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1586 Detaljregulering, Hampa (KMV) - fergeterminal - 

sluttbehandling 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Bystyret vedtar detaljregulering for Hampa (KMV) - fergeterminal med 

plankart sist datert 15.10.19 og bestemmelser sist datert 23.03.21. 
 

2. Når eventuelt nytt terminalbygg skal etableres innenfor o_SHA1, må 
kortest mulig gangatkomst for gående fra sentrum til terminalbygget 
etableres. Om nødvendig må dette gjøres som en endring av 
reguleringsplan(er). 
 

3. Bystyret vedtar at detaljregulering for Euroterminalen (plan id 844, 
vedtatt av Bystyret 10.04.02) oppheves. 

 
 
Sammendrag 
 
ViaNova fremmer detaljregulering for Hampa (KMV) – fergeterminal på vegne av 

Kristiansand havn. Planen er utarbeidet i samsvar med havnestrukturvedtaket av 2013, 
og følger opp ønsket politikk fra dette vedtaket. Hensikten med planen er å kunne 
fortsette fergedriften på arealet, samt sørge for nødvendige utvidelse av arealer for 
biloppstillingsplass når E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen bygges ut. Planens hensikt er 
også å legge til rette for videreutvikling og utvidelse av fergehavna med større kapasitet 
og inntil 3 passasjerferger samtidig. 
 
Innenfor samferdselsanlegg havn i vedtatt detaljregulering for E18/E39 Gartnerløkka-
Meieriet og i framlagt forslag til detaljregulering for fergeterminalen kan terminalområdet 
utvides slik at det kan betjene dagens trafikk, med like store skip like effektivt som i dag 
(byggetrinn 1). I forbindelse med optimalisering av E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet letes 
det etter løsninger som er arealøkonomiske for veianlegget og følgelig reduserer behovet 
for nytt havneareal i sjøen.  

 
Reguleringsmessig tas det også høyde for en fremtidig utvidelse av fergeterminalen for å 
kunne betjene flere større skip; 2 store skip i byggetrinn 2 og 3 store skip i byggetrinn 3. 
Tidspunkt for realisering av byggetrinn 2 og 3 er etter forslagsstillers opplysning 
avhengig av behovet (skipsstørrelser, trafikkmengder, godsmengder). Se 
illustrasjonsplan for byggetrinn 1 under, og ytterligere illustrasjoner i saksfremlegget.  
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Etter offentlig ettersyn er planen endret på følgende to punkt: 
- Nytt terminalbygg med tilhørende gangatkomst er tatt ut 
- Rekkefølgebestemmelse om stenging av biltrafikk fra fergene til Havnegata er tatt ut 
 
I høringsutgaven av planen viste illustrasjonsplanene et nytt terminalbygg i vest. Dette 
er fjernet, og det forutsettes nå at eksisterende terminalbygg (Smiths lager) skal 
benyttes i overskuelig framtid. På denne måten vil gangatkomsten til terminalbygget 
være som i dag, og man unngår problemstillingen med et nytt terminalbygg lenger unna 
byen med tilhørende gangbroer som krysser over jernbanespor og områder for 
godshåndtering, eller at det blir svært langt å gå fra buss/ tog/ sentrum til terminalen. 
 
Det har vært en bærende forutsetning i alle de store planprosessene i området, at trafikk 

fra fergene skal ut på overordnet veinett via nytt kryss ved Arkivet, og at fergetrafikken i 
framtida ikke skal gå i Havnegata eller Vestre Strandgate. I forbindelse med planlagt 
utbygging av E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet utarbeider Statens vegvesen faseplaner som 
har intensjoner om å etablere nytt kryss ved Arkivet med atkomst til nytt 
terminalområde relativt tidlig i utbyggingen. Når konseptet i byggetrinn 1 er forenklet 
ved at ikke Kristiansand havn må etablere nytt terminalbygg, vil snuing av kjøremønster 
til/ fra ferger være overkommelig for Kristiansand havn. Kristiansand havn og Statens 
vegvesen har gjennom dette gjensidig tillit til at begge parter gjennomfører sine 
respektive «oppgaver» slik at kjøreatkomst til/fra fergeterminalen kan etableres i vest i 
tidlig fase. På dette grunnlaget er tidligere § 6 d i reguleringsbestemmelsene tatt ut.  
 
Byutviklingsdirektøren mener at løsningen som ligger i planforslaget er et godt 
kompromiss som sikrer fergeterminalens behov for kapasitet, samtidig som framtidig 
atkomstløsning i reguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet kan gjennomføres. 

Planen er fleksibel ved at den sikrer det behovet Kristiansand havn har ved utbygging av 
E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet (byggetrinn 1), samtidig som den gir mulighet for å 
etablere byggetrinn 2 og 3, ut fra de fremtidige behov Kristiansand havn vil ha.  
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Byutvikligsdirektøren anbefaler at detaljregulering for Hampa (KMV) – fergeterminal 
vedtas. 
 
Oppheving av reguleringsplan for Euroterminalen (plan id 844) 
Gjeldende reguleringsplaner for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet (plan id 1380), Vestre 

Strandgate 49 (plan id 1324), Kristiansand jernbanestasjon (plan id 1325) og Ny 
havnegate og Vestre Strandgate (plan id 1448) henger sammen og er koordinerte. De 
har alle lagt seg over Euroterminal-planen, og gjelder foran denne. Detaljregulering for 
Hampa (KMV) – fergeterminal dekker det resterende arealet som inngår i Euroterminal-
planen. Byutviklingsdirektøren vurderer det som hensiktsmessig å formelt oppheve 
reguleringsplan for Euroterminalen (plan id 844), og foreslår dette som eget 
vedtakspunkt. 

 
 
 
 
Ragnar Evensen  
Byutviklingsdirektør Venke Moe 
 Plan- og bygningssjef 

 
 
Vedlegg: 
1 Hampa (KMV) - fergeterminal - plankart - 15.10.19 
2 Hampa (KMV) - fergeterminal - bestemmelser - 23.03.21 
3 Hampa (KMV) - fergeterminal - planbeskrivelse - 15.10.19 
4 Hampa (KMV) - fergeterminal - illustrasjonsplan - 15.10.19 
5 Hampa (KMV) - fergeterminal - ROS-analyse - 27.08.19 
6 Hampa (KMV) - fergeterminal - høringsinnspill 
7 Hampa (KMV) - fergeterminal - saksprotokoll - BMU - 31.01.19 
8 Hampa (KMV) - fergeterminal - saksprotokoll - BMU - 14.11.19 
 
 
 

Tilleggsinformasjon 
NB! Fagrapporter mv. som er listet opp som vedlegg til planbeskrivelsen er ikke tatt med 
som vedlegg til den politiske saken. Disse dokumentene er lagt ut på en egen journalpost 
på saken. Dokumentene kan leses på dokument nummer 3 her.  
  

https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG/Case/Details/207046?documentID=535429
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BAKGRUNN FOR SAKEN 
ViaNova fremmer detaljregulering for Hampa (KMV) – fergeterminal på vegne av 
Kristiansand havn. Planen er utarbeidet i samsvar med havnestrukturvedtaket av 2013, 
og følger opp ønsket politikk fra dette vedtaket. Hensikten med planen er å kunne 
fortsette fergedriften på arealet, samt sørge for nødvendige utvidelse av arealer for 

biloppstillingsplass ved utbygging av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen.  
 
Opprinnelig startet planprosessen i 2006, med utgangspunkt i havnestrukturvedtaket i 
2003. I tabellen under redegjøres det for prosessen fra 2003 fram til i dag, og hvordan 
tilgrensende planprosesser har virket inn på planen for fergeterminalen.  
 
2003 Havnestrukturvedtaket. Containerhavna forutsettes flyttet til KMV-tomta. Fergehavna 

skal fortsatt være på Hampa. 
 

2005 
 

Kommunedelplan for E18/E39 Gartnerløkka – Klepland (i Søgne) vedtas. 
Fra Gartnerløkka til Meieriet er E39 planlagt i tunnel 
 

2006 
 

Planarbeidet for KMV-tomta/ Hampa igangsettes med utgangspunkt i 
Havnestrukturvedtaket av 2003. Plannavn: Hampa (KMV) – Kolsdalsbukta ferge- og 
containerterminal – områderegulering. Planprogram fastsettes av byutviklingsstyret i 
2011. 
 

2013 Revisjon av havnestrukturvedtaket fra 2003. Vedtak om at flytting av containerhavna fra 
Lagmannsholmen til KMV-bukta ikke gjennomføres. Det igangsettes arbeid for å finne 
langsiktig løsning for havnevirksomheten. (kommunedelplan for havn i Kongsgård/ 
Vige).Ferjeterminalen rustes opp med sikte på effektiv drift i overskuelig framtid. 
 

2015 Detaljregulering for E18/ E39 Gartnerløkka-Meieriet vedtas. Trasé i tunnel er forkastet. 
Fra Gartnerløkka til Kolsdalen er ny E39 planlagt i dagen. Tar noe areal fra dagens 
havneområde. Ny veiforbindelse til ferjehavna via ny rundkjøring på E39. Jernbanespor 
er vist fram til havnelageret, og sikret i rekkefølgebestemmelsene. 
 

2015 Detaljregulering for Kristiansand Jernbanestasjon vedtas 
 

2018 Detaljregulering for ny Havnegate og Vestre Strandgate vedtas. Bygger videre på 
regulert løsning i detaljregulering for E18/ E39 Gartnerløkka-Meieriet. 
 

2015 
 
 
 
 

Planarbeidet for fergeterminalen på Hampa varsles gjenopptatt. Revidert planprogram 
utarbeides og sendes på høring med utgangspunkt i havnestrukturvedtaket fra 2013, og 
senere vedtatte detaljreguleringer. Planen endres fra områderegulering til 
detaljregulering, som øvrige planer i området.  

2018 Revidert planprogram for Hampa (KMV) – fergeterminal fastsettes i by- og miljøutvalget 
01.03.18. 
 

2019 By- og miljøutvalget vedtar 31.01.19 å legge detaljregulering for Hampa (KMV) – 
fergeterminal ut til offentlig ettersyn  
 

2019 By- og miljøutvalget vedtar 14.11.19 å utsette saken i påvente av nye utredninger om 
KMV-alternativet og havnesamarbeid som flertallet i bystyret for Nye Kristiansand skal 
bestille, samt arbeidet til en lokal arbeidsgruppe som skal gjennomgå volum og økonomi 
i Gartnerløkkaprosjektet. 
 

2019/ 
2020 

Kommunedelplan for havneområde nord – Kongsgård/Vige vedtas av bystyret 
10.04.2019. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente vedtaket 
25.06.2020, etter sin behandling av innsigelse fra Bane Nor pga manglende 
jernbanetilknytning.  
 

2020 Kristiansand kommune arrangerte 28.02.20 en workshop om Gartnerløkkaprosjektet. 
Forslag til optimaliseringer og kostnadsbesparelser fra workshop’en ble vurdert, 
bearbeidet og presentert i en egen rapport (datert 30.03.20, oversendt til 
Samferdselsdepartementet i forbindelse med KS2-arbeidet). En del av forslagene fra 
workshop’en er innarbeidet i forslag til mindre planendringer, og håndteres i en egen 
prosess. 
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Dagens situasjon 
Planområdet ligger sørvest for Kvadraturen, og er markert på kartutsnitt under.  

  
Oversiktskart planområde Ortofoto med planforslaget oppå 

 
Planområdet er i dag benyttet til fergeterminal (land) og farled (sjø). For en mer 

inngående beskrivelse av dagens situasjon, vises til kap. 5 i planbeskrivelsen. 
 
Alle direkte berørte eiendommer eies av Kristiansand kommune og Kristiansand havn, 
bortsett fra en eiendom som eies av Bane Nor og leies ut til Kristiansand havn. (Se kap 
7.4 i planbeskrivelsen). 
 
 

Planens innhold 
Det er lagt fram et omfattende planmateriale. De mest sentrale dokumentene er 
plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplaner. Planbeskrivelsen gir et 
godt bilde av planens bakgrunn og rammebetingelser, beskrivelse av dagens situasjon, 
beskrivelse av planforslaget og virkninger av planforslaget. Det vises til denne for en 
komplett beskrivelse. Det er også utarbeidet en stor mengde fagrapporter som er 
oppsummert i planbeskrivelsen. 

 
Plankartet er utarbeidet med to formål; samferdselsanlegg havn og havneområde i sjø.  
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Planen sikrer arealer slik at fergeterminalen i framtida kan driftes med tilsvarende trafikk 
som i dag, også etter at E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet er bygget ut. I tillegg legger 
planen til rette for en mulig framtidig utvidelse av kapasiteten på fergehavna, vist i 
byggetrinn 2 og 3 på illustrasjonene på neste to sider. 
 

Hovedatkomst til fergeterminalområdet skal gå fra nytt kryss ved Arkivet. 
 
Fremlagte illustrasjonsplaner forutsetter at dagens terminalbygg fortsatt benyttes. 
Gående vil da få samme atkomst til terminalbygget fra sentrum som i dag. Plankart og 
bestemmelser hjemler imidlertid etablering av nytt terminalbygg innenfor felt o_SHA1. 
 
 

Byggetrinn 
En del av terminalområdet inngår i detaljregulering for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet 
med formål samferdselsanlegg – havn. Detaljregulering for fergeterminalen legger seg 
inntil denne, med formål samferdselsanlegg – havn. I tråd med disse to planene kan 
terminalområdet utvides slik at det kan betjene dagens trafikk, med like store skip like 
effektivt som i dag (byggetrinn 1). I forbindelse med optimalisering av E18/E39 
Gartnerløkka-Meieriet letes det etter løsninger som er arealøkonomiske for veianlegget 

og følgelig reduserer behovet for nytt havneareal i sjøen. 
 
Reguleringsmessig tas det også høyde for en fremtidig utvidelse av fergeterminalen for å 
kunne betjene flere større skip; 2 store skip i byggetrinn 2 og 3 store skip i byggetrinn 3. 
Tidspunkt for realisering av byggetrinn 2 og 3 er etter forslagsstillers opplysning 
avhengig av behovet (skipsstørrelser, trafikkmengder, godsmengder).  
 
Illustrasjonsplanene viser løsninger der byggetrinn 2 og 3 øker kapasiteten på 
biloppstillingsplasser i et øvre plan. I tillegg hjemler plankartet ytterligere utvidelse av 
kaifront mot sjø, men det er ikke vist på illustrasjonsplanene. Grunnforhold og økonomi 
tilsier at dette ikke er aktuelt å gjennomføre på lang tid.  
 

 
Byggetrinn 1 – Illustrasjonsplan, tegning B111 D, 15.10.19. Kapasitet som i dag, med en stor og en liten ferge. 
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Byggetrinn 2 – Illustrasjonsplan, tegning B211 D - grunnplan, 15.10.19. Kapasiteten økes til to store ferger. Utvidelse av 
område for godshåndtering i nord, samt utvidelse av kapasitet for lastebiloppstilling på bekostning av biloppstilling. Ny tube 
fra Smiths lager til fergeleiet, som ikke er i konflikt med lasteområdet. 

 

 
Byggetrinn 2 – Illustrasjonsplan, tegning B212 D – øvre plan, 15.10.19. Samme innhold som illustrasjon B211 D. Utvidelse av 
kapasitet for biloppstilling i et øvre plan (mørk grå). 
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Byggetrinn 3 – Illustrasjonsplan, tegning B312 D, 15.10.19. Kapasiteten økt til tre store ferger. I forhold til byggetrinn to er 
det her lagt inn et tredje fergeleie foran Smiths lager, og tilhørende utvidelse av areal for godshåndtering. 

 
 
 

PLANPROSESSEN 
 
Gjeldende planer  
Planbeskrivelsen redegjør i kap 4 og kap 7.1 grundig for planforslaget i forhold til 
overordna planer, gjeldende reguleringsplaner og øvrige overordna føringer. Vi gjentar 
ikke temaet her, men konstaterer kort at en fortsatt bruk av arealene til fergeterminal 
hovedsakelig er i tråd med overordna plan og utarbeides i samsvar med 
havnestrukturvedtaket fra 2013.  
 
 
Melding om oppstart 
Melding om oppstart av reguleringsarbeid for områderegulering av ferge- og 
containerterminal ble varslet i 2010, og planprogram ble fastsatt i 2011. Gjenopptakelse 
av planarbeid for kun fergeterminal (i samsvar med havnestrukturvedtaket av 2013) ble 

varslet 23.11.15 med frist 29.12.15. Det kom inn 7 merknader. Disse er oppsummert og 
kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Revidert planprogram ble fastsatt av by- 
og miljøutvalget 01.03.18.   
 
 
By- og miljøutvalgets vedtak 31.01.19 før offentlig ettersyn 
I sin behandling før offentlig ettersyn, fattet by- og miljøutvalget flere delvedtak. I det 
følgende refereres vedtakspunktene, og det kommenteres hvordan vedtakene er fulgt 
opp i høringen og til sluttbehandling.  
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1. By- og miljøutvalget legger detaljregulering for Hampa (KMV) – fergeterminal sist 
datert 15.12.18 med bestemmelser sist datert 15.12.18, ut til offentlig ettersyn. 
(Enst.)  

 
2. Planen legges ut med to alternativ:  

a) Før planen legges ut til offentlig ettersyn må planforslaget endres som beskrevet i 
saksfremlegget, slik at utkjøring til overordnet veinett etableres i samsvar med 
vedtatt detaljregulering for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet og detaljregulering for 
ny Havnegate og Vestre Strandgate. (Enst.)  

b) Planen høres i tråd med Kristiansand havn sitt forslag til rekkefølgebestemmelser. 
(8/1)  

 

Plan og byggs kommentar: Begge alternativer ble hørt i samsvar med vedtak 2a og 
2b. I prosessen etter offentlig ettersyn er det enighet om forslag til bestemmelser 
som legges fram til sluttbehandling. Dette temaet drøftes i plan og byggs vurdering 
av planforslaget. 

 
3. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må bestemmelsene til bygg og 

konstruksjoner på havneområdet (§ 2.2 a), bruk av tre (§ 2.2 d) og overvann (§ 5) 

justeres som beskrevet i saksfremlegget. (Enst.)  
 

Plan og byggs kommentar: Justering av bestemmelsene ble gjennomført før offentlig 
ettersyn. 

 
4. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må geoteknisk utredning og ros-analysen 

kompletteres som beskrevet i saksfremlegget. (Enst.)  
 

Plan og byggs kommentar: Dette ble gjennomført før offentlig ettersyn. Reviderte 
utredninger/ analyser er ført opp på vedleggslista i planbeskrivelsen. 

 
5. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det tegnes inn egen adskilt fil for 

syklister helt frem til ferga. (Enst.)  
 

Plan og byggs kommentar: Sykkelfelt er vist på illustrasjonsplanene som lå ute til 
offentlig ettersyn, samt på endrede illustrasjonsplaner til sluttbehandling.  

 
6. Før planen legges ut til offentlig ettersyn, skal kortest mulig gangadkomst mellom 

sentrum og ferje være avklart. Plassering skal fremgå av plankart eller 
bestemmelsen. (Enst.) 

 
Plan og byggs kommentar: Vedtakspunktet ble fulgt opp på illustrasjonsplaner, i 
plankart og delvis i bestemmelsene til offentlig ettersyn. Flere høringsinnspill påpeker 
at foreslått løsning var problematisk. Etter høringen er løsningen forenklet. Temaet 
drøftes i plan og byggs vurdering av planforslaget.  

 
 
Offentlig ettersyn 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.05.19 – 21.06.19. Det kom inn 13 
merknader. Under følger sammendrag av hver enkelt uttalelse og plan og byggs 
vurdering 
 
Fylkesmannen i Agder v/ Miljøvernavdelingen, brev datert 21.06.19 
- Fylkesmannens beredskapsstab registrerer at det er gjort omfattende arbeid med 

risiko og sårbarhet i planforslaget. Viktig at det følges opp på senere tidspunkt også. 
Det registreres også at det er flere utfordrende forhold ved utbygging i området, og 
anbefaler sterkt å sørge for at risikoområdet «den ukjente hendelse» blir vurdert 
tatt med i ROS for området. Her kan man beskrive og henvise til aktuelt planverk og 
dokumentasjon som er gjeldende for å kunne håndtere «den ukjente hendelse».  
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- Forutsetter at forhold til forurensede masser blir ivaretatt etter 
forurensningsforskriften kap 2, som nevnt i rekkefølgebestemmelse § 6 b om 
godkjent tiltaksplan. 

- Av hensyn til fremtidig byutvikling og kommunens langsiktige ønske om å åpne opp 
deler av Vestre havn og gjøre den attraktiv for publikum, støtter Fylkesmannen plan 

og byggs forslag til rekkefølgebestemmelser knyttet til utkjøring fra 
fergeterminalen. 

 
Plan og byggs kommentar 
- ROS-analysen er justert etter offentlig ettersyn. I tillegg er det slik at Kristiansand 

havn inngår i beredskapsplanverket for Kristiansand kommune og i den overordnede 
beredskapsplanen for nye Kristiansand er det laget et eget tiltakskort for «den 

ukjente hendelsen». Dermed kan dette håndteres gjennom kommunens helhetlige 
ressurser både i å raskt forstå den nye situasjonen som konsekvens av en ukjent 
hendelse, samt å kunne håndtere situasjonen ved bruk av kommunens samlede 
ressurser. 

- Forhold til forurensningsforskriften følges opp med krav i rekkefølgebestemmelsene. 
 

Vest-Agder fylkeskommune v/ Regionalavdelingen, brev datert 18.06.19 

- Gir råd om å vedta administrasjonens forslag til rekkefølgebestemmelse § 6 d: 
Utkjøring fra ferjehavna til Havnegata tillates inntil ny utkjøring er etablert i 
samsvar med vedtatt detaljregulering E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. 

- Samferdselsseksjonen påpeker at det ikke må gjøres eller planlegges tiltak i 
planområdet som hindrer havnas funksjonalitet som intermodalt knutepunkt. 

 
Plan og byggs kommentar 
- Rekkefølgebestemmelse § 6 d drøftes i plan og byggs vurdering av planforslaget. 
- Tas til orientering. 

 
Statens Vegvesen, brev datert 26.06.19 
- Statens vegvesen har to planer som grenser mot og berører oversendt forslag til ny 

plan; E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet og Havnegata. 
- Viktig at plassering av gangbro ikke ødelegger for bruken av nytt jernbanespor for 

godstrafikk. Foreslått bestemmelse § 5.2 a og b er i motstrid. Ny gangbru bør i 
stedet følge dagens gangtube fram til Smiths lager. 

- Administrasjonens forslag til rekkefølgebestemmelse § 6c samsvarer med intensjon i 
plan for Havnegata. Anbefaler at denne vedtas. (Utkjøring til Havnegata over torv 
o_SGG2 innenfor plan id 1448 skal stenges når ny plassering av tollkontroll av 
kjøretøy er etablert innenfor planområdet. ISPS-gjerde skal samtidig fjernes og 
tilpasses regulert havneformål).  

- Viser til at kapasitetsberegninger nord for Smiths lager tilsier at Havnegata har 
kapasitet til å ta imot ferjetrafikken, også når Havnegata er etablert fram til Østre 
Strandgate. Anbefaler at alternativ rekkefølgebestemmelse § 6 d vedtas. (Atkomst 
til Havnegata nord for Smiths lager (Vestre Strandgate 31) tillates brukt for 
utkjøring av fergetrafikk så lenge terminalfunksjoner og tollkontroll foregår i Smiths 
lager (Vestre Strandgate 31). Når disse funksjoner er flyttet, tillates atkomsten kun 
brukt som nød- og beredskapsatkomst og forsyning/service til skip/terminal). 

- Planen gir ingen god løsning for gang-/ sykkeltrafikk. Anbefaler å beholde dagens 
terminalbygg i Smiths lager. Dette gir en vesentlig bedre løsning for gående og 
syklende. 

 
Plan og byggs kommentar 
- Gangbro drøftes i plan og byggs vurdering av planforslaget. 
- Administrasjonens forslag til rekkefølgebestemmelse § 6c inngår i bestemmelsene 

som fremmes til sluttbehandling. 
- Rekkefølgebestemmelse § 6 d drøftes i plan og byggs vurdering av planforslaget. 
- Bruk av dagens terminalbygg videreføres, slik at gående får samme atkomst til 

terminalbygget som i dag. Dette tas også opp i plan og byggs vurdering av 



 

11 
 

planforslaget. Syklende må benytte gang-/ sykkelveinettet regulert i tilstøtende 
planer, og sykle inn på området/ billetteres samme sted som bilene. 

-  
Kystverket Sørøst, brev datert 21.06.19 
- Finner det positivt at planforslaget følger opp regionale og nasjonale mål om å legge 

til rette for å transportere mer gods på sjø/ bane. 
- Påpeker at ombygging av fergeterminalen er en følge av E18/E39-utbyggingen, som 

beslaglegger havnearealer og endrer hovedatkomsten. Utkjørsel til Havnegata må 
opprettholdes inntil det er økonomisk bærekraftig å snu terminalens trafikkmønster. 

- Det vil være vanskelig å etablere gangbro som krysser godssporene og 
lasteområdet uten at det går på bekostning av terminalens funksjonalitet og kobling 
til bane. Gir faglig råd om at etablering av gangbro i bestemmelsesområde #2 

utgår. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Tas til orientering. 
- Gangbro diskuteres i plan og byggs vurdering av planforslaget. 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 21.06.19 

- Det er kartlagt faresoner for kvikkleireskred. I henhold til dokumentasjon kan man 
ved undersjøiske motfyllinger oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskrev jf. 
krav i TEK17 og NVEs veileder 7/2014. 

- Ber Kristiansand kommune sørge for at lokalstabiliteten for fot av undersjøiske 
motfyllinger er vurdert som tilstrekkelig god før arbeidet starter opp. Utilstrekkelig 
stabilitet kan initiere et stort skred. 

- Ber om at kartlagte faresoner legges inn i NVEs kart for faresoner som inngår i det 
offentlige kartgrunnlaget. 

 
Plan og byggs kommentar 
- Det er rekkefølgekrav til ytterligere geotekniske undersøkelser og beregninger av 

områdestabilitet før arbeid i sjø kan igangsettes. 
- Registrering i NVEs kart for faresoner er fulgt opp av forslagsstiller. 
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, epost 21.06.19 
- Har ikke kapasitet til å gå gjennom alle mottatte plansaker, og viser til at 

Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer. 
 
Fiskeridirektoratet, forvaltningsseksjonen i region Sør, brev datert 14.05.19 
- Kan ikke se at planforslaget medfører konsekvenser for de interesser direktoratet 

skal ivareta. 
 
Bane Nor, brev datert 18.06.19 
- Med hensyn til nasjonalt mål om økt overføring av gods fra vei til sjø og bane, er 

etableringen av nytt havnespor med tilhørende lasteområde svært viktig. 
- Nødvendig bredde på lastegate fra nærmeste spor er 25 m. I illustrasjonsplanen er 

lastegate vist med 20 m bredde. Gir faglig råd om at det innarbeides et nytt 
delområde med min. 25 m bredde fra nærmeste spormidt i ny sporplan og min. 

lengde fra Smiths lager til plangrense i nordvest mot tilstøtende reguleringsplan for 
E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. Formål kan eksempel være kombinert formål for 
samferdselsanlegg med bestemmelser som viser at arealet er avsatt til lastegate. 

- Lengde på lastegate vil ha stor betydning for funksjonalitet og økonomi. Det må 
trolig settes endebuffere på sporene, som medfører at disse vil kortes ned. 

- Viktig at reguleringsplanene i området ikke har motstridende bestemmelser eller 
arealbruk. Viser til at kommunens forslag til bestemmelse § 6 d «Utkjøring fra 
ferjehavna til Havnegata tillates inntil ny utkjøring er etablert i samsvar med vedtatt 
detaljregulering E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet» er i samsvar med bestemmelsen i 
detaljregulering for ny havnegate og Vestre Strandgate. 

- Lite hensiktsmessig å beholde kjøreatkomsten nord for Smiths lager til nød- og 
beredskapsatkomst, da den ikke kan benyttes når det står tog på sporene. Ved 
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opprettholdelse av den må veisikringsanlegget for kryssing beholdes. Er en fordel 
om omlastingsområdet for gods kan avgrenses med gjerde. 

- Noe av hensikten med planen er å flytte biler og personer til adkomst fra vest, og 
forbeholde området til godshåndtering. Mener derfor at siste setning i alternative 
bestemmelser § 6 d må utgå (Når disse funksjoner er flyttet, tillates atkomsten kun 

brukt som nød- og beredskapsatkomst og forsyning/service til skip/terminal), og at 
adkomsten stenges når ny utkjøring er etablert i vest. 

- Foreslått plassering av gangbro vil gå over lastegate og nye havnespor. Løstraller i 
tilsvarende havneområder løftes 15-16 m over bakken. Det bør være en 
sikkerhetssone over løftehøyde slik at konstruksjonen ikke skades ved 
godtshåndtering. Bestemmelsene bør stille krav til minste høyde over bakken for ny 
gangbro. Minste høyde må baseres på funksjonen som skal foregå under ny 

gangbro. Ny bro må fremføres i fritt spenn, da det ikke kan være bropilarer i 
lasteområdet. Dette må sikres i bestemmelsene. 

 
Plan og byggs kommentar 
- Tas til orientering. 
- Kristiansand havn/ ViaNova opplyser at lastegata er dimensjonert ut fra tilsvarende 

anlegg ved Hirtshals, med avstand fra senter spor til forhåndslastet traller på 20 m. 

Kristiansand Havn vurderer det slik at godsomslaget ikke vi gi maksimale utslag på 
arealbruken fra første dag, og det vil således være mulig å tilpasse driften av 
godsareal knyttet til jernbanens behov etter hvert som godsmengden øker. Dette 
vil, sammen med eventuell flytting av containerterminalen (havnesporet utgår) gi 
rom for tilstrekkelig omlastingsarealer for gods mellom skip og bane. Det ønskes 
ikke avsatt eget samferdselsformål for lastegate. Dette ut fra begrunnelse om å ha 
full fleksibilitet til å gjøre endringer i logistikk og ivareta de ulike interesser med 
godshåndtering som en ser for seg kan komme i nær framtid, og dermed må unngå 
en omreguleringsprosess.  

- Kristiansand havn/ ViaNova opplyser at planene illustrerer den maksimale 
sporlengden som er mulig å få til i området, uten å sanere deler av Smiths lager, 
eller endre sporgeometri som er fastlagt i gjeldende reguleringsplaner. 

- Rekkefølgebestemmelse § 6 d drøftes i plan og byggs vurdering av planforslaget. 
- Kristiansand havn/ Vianova opplyser at det forutsettes at lastespor stopper før selve 

adkomsten ved at det etableres endebuffer i lastespor. Gjennomgående havnespor 
til containerhavna vil fortsatt gå i gateløpet, som vist i reguleringsplanen for 
Havnegata. Ut fra hensyn til fleksibilitet. kan det ikke tilrådes at lastegata med 
tilhørende sporområde avgrenses fra det øvrige havneområdet. Dette vil sette så 
sterke begrensninger på terminalen at det vil være kritisk for øvrig drift, jf behov for 
sambruk, fleksibilitet over tid og behovet for dynamisk tilpasning til den aktuelle tids 
behov og bruk. 

- Rekkefølgebestemmelse § 6 d drøftes i plan og byggs vurdering av planforslaget. 
- Gangbro drøftes i plan og byggs vurdering av planforslaget. 

 
Kristiansand havn, brev datert 17.06.19 
- Viser ulike varianter av gangbro-traséer med utgangspunkt i fotgjengerovergang 

ved rutebilstasjonen. Påpeker at krav til fri høyde og fritt spenn som kreves for at 
omlastingsområdet skal fungere vil medføre høye kostnader. Ber om at det finnes et 

mer realistisk alternativ for gangbro enn innenfor #2, helst i tilknytning til gang-/ 
sykkelsystemet langs E18/E39. 

- Det understrekes at rekkefølgekrav til stenging av utkjørsel til Havnegata ikke er 
utløst av havnas behov. De økonomiske konsekvensene er så store at det vurderes 
som urealistisk for Kristiansand havn å bære. 

- Følgende forhold kan bidra til å redusere kostnadene: flytte E39 mot nord, og 
etablere kjøreatkomst til et kiss&ride-areal på et øvre plan i første fase, med direkte 
avkjøring fra rundkjøring mot E39. På denne måten kan en redusere behov for å gå 
så langt ut i sjøen. 

- Er enig i at den beste løsningen er å snu terminalens trafikkstrøm til en løsning med 
inn- og utkjøring i vest, men rekkefølgekravene må utformes slik at de gir 
fleksibilitet innenfor realistisk gjennomførbare rammer. Hvis Kristiansand havn skal 
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bære kostnadene må kravet relateres til trafikkvekst ut over dagens trafikkvolum. 
Motsatt må snuingens kostnader tas av andre enn havnen for at det skal være 
realistisk gjennomførbart. 

 
Plan og byggs kommentar 

- Dette er hovedproblemstillingene i saken, og drøftes i plan og byggs vurdering av 
planforslaget. 
 

Color Line, brev datert 20.06.19 
- Viser til at det er utbyggingen av E18/E39 som er den direkte årsaken til at havna 

må utvides, ikke behovene til dagens fergerederier. 
- Viser til at Kristiansand havn har presentert et kostnadsestimat på NOK 1,44 

milliarder på grunn av utvidelse av havnearealet i sjøen som følge av E18/E39 
utbyggingen. Det er ikke avklart hvor stor del Statens vegvesen vil kompensere. 
Anbefaler å gjennomgå prosjektet for å se om ny E18/ E39 kan gjennomføres uten å 
svekke havnas attraktivitet og funksjon som stamnetthavn, og om utbyggingen kan 
gjøres mindre inngripende for fergeterminalen. 

- Ber Kristiansand kommune å unngå å fatte fordyrende vedtak, herunder gangbro 
over områder som benyttes til lasting og lossing, samt jernbanespor til 

fergeterminalen for overføring av gods fra sjø til bane. Teknologisk utvikling kan gi 
mer kostnadseffektive løsninger, eksempelvis med elektriske trailere. 

- Ber Kristiansand havn velge kostnadseffektive løsninger, eksempelvis bør det 
vurderes om det er mulig å begrense utbygging i sjøen ved å anlegge bil 
oppstillingen i to plan. 

- Planforslaget vil svekke Kristiansand havns konkurransedyktighet med økte priser 
for ferge- og fraktkunder. Vil derfor ta initiativ til å intensivere samarbeidet med alle 
berørte parter for å finne kostnadseffektive løsninger. 

 
Plan og byggs kommentar 
- Tas til orientering 
 
Norsk maritimt museum, epost datert 11.06.19 
- I forbindelse med Euroterminalen gjennomførte NMM en undervanns-arkeologisk 

registrering. Det ble ikke gjort funn som er fredet eller vernet etter 
kulturminneloven. 

- Undersøkelsesplikten jf. kulturminneloven § 9 anses oppfylt. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Tas til orientering. 
 
Christianssands byselskab, brev datert 20.06.19 
- Opptatt av Nattmannsbekken og Møllevannsbekken. 
- Utløpet av Møllevannsbekken bør rustes opp like mønstergyldig som bekken mellom 

Kvislevann og Grotjønn.  
 
Plan og byggs kommentar 
- Nattmannsbekken er allerede etablert i kulvert under dagens landareal i 

fergeterminalen.  
- Møllevannsbekken er i E18/E39 planen regulert lukket, og det forutsettes videreført 

også i denne planen. Tilstøtende landareal vil være terminalområde og ikke generelt 
tilgjengelig for allmennheten til rekreasjon eller opplevelse. 

 
Norges handikapforbund, region Agder, e-post datert 22.06.19 
- Passasjertuber må gis universell utforming 
- Henstiller til å tenke ganglengde, og spør om det kunne vært hensiktsmessig med et 

rullefortau som f.eks på Gardermoen. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Forskriftskrav må følges. 



 

14 
 

 
 
Endringer etter offentlig ettersyn 
Etter offentlig ettersyn er det avholdt møter mellom Kristiansand kommune, Statens 
vegvesen og Kristiansand havn. På grunnlag av disse møtene er tidligere 

rekkefølgebestemmelse § 6d tatt ut (tidspunkt for stengning av utkjøring fra 
fergeterminalen til Havnegata).  
 
Det illustrerte plangrepet er bearbeidet ved at nytt terminalbygg er tatt ut av 
illustrasjonene, og man tar utgangspunkt i at Smiths lager fortsatt skal fungere som 
terminalbygg for gående passasjerer. Hensynssone for og krav om etablering av gangbro 
fra sentrum til nytt terminalbygg er derfor tatt ut.  

 
Disse to temaene omtales mer inngående under plan og byggs vurdering av saken. 
 
Samarbeidsgruppa for bydelen 
Planforslaget ble diskutert i samarbeidsgruppa for sentrum 07.11.18. De temaene plan 
og bygg og andre etater hadde innspill til, ble håndtert før planforslaget ble lagt ut til 
offentlig ettersyn.  

 
 
PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
 
Forholdet til vedtatt planprogram 
Ut fra opplysninger fra forslagsstiller tidlig i prosessen har plan og bygg vurdert at 
planarbeidet ikke er konsekvensutredningspliktig. Vi anså det likevel som hensiktsmessig 
å utarbeide et planprogram for detaljreguleringen. Dette ble sendt på høring i 2015, og 
ble fastsatt av by- og miljøutvalget 01.03.18. Plan og bygg vurderer at framlagt 
planforslag med planbeskrivelse og fagrapporter svarer på vedtatt planprogram. 
 
Hovedkonsept 
Både i plan og byggs diskusjon av planforslaget til politisk behandling før offentlig 
ettersyn, og i innkomne høringsinnspill, framgår det at planen var vanskelig 

gjennomførbar på enkelte punkt. Spesielt gjaldt dette gangtrasé fra Kvadraturen til 
terminalbygget og rekkefølgekrav til stengning av trafikk fra fergerminalen til Havnegata. 
I etterkant av høringen har det blitt gjennomført møter mellom partene Kristiansand 
havn, Statens vegvesen og Kristiansand kommune. På grunnlag av dette er planen 
endret.  
 
I høringsutgaven av planen ble det vist et nytt terminalbygg i vest. Dette er tatt ut av 
illustrasjonsplanene som følger planen til sluttbehandling. Det forutsettes nå at 
eksisterende terminalbygg (Smiths lager) fortsatt skal benyttes i overskuelig framtid. På 
denne måten vil gangatkomsten til terminalbygget være som i dag, og man unngår 
problemstillingen med et nytt terminalbygg lenger unna Kvadraturen med tilhørende 
gangbroer som krysser over jernbanespor og områder for godshåndtering.  
 
Illustrasjonsplanene viser kjøreatkomst til terminalområdet fra nytt toplanskryss ved 

Arkivet. Også syklende må benytte denne traséen og billetteres samme sted som bilene.  
 
Denne løsningen medfører at fortolling av syklende/ kjørende passasjerer skjer i vest, 
mens gående passasjerer i øst, i Smiths lager. 
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HØRINGSUTGAVE, illustrasjonsplan 1. byggetrinn  

 
AKTUELL ILLUSTRASJONSPLAN, byggetrinn 1, tegning B111 D, 
15.10.19. 

 
 

Kjøreatkomster til fergeterminalen 
Hovedatkomst for kjørende til terminalområdet er fra nytt toplanskryss ved Arkivet. I 
detaljregulering for ny Havnegate og Vestre Strandgate tillates utkjøring fra fergehavna 
til Havnegata inntil ny utkjøring er etablert i vest. 
 
Til offentlig ettersyn var det et viktig tema å fastsette tidspunkt for når stengning av 
utkjøring til Havnegata skulle skje. Dette fordi biltrafikk fra fergene vil være en ulempe 
på lokalveinettet i denne delen av byen. Det har vært en bærende forutsetning i alle de 
store planprosessene i området, at trafikk fra fergene skal ut på E18/E39 via nytt kryss 
ved Arkivet, og at fergetrafikken i framtida ikke skal gå i Havnegata eller Vestre 
Strandgate 
 
Statens vegvesen utarbeider faseplaner for Gartnerløkka-prosjektet med intensjoner om 
å etablere nytt kryss ved Arkivet med atkomst til nytt terminalområde relativt tidlig i 

utbyggingen. Når konseptet i byggetrinn 1 for fergeterminalen er forenklet ved at ikke 
Kristiansand havn må etablere nytt terminalbygg, vil snuing av kjøremønster til/ fra 
ferger være overkommelig for Kristiansand havn. Kristiansand havn og Statens vegvesen 
har gjennom ovenstående gjensidig tillit til at begge parter gjennomfører sine respektive 
«oppgaver» slik at kjøreatkomst til/fra fergeterminalen kan etableres i vest i tidlig fase. 
På dette grunnlaget er tidligere § 6 d i reguleringsbestemmelsene tatt ut. Plan og bygg 
vurderer at dette er en god løsning. 

 
Gang- og sykkelatkomst til terminalområdet og nytt terminalbygg 
Illustrasjonsplanene som fulgte planforslaget til offentlig ettersyn ga en svært lang vei 
for gående passasjerer fra Kvadraturen til terminalområdet, se illustrasjon på forrige 
side. Gangbro til terminalen krysset over jernbanespor og områder for godshåndtering, 
og var i konflikt med dette.  
 

Løsningen som ble lagt ut til offentlig ettersyn var et resultat av forslaget om å bygge ny 
terminal i vest og by- og miljøutvalgets vedtak om at kortest mulig gangadkomst mellom 
sentrum og ferje skulle være avklart før offentlig ettersyn. Plan og bygg var også opptatt 
av at løsning på dette skulle finnes før sluttbehandling. Vi mener at framtidig løsning ikke 
må gjøre det vanskeligere å bevege seg til fots fra Kvadraturen, jernbanestasjon og 
rutebilstasjon til fergeterminalen.  
 

Når nå terminalbygget som ble vist i høringsillustrasjonene er tatt ut av 
illustrasjonsplanen, og det forutsettes at eksisterende terminalbygg (Smiths lager) skal 
benyttes i overskuelig framtid, vil gangatkomsten til terminalbygget være som i dag. 
Denne løsningen gir en god atkomst for gående til terminalen, med kort avstand til 
sentrum/ buss og tog. 
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Plankart og bestemmelser hjemler imidlertid etablering av nytt terminalbygg innenfor 
o_SHA1. Dette muliggjør etablering av nybygg dersom Kristiansand havns økonomi og 
behov tilsier det. Plan og bygg er opptatt av at dersom dette skal gjennomføres, må man 
også ta stilling til gangatkomst på nytt. Vi foreslår at følgende vedtas: 

 

Når eventuelt nytt terminalbygg skal etableres innenfor o_SHA1, må kortest mulig 
gangatkomst for gående fra sentrum til terminalbygget etableres. Om nødvendig 
må dette gjøres som en endring av reguleringsplan(er).  

 
Syklende må benytte gang-/ sykkelveinettet som er regulert i tilstøtende planer, og sykle 
inn på området/ billetteres samme sted som bilene. Inne på terminalområdet viser 
illustrasjonsplanene en egen fil for sykler helt inntil serviceareal. Dette vil gi syklistene en 

god prioritering inn mot fergene. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
ViaNova har utarbeidet en ros-analyse for planområdet. Denne er oppsummert i punkt 
7.17 i planbeskrivelsen. I tillegg er det beskrevet forhold knyttet til storulykkeforskriften i 
punkt 5.21. Hensynssoner knyttet til oljetankanlegget er utredet i eget notat (Cowi, 
15.01.19). På bakgrunn av dette er det tegnet inn faresone brann- /eksplosjon på 

plankartet. Bestemmelsene angir at på dette området tillates ikke sårbare objekter/ 
bygninger med større ansamlinger av publikum. 
 
Geoteknikk 
Etter at planen ble behandlet i by- og miljøutvalget 31.01.19 ble utredningene på 
grunnforhold/ geoteknikk supplert, og det er gjennomført tredjepartskontroll av disse. På 
bakgrunn av rapport om utredning av aktsomhetssoner og faresoner for kvikkleire 
(Norconsult, 05.04.19) er faresoner tegnet inn på plankartet, og det er lagt inn detaljerte 
bestemmelser knyttet til hver enkelt faresone. Det er lagt inn rekkefølgekrav om at før 
arbeid i sjø kan igangsettes skal det foreligge geotekniske undersøkelser og beregninger 
av områdestabilitet.  
 
Kulturminner  
Overordnet DIVE-analyse for Vestre havn (utarbeidet i forbindelse med kommunedelplan 

for Kvadraturen og Vestre havn – del 2, Vestre havn) omtaler området mellom kai 6/ 
Tollboden og Smiths lager som det mest kulturhistorisk interessante. Smiths lager er 
regulert til bevaring. Framlagt planforslag ivaretar hensynet til det bevaringsverdige 
bygget. 
 
Norsk Maritimt museum har undersøkt sjøbunnen i 2015, og har ikke påvist kulturminner 
som er fredet eller vernet i henhold til kulturminneloven. I databasen «Askeladden» er 
det registrert et båtfunn innerst ved eksisterende pir. Denne påvirkes ikke av 
utbyggingen. Dersom det gjøres funn i byggefasen, vil dette håndteres i henhold til 
kulturminneloven. Se ellers kapittel 5.12 i planbeskrivelsen. 
 
Barn og unges interesser  
Barn og unges ferdsel i området er som reisende med fergene. Området tilrettelegges 
ikke spesielt for barn. 

 
Universell utforming 
Bygg og utearealer må utføres i henhold til krav som stilles for publikumsbygg i plan- og 
bygningsloven og i teknisk forskrift. All utforming og stigninger forutsettes å tilfredsstille 
krav til universell utforming. 
 
Atkomst til området går via offentlig vei- og gatenett. Som beskrevet under punkt om 
gangatkomst til terminalområdet, medfører vist løsning en svært lang «omvei» fra 
sentrum.  
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Matjord/ Naturmangfoldloven §§ 8-12  
Berøres ikke. Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses å være ivaretatt ved 
utsjekk av naturbase, artsdatabanken og miljøstatus, jf. planbeskrivelsen punkt 5.11 og 
7.8. 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Tilstrekkelig grunnlag for sikre kostnadsoverslag vil først foreligge etter 
detaljprosjektering. Dette er en stor investering som delvis dekkes av Gartnerløkka-
prosjektet og delvis av Kristiansand havn. Det er ingen direkte konsekvenser for bykassa 
så lenge havna håndterer denne investeringen innenfor egen økonomi.  
 
Ettersom alle arealene skal disponeres/ driftes av Kristiansand havn i framtida, er det 

ikke vurdert at kommunen får direkte investeringskostnader eller økte driftskostnader 
som følge av planen.  
 
Oppheving av reguleringsplan for Euroterminalen (plan id 844) 
Samtidig med offentlig ettersyn av detaljregulering for Hampa (KMV) – fergeterminal ble 
det varslet at reguleringsplan for Euroterminalen (plan id 844) oppheves.  
 

Gjeldende reguleringsplaner for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet (plan id 1380), Vestre 
Strandgate 49 (plan id 1324), Kristiansand jernbanestasjon (plan id 1325) og Ny 
havnegate og Vestre Strandgate (plan id 1448) henger sammen og er koordinerte. De 
har alle lagt seg over Euroterminal-planen, og gjelder foran denne.  
 
Detaljregulering for Hampa (KMV) – fergeterminal dekker det resterende arealet som 
inngår i Euroterminal-planen. (Rosa område, markert med 844 på illustrasjonen under). 
Plan og bygg vurderer det som hensiktsmessig å formelt oppheve reguleringsplan for 
Euroterminalen (plan id 844), og anbefaler bystyret å vedta oppheving av denne. 
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Oppsummering 
Detaljregulering for Hampa (KMV) – fergeterminal gjøres i samsvar med 
havnestrukturvedtaket av 2013, og følger opp ønsket politikk fra dette vedtaket.  
 
Plan og bygg mener at løsningen som ligger i planforslaget er et godt kompromiss som 

sikrer fergeterminalens behov for kapasitet, samtidig som framtidig atkomstløsning i 
reguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet kan gjennomføres. Planen er fleksibel 
ved at den sikrer det behovet Kristiansand havn har ved utbygging av E18/E39 
Gartnerløkka-Meieriet (byggetrinn 1), samtidig som den gir mulighet for å etablere 
byggetrinn 2 og 3, ut fra de fremtidige behov Kristiansand havn vil ha.  
 
Plan- og bygningssjefen anbefaler at detaljregulering for Hampa (KMV) – fergeterminal 

vedtas. 
 
Elin Aabel Bergland, 25.03.2021 
 
 
 
 

 
 
 


