer helt inne ved 
terminalbygget Smiths lager i Havnegata (ombord-/ilandstigning gjennom passasjertube). 
 
Gang- og sykkelvei fra terminalen gir rimelig god kobling mot ordinære holdeplasser for øst- og 
vestgående busser på Vesterveien/Vesterbrua.  
 
Rutebilstasjonen og jernbanestasjonen kan nås til fots via gang- og sykkelvei langs Havnegata. 

6.12 Universell utforming 

Planområdet er tilnærmet flatt og gir god atkomst for alle typer reisende. Alle bygg og 
passasjertuber gis universell utforming i hht regelverk. Det blir skiltet og merket etter 
gjeldende forskrifter. 

6.13 Maritime forhold 

Alt sjøområde er regulert til «Havneområde i sjø». Dette dekker behov for farled, manøvrering 
og fortøyning ved kai for fergetrafikken i planområdet, og for skip til og fra eksisterende 
containerhavn øst for planområdet. Manøvreringsarealet blir noe mindre enn i dag, se kap.7.3. 
 
Strøm og vindforhold i havnebassenget er lite endret som følge av planen, se kap.5.16. 
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

Her omtales virkningene av planforslaget for omgivelsene, miljø og samfunn. 
Kun beslutningsrelevante temaer er utredet. 

7.1 Overordnede planer 

Herunder påpekes eventuelle avvik fra overordnede planer. 
 
Nasjonal transportplan (2018-2029) 
Reguleringsplanen er i tråd med NTP mht tilrettelegging av jernbanespor i havna og målsetning 
om overføring av gods fra vei til sjø og bane. 
 
Regionplan Agder 2020 
Reguleringsplanen er i tråd med regional havnestruktur der Kristiansand Havn forutsettes 
videreutviklet som nasjonal knutepunktshavn – og med Regionplanens intensjon om 
overføring av gods fra vei til sjø og jernbane (intermodalitet).  

 
Regional Transportplan Agder (2015-2027) 
I tråd med den regionale transportplanens målsetting om overføring av gods fra vei til 
jernbane og sjø. Reguleringsplanen tilfredsstiller transportplanens konkrete mål om: 

 Jernbane frem til kaifront 

 Tilrettelegge for økt bruk av semihengere på jernbane/ferge 

 Gode koblinger til overordnet veinett 
 
Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050) 
I tråd med Regional plan for Kristiansandsregionen som påpeker viktigheten av at havna sikrer 
sin status som intermodal knutepunktshavn med god forbindelse til stamveinettet og god 
tilkobling til jernbanen. 
 
Kommuneplan for Kristiansand 2011-2022, Arealdel (2011) 
Reguleringsplanen er i store trekk i samsvar med gjeldende arealdel i Kommuneplan for 
Kristiansand der arealene innenfor planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig 
havneformål og farled (sjø).  
 

Reguleringsplanen avviker 
fra kommuneplanen i nord 
der områdene sør for 
Havnegata er avsatt til 
sentrumsformål, mens 
reguleringsplanen foreslår 
dette regulert som 
havneformål – tiltenkt 
håndtering av gods 
mellom jernbane og skip. 
Mindre avvik også i 
forhold til 
kommuneplanen ved at 
denne angir fremtidig 
havneområde (KH1) som 
containerhavn, mens i 

Utsnitt av kommuneplan 2011-2022 
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reguleringsplanen er del av KH1, som ikke er beslaglagt av ny E39, foreslått regulert til 
havneformål og tiltenkt fergehavn. Godkjent plan for ny E39 (Plan ID 1380) er i seg selv et avvik 
i forhold til kommuneplanen ettersom E39 legger beslag på store deler (ca 30 daa) av arealene 
som i kommuneplanen er avsatt til havneformål. 
 
Kommuneplan for Kristiansand 2017-2030, Samfunnsdel (2017) 
Som nevnt skal byen styrkes som regionens transportknutepunkt for havn, fly, tog og 
kollektivtransport basert på innovative klimavennlige transportløsninger og samordning av 
transportplanlegging.  
 
Utvikling av terminalområdet som reguleringsforslag og illustrasjonsplaner viser, der det 
tilrettelegges for overføring av gods fra båt til bane (intermodalitet), og ved at det legges opp 
til landstrøm for alle fergene i fremtiden, bygger opp om denne overordnede strategi. 

 
Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 2 – Vestre havn 
Denne er under utarbeidelse. Vedtatt planprogram tilsier at store deler av Vestre Havn fortsatt 
vil bli brukt til havneformål og fergehavn i lang tid fremover. Reguleringsplanen antas derfor å 
bli i samsvar med denne. 

7.2 Utbygging i sjøen 

Areal som veiutbyggingen (E39) legger beslag på, innvinnes ved utbygging i sjøen i 1.byggetrnn. 
I tillegg krever følgende elementer mer areal: 

 Område for intermodal godshåndtering 

 Større tollsone (flere felt) for raskere ekspedering og ilandkjøring 

 Større tilbringerområde som følge av at terminalbygg flyttes (kan ikke lenger bruke 
områder ved jernbane- og rutebilstasjon) 

 
Dette gjør at utbygd areal i sjøen er noe større enn det arealet veiutbyggingen legger beslag 
på. 
 
Utvidelsen av fergeterminalen i sjøen tenkes i utgangspunktet utført som frittbærende 
kaidekke på peler, kun mindre områder som utfylling. Områdestabilitet ved utfylling er 
vurdert. Resultatene viser at ønsket utfylling i det sydvestre området kan gjennomføres. Det 
vises til rapport fra Multiconsult av 10.05.2016 «Fergeterminalen Kristiansand, Orienterende 
geotekniske beregninger og vurderinger – Stabilitet og fundamentering», og Norconsult 
14.12.2018 «RIG-RAP-002, Kristiansand Havneavsnitt Vest, Utvidelse av fergeterminal», samt 
til Norconsult 30.01.2019 «RAP-V-3100-003 Kristiansand Havneavsnitt Vest, Geotekniske 
vurderinger». 
 
Endelig konstruksjonsprinsipp avgjøres etter detaljprosjektering både av 
konstruksjonselementer og områdestabilitet.  
 
I utgangspunktet ønsker både Havna og fergeselskapene å ha terminalen på ett plan – det gir 
vesentlig bedre oversikt og effektiv trafikkavvikling. Men konsekvensene ved å bygge 
ytterligere ut i sjøen er større kostnader og trangere farvann.  
 
Beregninger, basert på hittil kjente grunnforhold (Sivilingeniør Aanesland, notat av 27.10.2014 
og 15.02.2016) viser at det ved en eventuell utvidelse, er vesentlig mer kostbart å bygge ut i 
sjøen enn opp i høyden. En eventuell utvidelse er derfor også vurdert og illustrert som et 
alternativ i to plan.  
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Det foreslås bygget ut ca 20 daa i sjøen i byggetrinn 1, og en eventuell utvidelse med ca 16 daa 
i et øvre plan i byggetrinn 2. Som alternativ til å utvide i to plan, kan det bygges ytterligere ca 
11 daa i sjøen. 
 

 
Areal som E39 legger beslag på (rødt), og foreslått areal innvunnet i sjøen i 1.byggetrinn (blått).  
 

7.3 Maritime forhold 

Konsekvensene ved den nye terminalløsningen er kanskje størst på den maritime siden. 
Innvinning av tapt landareal skjer ved utbygging i sjøen. Manøvreringsrommet for skipene blir 
dermed mindre. Ved full utbygging i sjøen (som regulert) blir avstanden mellom KMV-kaia og 
Lagmannsholmen ca 300 m mot 360 m i dag. Største vendesirkel utenfor piren får diameter 
D=300 m (R150), mot D=376 m (R188) i dag. Superspeed1 har en lengde på 211 m.  
 
Feilmanøvrering eller skip i bevegelse ute av kontroll pga tapt motorkraft og manøvrerings-
evne, kan medføre fare for kollisjon med konstruksjoner og andre omgivelser rundt 
havnebassenget (kai og biloppstillingsområder). Trangere farvann gjør ikke faren mindre. 
Farten er imidlertid liten, skipene er godt utstyrt og mannskapene godt kjent i havna. 
Kollisjonsfaren er vurdert til å være svært liten og konsekvensene relativt små, se kap. 5.16, 
men forholdet må hensyntas ved utforming av kaier og oppstillingsarealer. 
 
De nye manøvreringsforholdene til fergeterminalen er simulert ved FORCE tech., hvor 
konklusjonen er tilfredsstillende manøvreringsforhold, dog med anbefaling om endret 
innseilingsmønster. 
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Farled med vendesirkler 
 

7.4 Eiendommer 

Planen berører følgende eiendommer: 
 

Gnr Bnr Grunneier/fester/aktuell eier Rolle 

150 1485 Kristiansand Eiendom Grunneier 

150 1499 Kristiansand Havn KF Hjemmelshaver 

150 1513 BaneNor (Jernbaneverket) Hjemmelshaver 

151 1 Kristiansand kommune Hjemmelshaver 

151 1933 Kristiansand kommune Hjemmelshaver 

151 1934 Kristiansand Havn KF  

151 1935 Kristiansand kommune Hjemmelshaver 

151 1935 Vesterveien 15 AS Fester 

151 2164 Kristiansand Havn KF  

200 24 Statens vegvesen Aktuell eier 

 
 

Eiendomsforhold og hjemmelshavere er i ihht til Matrikkelen i Kristiansand kommune. 
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Alle direkte berørte eiendommer eies av Kristiansand kommune og Kristiansand Havn, bortsett 
fra 150/1513 som eies av BaneNor (tidligere Jernbaneverket) og leies ut til Kristiansand Havn.  
 

 

Eiendomskart med plangrense 

 

7.5 Bygninger 

Det fremlagte reguleringsforslag dekker ikke hele fergeterminalen. Deler av terminalen er 
regulert i annen plan (E39, Gartnerløkka-Meieriet) og tas i bruk sammen med det her regulerte 
planområde. Noen av eksisterende bygninger som berøres befinner seg utenfor vårt 
planområde, men innenfor terminalområdet. Følgende bygninger hjemles revet i 
reguleringsplanen: 
 
Innenfor planområdet: 

- Satellitterminalen 
- Gamle Hampa-bygget 
- Fraktekspedisjon (gul brakke) 
- Deler av passasjertuben 
- Tollkontrollhall, tolloverbygg, tollbu (rød) 
- Steinhallen 

Utenfor planområdet (men innenfor terminalområdet): 
- Kontorbygg Vesterveien 15 
- Innsjekkingsbuer 
- Servicebygg (toaletter m.m.) 

 
Eksisterende innsjekkingsbuer og servicebygg er bygd for å kunne flyttes. Om det er tjenlig, vil 
bli vurdert i detaljprosjekteringsfasen. 
 
De største bygningsvolumene (satellitterminal og kontorbygg) er vurdert mhp mulig bevaring 
og innlemmelse i terminalløsningen. Bygningene har imidlertid en lokalisering og utforming 
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som vanskelig lar seg innpasse i en ny og effektiv terminalløsning. I ulike faser kan det likevel 
tenkes interimløsninger der hele eller deler av bygninger har en midlertidig bruk. 
 
 
 

Bygninger/konstruksjoner som hjemles revet i reguleringsplanen 

 
I en endelig løsning forutsettes nye bygg oppført: 

- Terminalbygg/servicebygg/frakt (erstatter Smiths Lager og satellitterminal) 
- Tollkontrollbygg (erstatter Smiths Lager) 
- Innsjekkingsbuer (evt flytte eksisterende)  

 
Et evt. framtidig nytt terminalbygg på 
fergeterminalen vil sannsynligvis utgjøre det 
største bygningsvolum i fergehavna. Bygningen kan 
fort komme opp i 3 etasjer. Bygningen bør også ha 
en framtidig utvidelsesmulighet til 4 etasjer. 
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. 
 
Byggets plassering, størrelse, form og innhold må endelig avklares i detaljprosjektering og 
byggesak. 
 
Reguleringsplanen tillater slikt bygg oppført kun i deler av terminalområdet. Dette er regulert 
med ulike bestemmelser i ulike delområder. 

Prinsipp terminalbygg med underkjørbar etasje 
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7.6 Landskap/estetikk 

Planforslagets virkning for landskap og estetikk er marginalt i forhold til bakenforliggende 
veianlegg E39/E18 og Quadrum-bebyggelse, som forutsettes bygd etter godkjent 
reguleringsplan. 
 
Fergehavna med biloppstillingsplasser og ilandkjøringsarealer er i hovedsak flat, etablert på 
 ca +2 moh. Estetiske betraktninger dreier seg derfor i det alt vesentlige om bygninger og 
konstruksjoner som forutsettes etablert innenfor området. 
 
 

 
Ny E39, illustrasjon godkjent reguleringsplan (Statens vegvesen) 

 
 
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. 
 
Med hensyn til sol- og skyggevirkninger, vil et ny bygningsmasse inne på fergeterminalen, 
sjenere hverken boliger eller andre funksjoner.  
 
Bortsett fra på tilbringerområdene (Kiss&Ride) (som er utenfor avsperret ISPS-område), er det 
ikke forutsatt og ikke tjenlig med grøntanlegg.  
Områdene må være dynamiske og muliggjøre raske endringer ettersom behovet oppstår og 
befrakterne krever.  
Trafikkarealene på fergeterminalen (oppstilling og ombord- og ilandkjøring) er rene 
transportarealer designet med tanke på effektiv håndtering av billast. Trafikken er sammensatt 
og krever rask inn- og utkjøring. Det vil med bakgrunn i dette ikke være forenlig med kravet om 
trafikksikkerhet å legge opp til utstrakt ferdsel for gående inne på terminalområdet. Det vil 
imidlertid bli etablert gangsoner til sentralt plasserte serviceanlegg (toaletter mv.).  
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Store deler av området er et avstengt ISPS-område (International Ship and Port Facility 
Security Code), og styres av dette regelverk. Dette gir bl.a. krav til transparens, oversiktlighet 
og funksjonalitet.  

7.7 Konsekvenser for kulturminner 

Smiths Lager er nylig regulert til bevaring og området mellom Kai 6 og Smiths Lager er omtalt 
som kulturhistorisk interessant. Planen endrer ikke dette. 
 
Planforslaget kommer ikke i konflikt med kjente kulturminner som er fredet eller vernet i 
henhold til kulturminneloven. Planområdet er undersøkt (se punkt 5.12). 
Store arealer av sjøbunnen i planområdet er berørt av tidligere tiltak som har redusert 
potensialet for funn av kulturhistorisk materiale.  
 
Marin arkeologiske forhold er kartlagt av NMM, og det er ikke avdekket forhold som er i 
konflikt med regulert formål, se kap. 5.12. 

7.8 Konsekvenser for naturverdier 

Det er ikke registrert naturverdier eller sårbare arter innenfor planområdet som blir berørt av 
utbyggingen (se punkt 5.11). Planforslaget kommer derfor ikke i konflikt med krav i 
Naturmangfoldloven, kap II, om naturverdier og biologisk mangfold. 

7.9 Trafikale konsekvenser 

Planens trafikale konsekvenser er betydelige – og til dels positive. 
 
Ny atkomst 
Ny atkomst får to felt fra terminalområdet fram til et nytt kapasitetssterkt kryss (planskilt 
rundkjøring) på E39. Dermed kan øst- og vestgående trafikk skilles tidlig. Dette muliggjør en 
 bedre og raskere utkjøring fra fergeterminalen. 
 
For innkjøring vil den nye atkomsten virke som en buffersone og redusere sannsynligheten for 
kø på E39.  
 
Når planområdet er ferdig utbygd, vil den trafikale logistikken på terminalen være snudd i 
forhold til i dag – tollkontroll og all inn- og utkjøring skal skje i vest, i motsetning til i dag hvor 
det skjer mot øst til Havnegata. Dermed belastes ikke Havnegata som forutsetningsvis skal 
betjene byen og (inntil videre) containerhavna. Atkomsten mot Havnegata skal kun fungere 
som nødatkomst og eventuelt forsyning til skip og terminal. 
 
Planen forutsetter også etablert nye lastespor med tilhørende lasteområde. Når dette er fullt 
utbygd, vil tollfunksjoner vanskelig kunne utføres i dette området. En midlertidig fase med toll 
og utkjøring i Havnegata, må derfor tilpasses bruken av lastområdet.  
 
Terminalområdet 
Utbyggingen i sjøen er en følge av veiutvidelsen (E39). Oppstillings- og ilandkjøringsområdet 
dimensjoneres i første omgang lik dagens terminal med én stor og én mindre ferge, men 
reguleringen hjemler en utvidelse til tre fergeleier samt landareal til å kunne betjene to ferger 
tilnærmet samtidig. 
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Planen muliggjør ny tollkontroll som følge av ny atkomst og utkjøring i vest. Utvidet tollsone til 
fire felt gir bedre flyt og raskere ilandkjøring og er nødvendig for å kunne møte krav om rask 
tømming. 
 
Området foran innsjekkingen bør ideelt sett også omfatte et tilbringerområde, et område hvor 
biler kan snu, et område for av- og påstigning, venting og henting, av- og pålessing av sykler og 
utstyr, møteplass for flere i følget, etc. Dette er et reelt behov. Neglisjering av behovet vil tidvis 
kunne føre til kaos. Området bør kunne betjene trafikanter både ved ankomst og avreise.  
Planene forutsetter etablert tilbringerområder (Kiss&Ride) ved Smiths lager / Steinhallen i 
Havnegata og ved ny adkomst i vest ved Kolsdalen. 
 
Innsjekkingsområdet bør også ha en mulighet for at feilkjørte biler kan snu og kjøre ut igjen. 
Mangel av dette vil også tidvis kunne føre til kaos. 
 
Trafikkmengder 
Basert på valgte enhetslaster (500 pbe og 60 tr, til sammen 560 kjt) vil terminalen, med to 
store ferger, normalt kunne generere maksimalt: 
- 1120 kjt pr anløp (innreise og avreise) 
- 2240 kjt pr time (dersom to ferger anløper samtidig innenfor 1 time)  
- 4480 kjt pr døgn (dersom to ferger anløper to ganger i døgnet) 
Med tungtrafikkandel = 11 %. 
 
Basert på statistiske data om fergetrafikken i dag (2017), så er maksimallastene noe større enn 
dimensjonerende enhetslast. Dimensjonerende last svarer omtrent til 95 % persentilen. Det 
betyr at 5 % av seilingene har mer trafikk enn dette. 
 
Det er gjort beregninger på hva konsekvensene vil være dersom denne trafikken, basert på 
dimensjonerende enhetslaster som nevnt over, slippes ut i Havnegata etter at denne er bygd 
om og koblet til Vestre Strandgate. Beregningene foreligger som egen rapport, uten at den er 
gjengitt her: 
 
25.01.2017 ViaNova Kristiansand AS 

Trafikal vurdering av fergeutkjørsel i Havnegata  
 
Reguleringsplanen forutsetter inn- og utkjøring via ny atkomst i vest. 
 
Gangatkomst 
Smiths lager vil fungere som terminalbygg og atkomst for fotpassasjerer, gangavstandene vil 
da være de samme som i dag. 
 
Kollektivtilbud 
Med «kollektivtilbud» menes i dette tilfellet rutegående buss eller tog som befordrer 
passasjerer til og fra sentrum og fergene. Charterbusser til fergene er ikke medregnet. 
Så lenge Smiths lager opprettholdes som Terminalbygg for fotpassasjerer som ankommer byen 
med kollektive transportmidler vil planforslaget ikke endre dagens transportforhold for denne 
trafikkantkategorien. 
 
For øvrig viser tidligere undersøkelser (bl.a. Atkins 2011) at overgangen mellom fergene og 
andre kollektive reisemidler, er liten. Svært liten! De fleste fotpassasjerer bringes til og fra 
fergene med bil eller buss. 
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Godstrafikk 
Godsomslag med fergene er som nevnt omtrent like stort som over containerhavna. 
Utviklingen siste året har vært positiv.  
 
Utviklingen i godsstrømmen fremover, og spesielt Ro-Ro segmentet, er avhengig av en rekke 
forhold. Dette er beskrevet i trafikkstrømsanalyser og godsprognoser som Kristiansand Havn 
fikk gjennomført for få år siden: 
 
06.06.2014 COWI AS (Danmark), Rapport A077957-1  

GODSPROGNOSE FOR HAVNENE I AGDER 
 

 
 
Prognosen bygger på fremskriving av transport av varer over Kristiansand Havn hensyntatt 
utvikling i fylkesfordelt transportarbeid på vei, og viser at utenriks RoRo-trafikk (hovedsakelig 
med fergene) er beregnet å ha en gjennomsnitlig årlig vekst på 4,4 % fram til 2065, basert på 
basisår 2013. 
 
Dette underbygges også med at Color Line har kontrahert spesifikke Ro-Ro ferger, og gjennom 
det øker sin godskapasitet. Som kjent har også Fjordline kontrahert nytt skip, som også gir økt 
godskapasitet. Dette viser at bransjen har tillit til prognostisert vekst på Ro-Ro segmentet, slik 
det fremkommer i godsprognosen.  
 
I fremtiden kan i tillegg nye elementer som vegprising, skatter og miljøavgifter få betydning for 
godsstrømmer. Det kan gi endringer i trafikkmønsteret med mer gods over havnene ettersom 
sjøtransport er en mer miljøvennlige transportform. Da vil det være essensielt å kunne tilby 
alternative miljøvennlige transportformer (bane) i Kristiansand. Det jobbes også aktivt for å få 
Jyllandskorridoren inn på TEN-T corenettverket, noe som kan bevirke at godsstrømmer går opp 
til Hirtshals i stedet for å gå over Øresund. Da kan veksten i godsmarkedet bli enda større en 
det som er prognostisert. 
 
Dette gir et stort potensial. Økningen i godsomslag betinger et effektivt transportnett og 
tilstrekkelig plass til å håndtere godset. Mesteparten av godset over fergehavna skal langt bort 
– til fjernere destinasjoner. Det egner seg derfor for overføring til bane. Spesielt løshengerne 
(trailer uten trekkvogn) er aktuelle for overføring til jernbane. Dette betinger nye jernbanespor 
inn mot ferga og eget område og egnet utstyr for omlasting av gods fra ferge til bane. Nye spor 
og lasteområde er også en følge av overordnede politiske mål om intermodalitet i havna. Disse 
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mål uttrykker en strategisk vilje til å satse på miljøriktig transport og Kristiansand som 
fremtidig knutepunktshavn. 

 
Arealbehovet for gods i fergehavna er forsøkt dimensjonert – ikke bare for dagens 
godsmengder – men for planlagt og sannsynlig utvikling fremover. Og arealbehovet er ikke 
bare avhengig av hvor mye gods som fraktes med fergene, men også hvor lenge det står i 
havna. En viss lagringskapasitet har betydning for attraktiviteten til havna og havnas posisjon i 
et konkurranseutsatt marked.  

7.10 Universell utforming 

Fergene er primært bilferger og området er tilrettelagt for bil. Men terminalen og fergene skal 
også være tilgjengelige for fotgjengere, syklister og bevegelseshemmede. 
Atkomst for myke trafikanter skjer via offentlig gang- og sykkelveinett langs E39 og Havnegata, 
planskilte krysninger og ned til terminalområdet.  All utforming og stigninger forutsettes å 
tilfredsstille krav til universell utforming. 
 
Atkomst til servicebygg, terminalbygg og til skip via tuber forutsettes gitt universell utforming 
og alternativ heis. Terminalbygget må være universelt utformet i ihht PBL og oppføres i tråd 
med byggeteknisk forskrift. 

7.11 Barns interesser 

Ikke relevant tema. Området tilrettelegges ikke for barns lek.  
Det bør heller ikke legges til rette for barn og unges ferdsel i området (utover reisende), noe 
som lett kan komme i konflikt med store kjøretøy og godshåndtering på land og med 
manøvrering av store skip på sjøen. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko. 

7.12 Folkehelse 

Lite relevant tema. 
Terminalen tilrettelegges imidlertid for sykkelbruk/sykkelturisme med fergene. Noe som kan 
sies å ha positiv effekt på folkehelsen. 

7.13 Kriminalitetsforebygging 

Lite relevant tema.  
Området vil bli belyst. For øvrig er store deler av området avsperret og underlagt 
internasjonale sikkerhetsbestemmelser og -kontroll (ISPS). Dette er underlagt egne rutiner. 

7.14 Teknisk infrastruktur 

Vannforsyning 
Behov for forbruksvann og brannvann til hydranter og sprinkling vil være avgjørende for om 
ledningsanlegget må oppdimensjoneres eller suppleres med ringledning med uttak fra 
kommunal ledning på to forskjellige plasser.  Dette må avklares og dokumenteres i forbindelse 
med byggeplan for det enkelte tiltak. 
 
Spillvann 
Terminalområdet er tilnærmet flatt så det vil være begrensede muligheter for lengre rørstrekk 
med selvfallsledninger. Avløpet må i stor grad pumpes fra nye bebyggelse og inn til den 
sentrale pumpestasjonen som i dag er plassert ved Satellitterminalen. Eventuell ombygging 
eller flytting av pumpestasjonen må vurderes i forbindelse med konkrete byggeplaner for 
nærliggende tiltak. 
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Overvann 
Eksisterende kommunal overvannskulvert på Nattmannsbekken og overvannsledning fra 
Samsen opprettholdes og forlenges frem til ny kaifront. Det kan ikke etableres større 
installasjoner eller bygg over kulverten uten at konsekvensene av dette utredes.  
 
Eksisterende overvannskanal ved utløp av overvannstunnel fra Møllevannet forutsettes 
opprettholdt og kanalisert. 
 
Eksisterende kommunal overløpsledning fra spillvannspumpestasjon på jernbanetomta med 
avløp i Hampa opprettholdes. Denne fases inn på planlagt overvannskulvert fra E39 
Gartnerløkka. 
 
Kommunal overvannsledning fra Vestre Strandgate / Skippergata med avløp vest for Smiths 
lager opprettholdes. 
 
Alle offentlige overvannstraseer som berøres av utbyggingen er i plankart og 
planbestemmelser avgrenset og nærmere beskrevet i hensynssoner for infrastruktur. 
 
Lokalt overvann fra trafikk- og oppstillingsarealer ledes i størst mulig grad til sluk med sandfang 
før det føres i rørledninger til utslipp ved kaifronten. Taknedløp og øvrig overvann kan også 
tilknyttes disse rørledningene.  Det må utføres rutinemessig tømming av sandfangene og 
forurenset slam må leveres til godkjent fyllplass.   
 
Strømforsyning 
Ved eventuell utvidelse av landstrømanlegget må det gjøres en egen vurdering av kapasiteten 
på høyspentforsyningen og eventuelt iverksettes forsterkninger.  
 
Fjernvarme 
Tollbygget er i illustrasjonsplanen plassert svært nærme eksisterende fjernvarmerør. Har kan 
det bli aktuelt med mindre omlegginger. Ellers berører planen kun mindre strekninger av 
rørtraseen. På disse strekningene er det ikke planlagt terrenginngrep som krever omlegginger. 
Dersom det foretas oppfylling eller senking av terrenget må overdekning på rørene verifiseres 
og tiltak iverksettes hvis dette avviker fra normalene.  
 
Trase som berøres av utbyggingen er i plankart og planbestemmelser avgrenset og nærmere 
beskrevet i hensynssoner for infrastruktur. 
 
Strøm til skip (landstrøm og ladestrøm)  
Det er utarbeidet et eget notat om mulighetene til, behovet for og omfang av teknisk 
infrastruktur for fremføring av strøm til skip: 
 
05.06.2018 Norconsult AS, Notat 5176609-D01 
  Teknisk infrastruktur for landstrøm og ladestrøm til skip  
Det kan forventes at etterspørselen etter elektrisk kraft til skip vil øke fremover ettersom 
etterspørselen etter fossilfrie energiløsninger øker. Det kan også forventes at regulatoriske 
grep vil øke behovet for etablering av slike løsninger. Internasjonale og nasjonale krav til 
reduserte utslipp fra skip ved kai, har de siste årene hatt økende fokus. Dersom større skip 
kobles til landstrøm når de ligger til kai, fører det til renere luft, mindre støy og reduserte 
utslipp av klimagasser.  
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Både landstrøm og ladestrøm krever forsyning av tilstrekkelig effekt fra det lokale 
energiverket. I Kristiansand Havn er det Agder Energi Nett (AEN) som har ansvar for 
strømforsyningen og som har områdekonsesjon for etablering av ny forsyning. Strømmen fra 
nettselskapet leveres med frekvens 50 Hz. De fleste skip har behov for 60 Hz. Dette må løses 
med omformere som endrer frekvensen.  
 
Arealbehovet for et 50 Hz anlegg vil være relativt beskjedent. Ved behov for 60 Hz vil det 
måtte etableres et omformeranlegg. Som et eksempel på plassbehovet for landstrømsanlegg, 
vil anlegget som i 2018 etableres på cruisekaia for effekt 15 MW bestå av 8 stk 20-fots 
containere og kabler i kulverter/rør i bakken. Dette kommer i tillegg til nettstasjon (trafo).  
Nettstasjoner og landstrømanlegg er relativt plasskrevende og må ligge i terminalområdet, 
men ikke nødvendigvis ved kaifront. 
 
Kristiansand Havn har så langt satset på mobile landstrømsanlegg i stedet for permanente 
anlegg. Dette gir økt fleksibilitet både med hensyn til plassering, bruk/flytting og oppgradering 
av anleggene.  
 
Anlegg for ladestrøm ved fergeterminalen vil være aktuelt dersom fergene bygges for elektrisk 
drift. I dag har ingen havgående ferger elektrisk drift på grunn av store avstander. Color Line 
setter imidlertid i drift fergen «Color Hybrid» våren 2019 i Sandefjord, noe som muliggjør 
batteridrift inn og ut fjorden.  

7.15 Støymessige konsekvenser 

Det er utført følgende støyberegninger for fremtidige situasjoner i planområdet: 
o Støyberegninger for denne reguleringsplan (SINUS) 
o Støyberegninger for Kommunedelplan Havn (MULTICONSULT) 

 
Det vises til disse fagrapportene (vedlagt), herunder er kun essensen tatt med. Vi har valgt å 
fokusere på gjennomsnittlig døgnnivå (Lden). Fagrapporten omhandler også nivåer nattestid 
(Lnight). 
 
15.04.2016 SINUS AS, rapport 20974700-0-R01, Kristiansand Fergehavn 

Vurdering av støy 
Utført støyberegninger for fremtidig fergehavn med nytt kjøremønster på kaien, økt kapasitet 
og ny omlastningsterminal, der semihengere lastes på togvogner for videre transport. 
Beregningene viser at boliger på Dueknipen, Forusdalen og i Baneheiveien de nærmeste 
kvartaler i Kvadraturen, samt tomten til Quadrum vil ligge i gul støysone (50-55 dB) – forutsatt 
hjelpemotor i drift på skipene. Dersom fergene bruker landstrøm, vil gul støysone ikke strekke  
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SINUS, støybildet ny terminalløsning, 2 ferger med hhv hjelpemotor og landstrøm, årsmiddel døgn Lden 

 
seg like langt ut. De nærmeste kvartaler i Vestre Strandgate og tomten til Quadrum vil 
imidlertid fortsatt ligge på kanten til gul støysone. Støy fra den nye omlastningsterminalen for 
gods vil ikke medfører at boliger kommer inn i støysonene, selv med nytt togspor og 
håndtering av semihengere om natten. 
 
Det forventes at støy fra E18/E39 i de fleste perioder vil maskere støyen fra fergehavnen. 

 
23.05.2017 Multiconsult AS, rapport 313215-RIA-RAP-001 

Kommunedelplan havn – støyvurderinger år 2015-65 
I forbindelse med kommunedelplan for havneområde nord, er det utført støyberegninger for 
årene 2025, 2045 og 2065. Støysituasjonen er vurdert mot grenseverdier for impulslyd ved 
havner, noe som er vanlig ved containerhåndtering. Nedre grenseverdi for gul sone er da 50 
dB, mens nedre grense for rød sone er 60 dB (Retningslinjen T-1442 med veileder M-128). 
 

  
 Multiconsult, årsmiddeldøgn Lden med impulslyd, dagens terminalløsning (2025) og ny terminalløsning (2045) 
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Det foreligger også støyberegninger for tilgrensende planer –  E39 og Havnegata. Følgende 
dokumentasjon foreligger: 
 
01.09.2014 Statens vegvesen/Rambøll, rapport 2120579 c-rap-01 

Reguleringsplan E18/E39, Gartnerløkka-Meieriet, Støyutredning 
 
15.02.2017 Statens vegvesen/COWI, rapport A069809/NOT001 

Reguleringsplan Ny Havnegate og Vestre Strandgate, Støyutredning 
 
Disse er ikke nærmere omtalt her, det er kun tatt med en illustrasjon fra hver rapport som 
viser fremtidig døgnnivå. Det vises for øvrig til fagrapportene under de respektive 
reguleringsplaner.  

Støy fra E39 og Havnegata, fremtidig situasjon 2040, Lden (Statens vegvesen/Rambøll) 
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Støysituasjon Ny Havnegate og Vestre Strandgate, hovedalternativet 2030. (Statens vegvesen/COWI AS) 

7.16 Forurensning 

Tiltakets første byggetrinn (ombygging av fergeterminalen) får ingen konsekvenser for 
forurensning av grunn, sjø og luft utover dagens situasjon. Det er de samme fergene, samme 
beliggenhet og samme trafikken som i dag. I senere byggetrinn vil skipstonnasjen øke – større 
ferger og flere ferger. Ved 2 og/eller 3 store ferger vil luftforurensningen kunne øke. Men for 
nye skip forutsettes utstrakt bruk av landstrøm ved landligge (som Superspeed1 har i dag). Ny 
teknologi kan også gi fremtidige skip elektrisk drift – eller hybrid slik at de går på elektrisk drift 
inn byfjorden. Fremtidens bilpark antas å ha større andel elektrisk drift. Og med økende 
intermodalitet (gods båt-bane) vil trailertrafikken i havna reduseres. Forutsatt slike tiltak og 
slik utvikling, forventes forurensningssituasjonen totalt sett ikke å forverres. Forurensnings-
situasjonen for eventuelle nye skip må utredes/dokumenteres i forkant. 
 
Ved ombygging vil overvannet tas hånd om i lukkede systemer med mulighet for sandfang og 
oljeavskiller. Dette ivaretas i detaljprosjekteringen. 

7.17 ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse) 

Analysen er gjennomført i ihht normert sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. I 
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. ROS-analysen 
foreligger som eget notat, hvor essensen er tatt inn her: 
 
15.12.2018 ViaNova Kristiansand AS 

Risiko- og sårbarhetsanalyse, detaljregulering fergeterminal 
 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende tabell: 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig   
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes i fht nytte 
- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres 

 
Det er vurdert to forhold som karakteriseres som «gul hendelse» hvor tiltak må vurderes i 
forhold til nytte: 
 
 36. Risikofylt industri  Eksisterende oljetankanlegg (Circle K)                  
 38. Oljekatastrofeområde Oljekatastrofeområde, oljetankanlegg (Circle K) 

 
COWI AS har på vegne av Circle K, som eier av oljetankanlegget på Kolsdalsodden, gjennomført 
en risikoanalyse med anbefaling av opprettelse av hensynssoner rundt anlegget.  Slik det 
fremkommer i COWI’s rapport, berøres fergeterminalen perifert av midtre og ytre hensynssone.  
Innenfor midtre hensynssone tillates faste arbeidsplasser innen industri og kontorvirksomhet, 
offentlig vei, jernbane, kai og lignende. Spredt boligbebyggelse tillates innenfor sonen. 
Innenfor ytre hensynssone tillates boligbebyggelse, formål for allmennheten, herunder butikker, 
overnattingssteder og offentlig ferdsel. 
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Av dette framgår at det ikke stilles krav til  fysiske tiltak for å skjerme dagens eller framtidig 
virksomhet på fergeterminalen og at aktiviteten på havna kan opprettholdes i sin nåværende 
og framtidig planlagte form.. 

 
Hensynssoner er etablert i plankartet og vilkår for virksomhet i de ulike hensynssoner er 
beskrevet i planbestemmelsene. 
 
Det er videre vurdert to forhold som karakteriseres som «rød hendelse» og som krever tiltak: 

 
 50. Andre ulykkespunkter /fritidsbåter Trangt farvann, konflikt med fritidsbåter 
 51. Sabotasje/terrormål  Terminalen som terrormål er sikret ihht ISPS 
 
Konflikt med fritidsbåter kan reduseres eller unngås ved å ikke tilrettelegge for og ikke tiltrekke 
fritidsbåter i vestre havnebasseng som forbeholdes nyttetrafikk. Tiltak mot sabotasje/terror er 
sikret i ISPS-regelverket (unntatt offentlighet). 
 
Det er også andre hendelser hvor konsekvenser vurderes som alvorlige, men hvor 
sannsynligheten for at det inntreffer er vurdert så liten at tiltak ikke er nødvendig eller rimelige 
tiltak kan gjennomføres.   
 
Hendelser/ulykker med farlig gods er vurdert som lite sannsynlig, men alvorlig konsekvens, noe 
som ikke krever spesielle tiltak utover god tilgjengelighet (nødatkomst). Superspeed1 frakter 
ikke farlig gods, men andre skip kan det. Havna har egne sikringsplaner. 
 
Det bemerkes også at eksisterende eldre kaifront og deler av bakenforliggende areal er svært 
lav enkelte steder (underkant av 1 moh), noe som medfører at deler av kaiområdet 
oversvømmes ved springflo. Dette gjelder spesielt området ved Kai-2, mellom Hampa og 
Smiths lager. 
 

7.18 Beredskap og sikkerhet  

Havnesikring  
ISPS-sikring (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfarts-
organisasjon IMO for å bedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som 
betjener slike skip. Dette omfatter havnesikring mot ytre trusler/terroranslag.  
 
På samme vis som dagens fergeterminal i Kristiansand er ISPS-sikret, vil også den nye 
terminalen bli ISPS-sikret. Kystverket har ansvar for dette. Detaljert plassering av gjerder og 
porter vil bli avklart i detaljprosjekteringen.  
 
Toll- og passkontroll 
Som i dag har også den nye terminalen avgrenset tollsone, samt kontrollfasiliteter for 
tollkontroll og passkontroll. Foreløpig tollsone er vist på skissen nedenfor. Endelig tollsone vil 
bli avklart i samarbeid med tollvesenet under detaljprosjektering. Det er også antydet eget 
område for utgående tollkontroll. 
 
Beredskap 
For å sikre beredskap, har terminalområdet atkomst fra to sider. Ordinær atkomst fra vest 
(E39) og nødatkomst fra øst (Havnegata). Nødatkomsten fra øst vil kunne brukes til 
forsyningstjenester – og midlertidig atkomst til eksisterende terminalbygg. Den er dermed 
fysisk åpen og lett tilgjengelig store deler av tiden. 
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Ulykker 
Tiltaket  i brukstilstand medfører ingen større risiko for ras og flom enn dagens situasjon. Tvert 
imot, så vil større deler av terminalområdet ligge høyere enn dagens og dermed være mindre 
utsatt for springflo og flom. I tillegg er terminalområdet sikret stabilitetsmessig under 
oppbyggingen av nye terminalflater, som gjør at sikkerheten mot utglidning og store setninger 
reduseres betydelig i forhold til dagens situasjon. 

7.19 Økonomiske konsekvenser 

Tilstrekkelig grunnlag for sikre kostnadsoverslag vil først foreligge etter detaljprosjektering. Det 
er ikke gjort egne kostnadsberegninger i reguleringssammenheng, men i forbindelse med 
tidligere skisseprosjekt (2015) ble det gjort grove og foreløpige kostnadsestimat for hele 
fergeterminalen, som viser et investeringsbehov på ca 800mill.kr eks mva.  
 
Etter den tid er løsningsskissene i reguleringsplanen noe justert, grunnforholdene / 
kvikkleiresoner er avdekket og stabilitetsvurderinger av eksisterende og planlagte 
konstruksjoner er gjennomført. Grove investeringskalkyler gjennomført i 2019 viser et 
potensielt investeringsbehov for fult utbygget fergeterminal på ca 1.500mill.kr. 
Dette er kostnader etter Usikkerhetsanalyse (Norconsult 2019), og P85 verdi. Dvs. at det er en 
85 % sjanse for at prosjektet kan gjennomføres innenfor denne rammen, men fortsatt 15% 
sjanse for overskridelse av rammen. 
 
Kristiansand Havn KF jobber videre med en optimalisering av fergeterminalens tekniske 
løsninger innenfor det regulerte areal, med siktemål å forbedre funksjonalitet, og om mulig,  å 
redusere investeringskostnadene.  

7.20 Avveining av virkninger 

Etter vår oppfatning er ingen virkninger av dette tiltak kritiske for miljø og samfunn. Ingen 
virkninger er vesentlig annerledes enn for dagens terminal – bortsett fra noe trangere farled. 
Tiltaket er en nødvendig ombygging og tilpasning av dagens fergeterminal til det nye 
veianlegget E39, Gartnerløkka-Meieriet, som legger beslag på deler av dagens terminalområde 
(15 daa). Lokaliseringen er fastlagt i overordnet plan og politiske vedtak (Havnestrukturvedtak 
av 2013). Det foreligger ingen alternativ lokalisering. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Ved planoppstart av områdeplan for ferge- og containerhavn i 2010, kom det inn en del 
merknader. Disse merknadene gjaldt en annen plantype (områdeplan) og et mer omfattende 
tiltak (både ferge- og containerhavn). 
 
Ved gjenopptagelse av planarbeidet i 2015 var plantypen endret til detaljplan og omfanget 
redusert til kun fergehavn.  
 
Nytt oppstartvarsel med revidert planprogram for gjenopptagelse av planarbeidet ble sendt ut 
23.11.2015 med merknadsfrist 29.12.2015 (utsatt til 08.01.2016). Følgende merknader kom 
inn: 

 Fylkesmannen i Vest-Agder 

 Jernbaneverket 

 Kystverket Sørøst 

 NVE 

 Rom Eiendom 

 Statens vegvesen 

 Vest-Agder Fylkeskommune  
 

8.1 Merknader 

Sammendrag av merknader til oppstartvarsel og revidert planprogram 
 
Fylkesmannen i Vest-Agder: 

Ber om utredning av forekomster av forurenset grunn i området. 
Vår kommentar:  
Kun beslutningsrelevante forhold utredes. Behovet bør kunne avgrenses til nye områder, dvs 
områder som skal bygges ut og som ikke har vært i bruk tidligere.  
 
Jernbaneverket: 

Positive til jernbanespor i havna og mulighet for intermodalitet. Jernbanespor som er 
illustrert, må reguleres inn i fergeterminalplanen. Det må avsettes tilstrekkelig areal for 
lasting/lossing. Ber om utredning av kotehøyde på kaia, heving av kaikanten. 

Vår kommentar:  
Jernbanesporene ligger i reguleringsplan for E39 Gartnerløkka-Meieriet og således utenfor vårt 
planområde. Dersom sporene må formaliseres ytterligere, må det skje ved revisjon av 
reguleringsplan E39 Gartnerløkka - Meieriet. 
Kotehøyder skal utredes, også med tanke på sporhøyder. 
 
Kystverket Sørøst: 

Påpeker viktigheten av Kristiansand havn som intermodalt knutepunkt og 
stamnetthavn. Planen må legge til rette for fremtidsrettede løsninger for person- og 
godstrafikk. Vei- og jernbanetilknytning til terminalområdet er spesielt viktig. 

Vår kommentar: Enig. Dette vil bli ivaretatt. 
 
NVE: 

Behandler kun planer der det bes om konkret bistand. Her ikke bedt om bistand.  
 
 



 

Kristiansand Havn KF Fergeterminal, detaljregulering                      
 
 

   
Planbeskrivelse 15.10.2019 Side 84 
 
 

ROM Eiendom: 
Presiserer eiendomsforhold, ønsker planprogrammets pkt. 5.7 korrigert. 
ROM Eiendom ønsker å delta i samarbeidsgruppen. 

Vår kommentar:  
Eiendomsforholdene vil bli beskrevet i planbeskrivelsen i ihht den offisielle matrikkel. 
 
Statens vegvesen, Region sør: 

Planen overlapper delvis detaljreguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. 
Endelig grensesnitt avklares i planprosessen. Planarbeidet må koordineres med 
regulering for ny Havnegate. Faseplaner må vurderes i forhold til både Havnegata og 
E39 Gartnerløkka – Meieriet. 

Vår kommentar:  
Nødvendig koordinering vil bli ivaretatt i planprosessen ved egne møter mellom partene. 
 
Vest-Agder Fylkeskommune: 

Påpeker at Statsbudsjettet, Nasjonal Transportplan, ATP-utvalget og Fylkeskommunen 
støtter opp om godsoverføring sjø/bane. Jernbanespor til terminalen, som illustrert i 
reguleringsplan for ny E39 Gartnerløkka-Meieriet, forutsettes fulgt opp i planarbeidet.  
Ber om utredning av forholdet mellom fergetrafikk og bruk av kai 6 (kulturhistoriske 
skip/ skoleskip/badebåt/sightseeing), sameksistens på kort og lang sikt. 
Forutsetter at atkomst til terminalen for gående og syklende og kollektivtrafikk, 
ivaretas i planarbeidet. 
Etappevis utbygging forutsettes vurdert i forhold til flytting av containerhavna. 

Vår kommentar:  
Jernbanespor på terminalen vil ha stor oppmerksomhet i planarbeidet, men formelt er 
sporene regulert i plan for E39 Gartnerløkka- Meieriet og må avklares der. 
Forholdet mellom fergetrafikk og annen båttrafikk har et sikkerhetsmessig aspekt som vil bli 
belyst. Atkomst myke trafikanter vil bli utredet.  
Utbyggingsetapper vil bli omtalt, men må sees i sammenheng med utbygging av E39. 
Anleggsfasen vil bli en utfordring for avvikling av all trafikk.  

8.2 Andre innspill 

Kystverket Sørøst: 
Uttalelse fra Kystverket Sørøst, 19.05.2017, til plan 1448 (Havnegata) om at bl.a. bruk av 
havnebassenget til fritidsbåter, rekreasjon og bading ikke er sikkerhetsmessig forenelig med 
nyttefartøy og fergetrafikk. 
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9. AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Ombygging av fergeterminalen er en direkte følge av ny E39, Gartnerløkka-Meieriet, som 
legger beslag på arealer i havna. Ombyggingen er en tilpasning til veiprosjektet. 
 
I første omgang utvides terminalområdet i sjøen med et areal som tilsvarer det som går tapt til 
E39 samt det som er nødvendig for å kunne snu terminalen med atkomst mot vest. 
Reguleringsmessig tas det imidlertid høyde for fremtidig utvidelse til flere og større ferger og 
håndtering av økende godsmengde mot jernbane. 
 
Lokaliseringsvalg har ikke vært tema for dette reguleringsarbeidet. Lokaliseringen er bestemt i 
bystyrevedtak av 2013 om ny havnestruktur i Kristiansand kommune. Reguleringsmessig er det 
derfor ingen alternative lokaliseringer, ei heller noe alternativ 0 (beholde dagens terminal), 
siden dagens terminal blir ødelagt av veiprosjektet E39. 
 
Reguleringsplanen som legges frem er enkel i sin form og formål. Formålet o_SHA1 og o_SHA2 
skal hjemle ombyggingen av terminalen som nevnt over. Områdene er ikke detaljert, detaljene 
vil bli avklart i kommende detaljprosjektering innenfor reguleringsplanens rammer. Plankartet 
er tilpasset omkringliggende planer. 
 
Det legges til grunn at planen ikke vil bli realisert før E18/E39 er vedtatt igangsatt. Fremdriften 
må tilpasses fremdriften for veiprosjektet E39, Gartnerløkka-Meieriet, som styres av Statens 
vegvesen. 
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