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Sammendrag
Vest-Agder fylkeskommune har sendt forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen på
høring. Frist for høringsuttalelser er 15. september 2020.
Høringsfristen er satt før konstituering av nytt bystyre. Saken fremmes derfor til fellesnemda
og deretter til behandling i dagens tre kommuner med anbefaling om å tilslutte seg
fellesnemdas uttalelse. Saksfremlegg er utarbeidet av Kristiansand kommune i nært
samarbeid med Songdalen kommune og Søgne kommune.
Forslaget er en revisjon av gjeldende plan, Regional plan for Kristiansandsregionen 20112050. Planen vedtas av fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder.
Revisjonen har tatt sikte på å oppdatere gjeldende plan i samsvar med utviklingen siden
2011, med særlig vekt på tilpasninger til klimaforlikets nullvekstmål for personbiltrafikken. I
tillegg er samfunnssikkerhet og beredskap innarbeidet som nytt tema.
Hovedgrepene i forslag til revidert plan er:
Arealreservene, både for bolig og næring, er beregnet til å være tilstrekkelige i
planperioden. Det er derfor ikke lagt inn nye områder. Planforslaget vektlegger at
utbygging i all hovedsak skal skje innenfor definerte byggesoner. Bolig- og
næringsprosjekter med god kollektivdekning skal utnyttes før urørte arealer bygges
ut.
Av de 27 langsiktige utbyggingsområdene i gjeldende plan foreslås det at 14 områder
integreres i byggesonen, og 3 områder foreslås tatt ut. 10 områder beholdes som en
strategisk arealreserve.
o De 3 områdene som foreslås tatt ut av planen ligger i Birkenes og i Vennesla.
o Langsiktige boligarealreserveri nye Kristiansand erNodelandsheia øst,
Hamrevannområdet og Rosseland syd.
o Langsiktige næringsarealreserverer Lohnelier nord, Toftelandslier, Borheia,
Sørlandsparken nord og Rosseland.
Næringsvirksomhet lokaliseres etter ABC-prinsippet. Det vil si at virksomheter som
genererer mye persontransport og lite godstransport, lokaliseres slik at flest mulig kan
nå virksomheten uten bruk av personbil. Mens virksomheter med lite persontransport
og mye godstransport lokaliseres nær hovedtransportnettet.
Kollektivtrafikken gis prioritet i vegnettet.
Det tilrettelegges for videreutvikling av gange og sykkel som transportmiddel.
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Det er foreslått innføring av en regional parkeringsnorm uten konkrete krav. Normen
gir føringer om at det som hovedregel skal fastsettes maksimumskrav for parkering
og avgiftsparkering i kommunesentra.
Infrastruktur prioriteres for kollektivtransport og nødetater i en beredskapssituasjon.

Vurdering:
Det er utfordrende for nye Kristiansand at endringer i Regional plan for
Kristiansandsregionen sendes på høring i overgangen mellom dagens kommunestruktur og
etablering av nye Kristiansand. Regional plan for Kristiansandsregionen er bindende for
kommunenes arealplanlegging. I arbeidet med bygging av den nye kommunen er det
vektlagt at de gamle kommunene ikke skal binde opp bystyret i den nye kommunen. Nye
Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med
overordnet arealstrategi og vil formelt starte arbeidet med kommuneplanens arealdel før
sommeren 2020. Overordnet arealstrategi berører de samme forholdene som regional plan.
Det ville derfor vært hensiktsmessig om planene ble utarbeidet parallelt.
De tre kommunene i nye Kristiansand gav høringsinnspill til regional plan for
Kristiansandsregionen da planprogrammet var på høring. Innspillene er bare delvis tatt til
følge i planforslaget. Det kan begrunnes i ønske om en enkel revisjon.
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 ble utarbeidet parallelt med
kommuneplanen for Kristiansand 2011 (samfunnsdel og arealdel). Det er derfor godt
samsvar mellom den regionale planen og kommuneplanen 2011. Den foreslåtte
innstramminga er i samsvar med overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel
for Kristiansand 2017. Det er også godt samsvar mellom regional plan 2011 og
kommuneplanene i Søgne og Songdalen.
Programleder støtter forslaget til plan som medfører en nødvendig innstramming av
arealpolitikken i Kristiansandsregionen. Dette er nødvendig for å nå målet om nullvekst i
personbiltrafikken og er i samsvar med det forberedende arbeidet som er gjort med sikte på
byvekstavtale mellom kommunene og staten og ambisjonene i planprogrammet til
kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi. Det er også godt samsvar
mellom revidert regional plan og planprogrammet til kommuneplanen for nye Kristiansand
når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap.
Byggesonen er definert som eksisterende tettstedsstruktur og enkelte regulerte områder som
ikke er fullført ennå (pr. 1.1.2019). Hamrevann-området er foreslått som langsiktig
arealreserve. Programleder gjør oppmerksom på at en mindre del av Hamrevann-området,
som ligger nærmest Lauvåsen er tatt opp til regulering og forventes sluttbehandlet innen
årsskifte. Programleder legger til grunn at denne delen av Hamrevann-området vil inngå i
byggesonen, forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent. Nodelandesheia øst, delfelt 1 er
ferdig detaljplanregulert. Det foreslås at denne delen inngår i byggesonen, ikke i den
langsiktige, strategiske arealreserven.
Toftelandslier inngår i planforslaget som en strategisk arealreserve for næring. Søgne
kommune har våren 2019 vedtatt arealdel av sin kommuneplan med unntak av de områdene
det var innsigelse til. Ett av dem er innsigelse fra Songdalen kommune knyttet til forslaget om
næringsområde for Bringeheia/Toftelandslier. Den 20.06.2019 var Songdalen og Søgne
kommune innkalt til meklingsmøte hos fylkesmannen. Partene var enige om å sende denne
saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Programleder ser
ingen motstrid mellom området som langsiktig arealreserve og uenigheten om mellom Søgne
og Songdalen kommuner om når området skal innarbeides i kommuneplanens arealdel.
I planutkastet er Tangvall og Nodeland nå definert som bydelssentra som følge av
kommunesammenslåingen. Senterstrukturen er for øvrig lik senterstrukturen som er fastsatt i
kommuneplanene for Kristiansand, Søgne og Songdalen. I planprogrammet til
kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi for nye Kristiansand framgår
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det at kommunen vil gjennomgå dagens senterstruktur. Det innebærer at kommuneplanen vil
kunne utfordre senterstrukturen, med tilhørende regional planbestemmelse, i regionalplan.
For å sikre matjorda på en bedre måte anbefales det at retningslinjen punkt 1.4 om regionalt
viktige jordbruksområder suppleres som foreslått i vurderingen i denne saken og at det
utarbeides en. lokal veileder/matjordplan.
Programleder er enig i at parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel for å oppnå målet om 0vekst i personbiltrafikken. Nye Kristiansand vil gjennomgå parkeringspolitikken ved
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og vil da vurdere hvor og for hvilke typer
virksomheter det er hensiktsmessig å fastsette maksimumsgrenser for parkering.
Ny teknologi, som autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil kunne påvirke trafikkbildet og
arealpolitikken, er ikke tatt med i planforslaget. Temaet er relevant, men samtidig svært
komplekst, med stor usikkerhet. Det anbefales et eget utredningsarbeid på området som
oppfølging av planen.
I tabellen i punkt 5.4. b) om parkering er sentrumsområdene; landsdels-, kommune- og
bydelssenter slått sammen i en kolonne. Programleder anbefaler en større fleksibilitet til å
lage tilpassede parkeringsbestemmelser etter konkrete vurderinger av ulike typer
senterområder.
Forslag til vedtak
1. Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen 2019-2050, med forbehold knyttet til avgrensing av
byggesonen i Hamrevann-området og delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
2. Nye Kristiansand kommune gjør oppmerksom på at det som del av
prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av
gjeldende senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og
regional planbestemmelse for handel.
3. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om
matjordlag slik: I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal
det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til
forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon.
4. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med
autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
5. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i
denne saken.
6. Nye Kristiansand kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.
Camilla Dunsæd
Programleder

Ragnar Evensen
prosjekteier for miljø og byutvikling

Vedlegg: Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050, høringsforslag 2.5.2019
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Bakgrunn for saken
Gjeldende Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 ble vedtatt i 2011. Det ble da
vedtatt at planen skulle revideres hvert 8. år.
Regional plan for Kristiansandsregionen er utarbeidet etter plan- og bygningslovens
bestemmelser om regional planlegging. Planforslaget er utarbeidet av en prosjektgruppe i
fylkeskommunene, men administrasjonen i kommunene som omfattes av planen, har gitt
kommentarer og innspill underveis i arbeidet. Planen vedtas av fylkestingene og utdyper
regionens bolig-, areal- og transportpolitikk innenfor nasjonale føringer og forventninger.
Loven fastslår at Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Det innebærer at kommunene
som er omfattet av planen, er forpliktet til å følge opp planens strategiske retning og
retningslinjer i kommunenes overordnede planlegging. Fylkeskommunen og staten har i
tillegg en samarbeids- og medvirkningsplikt overfor kommunenes bolig-, areal- og
transportpolitikk.
Planen inneholder også regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur,
som er juridisk bindene for hvor i regionen det kan etableres handelsvirksomhet, med samlet
bruksareal over 3000 m2, og tjenester. Planbestemmelsen tilsvarer den som er vedtatt i
gjeldende plan.
Planforslaget som er på høring er en revisjon av gjeldende plan. I arbeidet er det vektlagt å
begrense endringene. De mest omfattende endringene innebærer:
 statlig målsetting om nullvekst for personbiltrafikken inkluderes i effektmålene
 innstramming av arealpolitikken for å redusere transportbehovet
 felles rammer for parkeringspolitikken
 samfunnssikkerhet og beredskap tas inn i planen
På øvrige tema foreslås det kun mindre endringer i teksten.
Tidligere behandling
Bystyret i Kristiansand behandlet planprogram for revidering av regional plan for
Kristiansandsregionen i møte 21.03.2018. Bystyret fattet dette vedtaket:
1. Bystyret gir sin støtte til at det settes i gang arbeid med revisjon av regional plan for
Kristiansandsregionen.
2. Bystyret ber om at planprogrammet bearbeides i tråd med Rådmannens forslag.
3. Framdriften i planarbeidet må sikre mulighet for god forankring og medvirkning.
Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU) spørres spesielt om synspunkter til planen
4. Planarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og de nye
kommunene, samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
5. Bystyret ber om at planen må beskrive hvordan ny teknologi og fremtidsrettede
ordninger som eksempelvis autonome kjøretøy og delingsøkonomi i fremtiden vil
kunne påvirke trafikkbildet og arealpolitikken.
6. Bystyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket for å nå
nullvekstmålet i personbiltrafikken, der eksempler på positive tiltak for å nå målet kan
være reduserte kollektivsatser og økt frekvens.
7. Bystyret ber om at planen må legge frem et tydelig prosjekt som omhandler hinderfri
fremføring av buss gjennom hele Kvadraturen og videre til UiA, slik det også
poengteres i utkastet til planprogram.
8. I det videre arbeidet bør det sees nærmere på muligheter for utvikling av en løsning
med lokaltog.
Kommunestyret i Songdalen behandlet saken 21.03.2018 og fattet slikt enstemmige vedtak:
1. Kommunestyret støtter at det settes i gang arbeid med å revidere den regionale
arealplanen for Kristiansandregionen, den såkalte ATP-planen, som ble vedtatt i
2011.
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2. Kommunestyret mener at den gjeldende planen har fungert som et nyttig rammeverk
for arealplanlegging både i Songdalen og i regionen for øvrig.
3. Prosessen med å revidere den regionale arealplanen må så langt mulig koordineres
med de pågående prosessene for å bygge nye Kristiansand kommune og samling av
Agderfylkene. Dette vil bl.a. kreve aktiv involvering av kommunene
4. Planarbeidet må bidra til at målsettingen om balansert vekst og utvikling gjøres
gjeldende for hele Kristiansandsregionen – også utkantene.
5. Følgende tekst i saksutredningen fjernes:
a. Et nytt utbyggingsareal innenfor en kommune kan tas inn i arealplanen, men
da bør et annet utbyggingsareal i kommunen som scorer dårligere i forhold til
bl.a. punktene nevnt ovenfor, tas ut.
6. Songdalen kommune er positive til å vurdere om planområdet er hensiktsmessig på
kort og lang sikt.
Kommunestyret i Søgne behandlet saken 22.03.2018 og fattet slikt enstemmige vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandsregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den
nye regionen og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om
byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og
at disse forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket
for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå
målet.
Det vises for øvrig til saksutredningen, med endringer sammenlignet med saksutredningen
under «forhold knyttet til Søgne»:
 Lohnelier ut av kulepunkt 3
 Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier
 «bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes»
Planforslaget
Planforslaget er inndelt i 9 kapitler, hvor av Kapitlene 5 Areal og transportstrategi i
Kristiansandsregionen, kapitel 8 Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare ressurser og
kapitel 7 handlingsprogram er de mest sentrale.
Kapitlene 1-4 omhandler overordnede føringer, bakgrunn, mål og forutsetninger for
planarbeidet, kapitel 6 er konsekvensanalyse og kapitel 9 er referanser.
Innholdet gjengis i korte trekk.
Innledning (kap. 1)
Her omtales rammer for planarbeidet gitt i Parisavtalen, Klimaforliket i Stortinget, målet om 0vekst i personbiltrafikken, hva som skal til for å nå målet, nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging og byvekstavtaler.
Bakgrunn (kap. 2)
Omhandler evaluering av regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, nærmere
omtale av byvekstavtaler og hvordan planen skal brukes.
Av evalueringen framgår det at det i plankartet til gjeldende plan ble lagt ut 27
utbyggingsområder som langsiktig arealreserve (3 senterområder, 11 boligområder og 13
næringsområder). Utbyggingsområdene var ment å sikre arealreservene i
Kristiansandsregionen frem til år 2050. Kommunene i Kristiansandsregionen har i stor grad
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valgt å innarbeide og utvikle de nye utbyggingsområdene allerede ved første revisjon av
kommuneplan etter at regional plan for Kristiansandsregionen ble vedtatt. Det er derfor store
arealreserver i gjeldende kommuneplaner for kommunene i Kristiansandsregionen.
Mål (kap. 3)
Gjeldende plan stiller opp til sammen 24 overordnede mål, effektmål og premisser for
planen. I forslaget til revidert plan er dette redusert til 19. Målhierarkiet i planforslaget er som
følger (nye punkter er markert):
Overordnede mål:
 Effektivisere transportarbeidet i regionen
 Effektivisere arealforbruket i regionen
 Legge til rette for sikker og effektiv vegtransport
 Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten
Effektmål
 Nullvekstmålet oppfylles i Kristiansandsregionen (nytt)
 Godt fungerende kommune-, bydels- og lokalsentre (nytt)
 Bedre samordnet areal- og transportpolitikk
 Gode betingelser for regional næringsutvikling
 Gode betingelser for rekreasjon
 Legge grunnlaget for at hele befolkningen har tilgang til et variert handels- og
tjenestetilbud
 En mer enhetlig praksis knyttet til arealspørsmål
 Gode betingelser for befolkningsvekst i hele regionen
Premisser
 Nullvekstmålet skal innarbeides i planen (nytt)
 Beredskap ift hyppigere ekstremvær skal innarbeides i planen (nytt)
 Planen skal være enhetlig på tvers av kommunegrensene samtidig som den åpner
opp for ulik praksis mellom sentrale og perifere deler av regionen.
 Allerede vedtatte utbyggingsprosjekter skal kunne realiseres. (nytt)
 Regionens særpreg og felles verdier skal ivaretas.
 Regionen skal kunne ta imot 45.000 innbyggere innen 2050. (justert i hht. oppdatert
befolkningsprognose)
 Kristiansandsregionen skal være en foretrukket region for verdiskaping, ved å tilby
gode betingelser for et variert næringsliv. (nytt)
Forutsetninger (kap. 4)
Dette kapitelet omhandler vekst og verdiskapning, befolkningsutvikling, arealbehov for bolig
og næring, transport, samfunnssikkerhet og beredskap og blågrønn struktur.
Næringstransport er unntatt fra nullvekstmålet. Dette er gjort for at næringslivet fortsatt skal
ha gode betingelser for vekst. Redusert personbiltrafikk vil øke fremkommeligheten for
næringstransport.
Befolkningsprognosene viser en litt lavere vekst enn det som lå til grunn for regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050. I prognosen som lå til grunn i 2011var det forventet
165 000 innbyggere i Kristiansandsregionen i 2050. Tilsvarende prognose i 2019-planen er
163 000 innbyggere. Bolig- og fortettingsanalysene viser at regionen har en stor
boligarealreserve og et stort fortettingspotensial innenfor etablerte sentre.
Planforslaget viser at det har vært bygget mye handelsareal de siste 10 årene og at det ikke
forventes tilsvarende utbygging i årene fremover. Tilgangen på areal for dagligvare er også
generelt god og regionen har også en god reserve for næringsareal knyttet til industri og
lager.
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Det et relativt lite tilbud av gode kontorlokaler i sentrumsområdene, og kvaliteten på sentralt
plasserte kontorlokaler er varierende. Det kan skape press for etablering av kontorlokaler
utenfor sentrene, i strid med ABC-prinsippet. Det er derfor viktig at kommunene sikrer at
regionen kan tilby tilstrekkelig og egnede kontorlokaliteter med rett lokalisering og at en i
planleggingen legger til rette for funksjonsblanding.
I gjeldende regional plan fikk ny E39, Rv9 og Gartnerløkka-Breimyr særlig oppmerksomhet. I
løpet av få år vil det overordnete veinettet i regionen langt på vei være utbygd med ny
standard. På Gartnerløkka møtes E18, E39 og Rv 9, og det er i dag store
kapasitetsproblemer. Utbygging av krysset på Gartnerløkka er særlig viktig, og vil også ha
positive effekter for kollektivtransporten, beredskapssituasjonen i regionen og byutvikling i
Kvadraturens nærliggende områder.
For kollektivtransporten pekes det på to hovedutfordringer: sikre bussens fremkommelighet
på hovedtrasséen, særlig mellom Hannevika og Bjørndalsletta, og at utbyggingsstrukturen
styrker kollektivnettet. Kollektivkonsept 2030, som tar høyde for en dobling av bussreiser, er
innarbeidet i planforslaget.
For å oppnå nullvekstmålet, må reiser ved bruk av gange øke med ca. 40 % og
sykkeltrafikken på 50 % frem til 2030.
Det er i dag god tilgang på parkering i alle kommune-, bydels- og lokalsentrene i regionen.
Den økende andelen el-sykler bidrar til økt behov for sykkelparkering.
Sørlandsbanen har stort behov for oppgradering av infrastruktur og skinnegang. En
sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil være et skritt i riktig retning. I
utarbeidelsen av Regional plan for Kristiansandsregionen fra 2011 ble det utredet om
strekningen Kristiansand - Vennesla og Kristiansand - Nodeland kunne benyttes til lokaltog.
Dette er vurdert på nytt, og er fortsatt ikke ansett å ha nødvendig befolkningsgrunnlag.
Kristiansand havn er en viktig nasjonal og internasjonal havn, og har stor betydning for
regionen og landsdelen. Mulig flytting av containerhavna til havneområde nord vil føre til at
store arealer på Lagmannsholmen blir tilgjengelig for transformasjon.
Kristiansand lufthavn Kjevik har en viktig funksjon, og har et godt utbygd rutetilbud både
nasjonalt og internasjonalt. Internasjonale forbindelser er avgjørende for det eksportrettede
næringslivet i landsdelen.
Klimaendringer med hyppigere ekstremvær gir økende risiko for flom og skred, økt havnivå,
mer overvann og økt påvirkning på naturmiljøet. Dette må følges opp i den kommunale
planleggingen. I en beredskapssituasjon skal kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy
prioriteres på vegnettet.
Flest mulig av regionens innbyggere skal ha tilgang til et stort sammenhengende grøntareal
uten å måtte bruke bil. Det er utarbeidet retningslinjer for regional grønnstruktur og for
regionens fire store sammenhengende jordbruksområder (Tangvall, langs
Songdalsvassdraget, langs Tovdalsvassdraget og ved Møglestu).
Strandsonen er en ressurs for regionens innbyggere og skal være tilgjengelig for alle.
Ubebygde områder i 100 metersbeltet og langs vassdragene Otra, Tovdalsvassdraget,
Søgneelva, Grimevassdraget og Ånavassdraget søkes bevart som viktige natur-, kulturmiljø
og friluftsområder.
Areal og transportstrategi i Kristiansandsregionen (kap. 5)
 Som hovedgrep skal arealer utvikles innenfor eksisterende tettstedstruktur med
særlig fokus på å utvikle og styrke eksisterende sentre. Dette betyr at
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fortettingspotensialet og sentralt plasserte bolig- og næringsprosjekter med god
kollektivdekning skal utnyttes før urørte arealer bygges ut. Fortetting og
transformasjon er spesielt ønskelig rundt regionens kommune-, bydels- og
lokalsentre.
Utbygging skal i all hovedsak skje innenfor byggesonen definert som eksisterende
tettstedsstruktur og enkelte regulerte områder som ikke er gjennomført ennå (pr.
1.1.2019).
For å sikre at regionen har nok areal til framtidig bolig- og næringsområder, er det
lagt inn en strategisk langsiktig arealreserve i plankartet (under). (områdenummer i
kartet i parentes)
o Strategisk arealreserver for bolig er Nodelandsheia 2 (5), Moseidmoen (6),
Hamrevann (9), Birkeland vest (10), Birkeland syd (11) og Rosseland syd
(27).
o Strategisk arealreserver for næring er Lohnelier nord (15), Toftelandslier (16),
Borheia (18), Sørlandsparken nord (22) og Rosseland syd (27)

Figur 1 – plankart
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Eksisterende og potensielle områder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller Cområder etter hvor godt tilgjengelige de er med bil, kollektivtransport og for gående og
syklister. Kartet viser anbefalt lokalisering av virksomheter i Kristiansandsregionen basert på
virksomhetens funksjon. Retningslinjer for næringsarealer definerer lokaliseringen slik:
o Arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter: A1- og A2-områder
o Plasskrevende og transportrelaterte virksomheter: C og CB –områder
o Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad: B –områder

Figur 2 – kart for lokalisering av næringsvirksomhet etter ABC-prinsippet


Tilrettelegging for at flere går og bruker sykkel, bør fortsette med fullføring av
sykkelekspressveien fra Timenes til Kjosbukta og tilrettelegging for å kunne bruke
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sykkel mellom kommune-, bydels- og lokalsentrene i regionen. Det må også
tilrettelegges for sykkelparkering og gode og raske snarveier som kan benyttes hele
året.
Buss er det bærende transportmiddelet for kollektivtrafikken. Jernbanen er et
supplement. Langs fellesstrekningen for kollektivtrafikk (Hannevika – Rona) er det
viktig med hinderfri tilrettelegging for buss. Dette gjelder i særlig grad strekningen fra
Hannevika, gjennom Kvadraturen og Lund, via UiA og ut på Bjørndalssletta. For å
øke andelen som reiser kollektivt, bør det legges til rette for en fortsatt utbygging av
innfartsparkering.
Parkeringspolitikk er ett av flere virkemiddel for å hindre videre vekst i
personbiltrafikken. Ved å begrense mulighetene for parkering i senterområder
frigjøres arealer til gange, sykkel og kollektivtrafikk. Derfor bør også parkering i byer
og tettsteder legges under bakken. Det innføres regional parkeringsnorm for nye
tiltak, med minimumsgrenser for sykkelparkeringsplasser og maksimumsgrenser for
personbilparkeringsplasser. Det blir opp til hver kommune å tilpasse
parkeringsnormen til lokale forhold (jfr. retningslinjenes pkt. 5.4).
I tilfeller av ekstremvær vil veger og infrastruktur prioriteres for kollektivtransport og
for nødetater ved behov.
Regionens fire store sammenhengende jordbruksområder skjermes mot utbygging.
Den regionale grønnstrukturen opprettholdes.
Vassdrag og strandsone forvaltes etter nasjonale prinsipper

Handlingsprogram (kap. 7)
 Kommunene i Kristiansandsregionen skal utarbeide areal og transportstrategi i sine
kommuneplaner, inkludert hvordan kommunene skal tilpasse seg økt hyppighet av
ekstremvær.
 Det skal foreslås en felles strategi for fortetting og transformasjon i
Kristiansandsregionen. Fortetting med kvalitet skal tillegges vesentlig vekt.
 Oppdatering av kollektivkonsept 2030, herunder fremkommelighet for
kollektivtrafikken, med særlig oppmerksomhet på strekningen Hannevika –
Bjørndalssletta og innfartsparkering
 Planen skal revideres innen 2030
Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare ressurser (kap. 8)
Dette kapittelet omhandler
 Bevaring av verdifulle frilufts-, landbruks- natur- og kulturminneområder, regionalt
viktige friluftsområder, fastsetting av langsiktig grense mellom utbyggingsområder og
friluftsområdene Rossevannsmarka, Torridalsmarka, Bymarka i Kristiansand,
Skråstadheia og Kvåsemarka (eksakte grenser defineres i den enkelte
kommuneplan), regionalt viktige jordbruksområder og langsiktig byggegrense mot
jordbruk, konkretisering av byggeområdene i kommuneplan, bevaring av
strandsonen, langsiktig grense mot vann og vassdrag i kommuneplanene og hensyn
til naturmangfold.
 Retningslinjer for arealbruk som skal sikre at potensialet for fortetting, transformasjon
og nybygging innenfor byggesonen (allerede utbygde by- og tettstedsområder)
utnyttes for å styrke bruk av miljøvennlige transportformer og en
samfunnsøkonomisk god utnyttelse av eksisterende sosial og teknisk infrastruktur,
minstekrav til tetthet i sentrumsområder og langs kollektivtransportens regionale
stamnett og krav om vurdering av alternative lokaliseringer og helhetlige
kommunedel-/reguleringsplaner før de nye utbyggingsområdene (den strategisk
arealreserven) tas i bruk.
 Retningslinjer for næringsarealer med konkretisering av ABC-prinsippet.
 Regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur – den eneste
juridisk bindene delen av Regional plan for Kristiansandsregionen. Den har sitt
utgangspunkt i kjøpesenterstoppen, som er opphevet, men politikken er videreført i
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statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. Bestemmelsene
innebærer
o forbud mot etablert eller utvidet handelsvirksomhet med et samlet bruksareal
på mer enn 3.000 m2, utenfor sentre definert i denne planen
o Forbud mot lokalisering av tjenesteyting med høy besøksfrekvens utenfor
byer og tettsteder. Sykehus og utrykningsetater er unntatt
o Fastsetting av senterstruktur med bestemmelse om hvilke typer virksomheter
som skal utvikles på ulike senternivåer

Figur 3 –regional senterstruktur

11



Retningslinjer for transportsystemet rettet mot tilrettelegging for kollektivtransport,
sykkel, gange, utbygging av veinettet og normer for parkeringsbestemmelser.

Figur 4 – parkering



Retningslinjer for energi i bygg som inkluderer tilknytningsplikt til fjern- og nærvarme,
fornybar energi og energieffektivisering i bygg.
Retningslinjer for universell utforming

Fylkesutvalgets vedtak om lademulighet for elbiler og elsykler
Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak da det ble vedtatt å legge planen ut på høring:
 Vest-Agder fylkeskommune ber om at arbeidet med å elektrifisere transportsektoren
på Agder omtales og styrkes i den endelige planen.
 Vest-Agder fylkeskommune ber om at parkeringsnormen for kommunene på Agder
inkluderer en minimumsandel for ladestasjoner for både bil- og sykkelparkering.
Det er ikke gjort endringer i høringsdokumentet som følge av vedtaket.
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Vurdering
Oppfølging av uttalelsene til planprogrammet og innspill til planarbeidet fra Søgne,
Songdalen og Kristiansand
Alle de tre kommunene støttet oppstart av planarbeidet. Samtidig var de opptatt av god
medvirkning og at planarbeidet skulle koordineres med arbeidet med å bygge den nye
kommunen og den nye regionen. For å oppnå dette ville det vært en fordel om regional plan
ble utarbeidet parallelt med kommuneplanens overordnede arealstrategi. Det er utfordrende
for nye Kristiansand at endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen sendes på høring
i overgangen mellom dagens kommunestruktur og etablering av nye Kristiansand. Regional
plan for Kristiansandsregionen er bindene for kommunenes arealplanlegging. I arbeidet med
bygging av den nye kommunen er det vektlagt at de gamle kommunene ikke skal binde opp
bystyret i nye Kristiansand.
Innspill fra bystyret i gamle Kristiansand, om at planen må beskrive hvordan ny teknologi og
fremtidsrettede ordninger som eksempelvis autonome kjøretøy og delingsøkonomi i
fremtiden vil kunne påvirke trafikkbildet og arealpolitikken, er ikke tatt med i planforslaget.
Temaet er relevant, men samtidig svært komplekst med stor usikkerhet knyttet til hvilke
retninger som vil dominere utviklingen. Dette temaet fortjener et eget utredningsarbeid for å
utforske krav til framtidig politikk på området og at dette bør gjøres i oppfølgingen av planen.
De øvrige innspillene synes å være svart ut.
Innstramming i arealpolitikken
Programleder støtter forslaget til plan som medfører en nødvendig innstramming av
arealpolitikken i Kristiansandsregionen. Dette er i samsvar med det forberedende arbeidet
som er gjort med sikte på byvekstavtale mellom kommunene og staten.
Sett fra et rent faglig ståsted kan det spørres om planen går langt nok i å stramme inn
arealpolitikken. Byspredning er negativt av flere grunner. Byspredning genererer ikke bare
mye motorisert transport, men gjør det også vesentlig mer kostbart å tilby attraktive alternativ
til personbil for å løse det daglige transportbehovet. I tillegg bidrar til byspredning økte
kostnader som følge av mer kommunal infrastruktur som skal driftes og vedlikeholdes,
samtidig som antall innbyggere per løpemeter kommunal vei eller vannrør blir lavere. Større
avstand mellom innbyggerne betyr også større avstand mellom brukerne av kommunale
hjemmetjenester.
Planen må ses i sammenheng med to viktige hensyn. I alle kommunene er det ferdig regulert
en stor arealreserve der det er foretatt betydelige investeringer. I tillegg omfatter planen
mange kommuner, og planen må ta hensyn til lokale forhold. Innenfor det handlingsrommet
planen tegner, er det likevel stort rom for en mer kompakt by- og tettstedsutvikling enn det
som har foregått til nå. Beregningene som er gjort i planarbeidet viser en arealreserve som
er mer enn tilstrekkelig til ivareta behovet fram mot 2050.
Strategisk arealreserve for bolig
Nodelandsheia 2, Hamrevannområdet og Rosseland syd er i revidert planforslag lagt inn
som strategisk arealreserve for bolig. Tidsperspektivet på planen er 2050. Det er derfor
rimelig at det ikke åpnes opp for at alle områder bygges ut samtidig.
Hamrevann-området er foreslått som langsiktig arealreserve. En mindre del av Hamrevannområdet, som ligger nærmest Lauvåsen er tatt opp til regulering og forventes sluttbehandlet
innen årsskifte. Det legges til grunn at denne delen av Hamrevann-området vil inngå i
byggesonen, forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent.
Begrepet Nodelandsheia 2 var en arbeidstittel som ble brukt i 2011. Offisielt navn er
Nodelandsheia øst og må rettes opp i planen. Det ble vedtatt en områdeplan for
Nodelandesheia øst i 2013. Hele området: 450-500 boenheter og er den største ubebygde
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boligreserven i Songdalen. Delfelt 1 ble samtidig detaljplanlagt for ca. 150 boenheter. Det
forutsettes at delfelt 1, inngår i byggesonen, ikke i den langsiktige, strategiske arealreserven.
Strategisk arealreserve for næring
Langsiktige næringsarealreserver i nye Kristiansand er Lohnelier nord og Toftelandslier i
Søgne, Borheia i Kristiansand og Rosseland i Songdalen.
I forbindelse med utarbeidelse av regional arealplan i 2011, var det en høyt prioritert sak for
Songdalen å sikre Rosseland som område for handel, primært plasskrevende varer. Dette
vises i gjeldende plankart samt i gjeldende planbestemmelse pkt. 4.11 der
Rosseland/Brennåsen er omtalt som andre sentre. Det er imidlertid usikkert om dette er et
like aktuelt arealbruksformål i framtiden. Dette er et forhold som må belyses i arbeidet med
kommuneplanen for nye Kristiansand. Det anbefales likevel at statusen opprettholdes i
revidert regional arealplan.
Søgne kommune vedtok ny arealdel til kommuneplanen våren 2019. Områder med
innsigelse er unntatt rettsvirkning. Ett av dem er næringsområde for Bringeheia/Toftelandslier
hvor Songdalen hadde fremmet innsigelse. Den 20.06. 2019 var Songdalen og Søgne innkalt
til meklingsmøte hos fylkesmannen. Partene var enige om å sende denne saken over til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Programleder ser ingen
motstrid mellom området som langsiktig arealreserve og uenigheten om mellom Søgne og
Songdalen kommuner om når området skal innarbeides i kommuneplanens arealdel. Det
gjøres for øvrig oppmerksom på at Lohnelier nord (15) mangler i tegnforklaringen i kartet.
Det er mye ledige kontorlokaler i Kristiansand sentrum, men det er flere som gir uttrykk for at
det er et dårlig utbud av gode og arealeffektive kontorlokaler som oppfyller leietaker/ kjøpers
krav. For totalrenoverte bygg er markedet godt. Kommunen søker i reguleringsplaner å legge
til rette for funksjonsblanding og flere egnede kontorlokaler i sentrum.
Senterstruktur og regionale planbestemmelser for handel (punk 4, side 41 i planforslaget)
Senterstrukturen i planforslaget er i samsvar med senterstrukturen i gjeldene
kommuneplaner for Søgne, Songdalen og gamle Kristiansand. Unntaket er at Tangvall og
Nodeland nå er definert som bydelssentra som følge av kommunesammenslåingen. De
regionale planbestemmelser definerer hvor mye handel det er tillatt å etablere innenfor de
ulike typene av for senterområder.
Nye Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med
overordnet arealstrategi og vil formelt starte arbeidet med kommuneplanens arealdel før
sommeren 2020. I planprogrammet til samfunnsdelen framgår det at kommunen vil
gjennomgådagens senterstruktur som grunnlag for fastsetting av en helhetlig senterstruktur
herunder hvordan urbane kvaliteter, bolyst, og attraktive og bygde- og nærmiljø kan
vektlegges. Det innebærer at kommuneplanen vil kunne utfordre senterstrukturen i
regionalplan, som er i samsvar med dagens senterstruktur,
Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare ressurser
Kommunene i Kristiansandsregionen har revidert sine arealplaner etter at regional plan for
Kristiansandsregionen ble vedtatt i 2011. Politikken som ligger i planen er derfor langt på veg
innarbeidet i gjeldene kommuneplaner. Videre er det skjedd endringer i plan- og
bygningsloven etter 2011. Enkelte av retningslinjene i planen synes derfor unødvendige og
bør kunne forenkles.
Matjord
For å sikre matjorda på en bedre måte anbefales det at retningslinjen punkt 1.4 om regionalt
viktige jordbruksområder suppleres slik: I planer som tillater omdisponering av
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til
forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon. Videre anbefales det
det det som oppfølging av regional plan utarbeides en lokal veileder/matjordplan.
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Parkeringsregulering og mobilitetsplanlegging
Parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel for å oppnå målet om 0-vekst i
personbiltrafikken. Kristiansand kommune har kommuneplanbestemmelser med maksimums
tillatt parkeringsplasser i dag. Erfaringer fra reguleringsplanleggingen i Kristiansand viser at
utbyggere heller ønsker færre enn flere parkeringsplasser enn maksimum fastsatt i
kommuneplanbestemmelsene. Søgne og Songdalen har parkeringsbestemmelser uten
definert maksimum antall parkeringsplasser. Det er naturlig at nye Kristiansand kommune
gjennomgår parkeringspolitikken ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og vurdere
hvor og for hvilke typer virksomheter det er hensiktsmessig å fastsette maksimumsgrenser
for parkering. I tabellen i punkt 5.4. b) er sentrumsområdene; landsdels-, kommune- og
bydelssenter slått sammen i en kolonne. Her bør det være noe mer fleksibilitet til å lage
tilpassede parkeringsbestemmelser etter konkrete vurderinger av ulike typer senterområder.
I retningslinjer for næringsarealer er det lagt inn krav om at det kreves mobilitetsplan for alle
etableringer med flere enn 50 ansatte. Det bør presiseres i retningslinjen når dette kravet slår
inn. Kristiansand kommune har kommuneplanbestemmelse med krav om mobilitetsplan ved
etableringer av virksomheter med over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn
1.000 m2 bruksareal. Kravet gjelder for alle nyetableringer på alle plannivå, fra utarbeiding av
konsekvensutredning til søknad om bruksendring.
Søgneelva og Songdalselva er ett og samme vassdrag, men har ulikt navn i dagens to
kommuner. I plandokumentet er 100-metersbeltet til Søgneelva omtalt, mens Songdalselva
ikke er nevnt. I forbindelse med kommunesammenslåingen jobbes det for at det offisielle
navnet for Songdalselva/Søgneelva skal endres til Sygna. Det må gjøres en formell jobb med
slik navneendring. Inn til denne endringen eventuelt blir gjennomført må også Songdalselva
omtales i dokumentet.
Universell utforming
I nr. 7 - retningslinjer for universell utforming står det at minimum 70 % av alle boenheter skal
ha universell utforming. Universell utforming av bolig er institusjonsstandard. Teknisk forskrift
ivaretar dette kravet på en god måte. Retningslinjen bør derfor tas ut eller endres til krav om
tilgjengelig boenhet.
Marit Eik/Jan Erik Lindjord
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NYE KRISTIANSAND

PROTOKOLL FELLESNEMNDA
(SØGNE, SONGDALEN OG KRISTIANSAND)

Dato:
Sted:
Behandlede saker:
Møtets varighet:
Møteleder:

27.08.2019
Kommunestyresalen, Søgne rådhus
74/19-82/19
Kl. 12.30til 14.50
Leder Harald Furre(H)

Til stede:
Harald Furre (H)
Renate Hægeland (H)
Vegard K. M. Launes (H)
Lisbeth Andersen (H)
Tom Løchen (H)
Roy Fardal (Uavh.) for Jack Andersen (H)
Ida Grødum (H)
Kjetil Aasen (H)
Astrid M. Hilde (AP)
Aslaug Bakke (AP)
Bjørn Egeli (AP)
Mette Gundersen (AP)
Trond H. Blattmann (AP)
Åse Løvdal (AP)
Abdullahi M. Alason (AP)
Jan Erik Tønnesland (AP)

Monika Hagen (AP)
Jørgen Kristiansen (KRF)
Grete Kvelland Skaara (KRF)
Tove C. W. Haugland (KRF)
Torfinn Kleivseth (KRF)
Arne Skraastad (KRF) for Terje Imeland (KRF)
Jannicke S. Halvorsen (FRP) for Stian Storbukås (FRP)
Egel Terkelsen (FRP)
Arild Birkenes (FRP)
Ivar Bergundhaugen (V)
Arild Ernst Berge (V)
Mira Svartnes Thorsen (MDG)
Andreas Landmark (SV) møtt kl. 13.00
Per Kjær (SV)
Johnny Greibesland (SP)

Til stede fra administrasjonen:
Programleder Camilla Dunsæd, nye Kristiansand
Organisasjonsdirektør Eva B. Åsland for rådmannen, Kristiansand
Rådmann Kim H. Holum, Søgne
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen
Prosjekteier helse- og mestring, Brede Skaalerud
Rådgiver Jan Erik Lindjord, Kristiansand
Formannskapssekretæren, Kristiansand
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Status i programmet nye Kristiansand
ved programleder Camilla B. Dunsæd
 Målstreken nærmer seg!
 Visjoner og mål for nye Kristiansand
 Overgang til ny linje i 2019
 Prosjektorganisering avviklet fra juli 2019
 Spørsmål om tolkning av inndelingsloven §27
 Status politiske reglementer
 På lag, på stell, på hugget

(kl. 12.30-12.45)

Deretter spørsmål og kommentarer.
--------------------------------------------74/19

Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 18.06.19
Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner protokoll fra fellesnemndas møte 18.06.19.
(Enst.)
30 av 31 repr. tilstede.

75/19

Tilslutning til viljeserklæring
Arbeidsutvalget nye Kristiansand behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 71/19
Vedtak:
Fellesnemda slutter seg til viljeserklæringen.
(Enst.)
30 av 31 repr. tilstede.

76/19

Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 - høringsuttalelse fra
nye Kristiansand kommune
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 72/19
Vedtak:
1. Fellesnemnda beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.
2.

Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen 2019-2050,
(26/4)
med forbehold knyttet til avgrensing av byggesonen i Hamrevann-området og
delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
(19/11)

2

3. Nye Kristiansand kommune gjør oppmerksom på at det som del av
prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende
senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og regional
planbestemmelse for handel.
(Enst.)
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal
benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
(26/4)
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med
autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
6.

Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i
denne saken.

7. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
(Enst.)
8.

Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført
om lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.
(17/13)
9. Nye Kristiansand kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.
(Enst.)
30 av 31 repr. tilstede.
Forslag:
AP fremmet følgende forslag:
«1. Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2 endres til:
Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i arealpolitikken
som ligger i høringsforslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen 20192050, med forbehold knyttet til avgrensing av delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
2. Tillegg til Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 4:
Nye Kristiansand vil utarbeide en helhetlig, lokal plan for jordvern og forvaltning
av matjord.
3. Nytt pkt. 9:
Det anbefales igangsatt en utredning på lokaltog strekningen Kristiansand Vennesla og Kristiansand - Nodeland. Dette sett opp mot at det skal færre biler
inn til byene og nullvekstmålet.»
FRP fremmet følgende forslag:
«1. Alternativ til Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2:
Nye Kristiansand kommune gir ikke sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regionplan for
Kristiansandsregionen 2019-2015.
2. Alternativ til Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 4:
Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det
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innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av
annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon.»
Høyre fremmet følgende forslag:
«Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført om
lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.»
SP fremmet følgende forslag:
«Alternativ til Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2:
Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i arealpolitikken
som ligger i høringsforslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen 20192050, unntatt en mindre del av Hamrevann som er under regulering, samt
ferdigregulert delfelt 1 i Nodelandsheia øst, som begge inngår i byggesonen.»
Votering:
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
FRP sitt forslag nr. 1 falt med 26 mot 4 stemmer (FRP/R. Fardal, Uavh.).
AP sitt forslag nr. 1 falt med 17 mot 13 stemmer (AP/V/MDG/P. Kjær, SV).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2, første del, ble vedtatt med 26 mot 4 stemmer
(FRP/R. Fardal, Uavh.).
Ved alternativ votering ble Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2 del 2, vedtatt med 19
stemmer, mens 11 stemte for SP sitt forslag (AP/MDG/SP).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 4 vedtatt med 26
stemmer, mens 4 stemte for FRP sitt forslag nr. 2 (FRP/R. Fardal, Uavh.).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 5, 6, og 7 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble Høyres forslag vedtatt med 17 stemmer, vedtakets pkt. 8,
mens 13 stemte for AP sitt forslag nr. 3 (AP/V/SV/MDG)
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 8 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 9.

77/19

Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse fra nye Kristiansand kommune
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 73/19
Vedtak:
1.

Nye Kristiansand kommune viser til vurderingene i saken og anbefaler at
kriteriene for ekskludering av areal til utbygging av vindkraft utvides til også å
omfatte viktige friluftsområder, uavhengig av om arealene er statlig sikret.
Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000
innbyggere og utgjør den absolutt største befolkningskonsentrasjonen på
Agder. Friluftsområdene i indre Agder utgjør viktige friluftsområder, både
sommer- og vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i
konflikt med friluftslivsinteressene for både for lokalbefolkningen og for
befolkningen i Kristiansand og andre deler av Agder.

Økt satsing på utvikling av havvind basert på kunnskapen innen
offshorerettet leverandørindustrimiljø vil kunne få stor betydning for lokalt
næringsliv og bidra til utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene
som utbygging av vindkraft på land har vist seg å medføre. Nye Kristiansand
kommune anbefaler at Olje og energidepartementet øker innsatsen på dette
området.
(Enst.)
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2.

Det skal legges betydelig vekt på lokale myndigheters innspill og
medvirkning i lokale prosesser, der vindmøller planlegges oppført.
(Enst.)
3.

Fellesnemnda mener at en opprustning av eksisterende vannkraftverk må
vurderes som en del av elforsyningen i Norge.
(Enst.)
Forslag:
AP fremmet følgende forslag:
«1. Det skal legges betydelig vekt på lokale myndigheters innspill og
medvirkning i lokale prosesser, der vindmøller planlegges oppført.
2. Fellesnemnda mener at en opprustning av eksisterende vannkraftverk må
vurderes som en del av elforsyningen i Norge.»
Votering:
Arbeidsutvalgets uttalelse ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 1.
AP sitt forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 2.
AP sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3.

78/19

Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår - lokal forskrift
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 74/19
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar å legge vedlagte utkast til Forskrift om folkevalgtes
rettigheter i Kristiansand kommune på høring til samtlige partier som stiller liste til
årets valg, samt nye Kristiansands nettside, med høringsfrist fire uker fra
annonsering.
Rådmannen legger forskriften frem for nytt bystyre, 09.10.19.
(Enst.)
Forslag:
KRF fremmet følgende forslag:
«Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemda å godkjenne reglement for godtgjøring
og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand kommune som var forslag fra valg
og honorarkomiteen til fellesnemdas møte 26. mars.»
MDG fremmet følgende forslag:
«Fellesnemnda endrer §3 i Kapittel to i forskriften til:
Godtgjøringsnivået beregnes ut fra stortingsrepresentantlønn som følger:
1. Godtgjøringsnivå «A» - 100% av stortingsrepresentantlønn,
2. Godtgjøringsnivå «B» - 80% av stortingsrepresentantlønn, og
3. Godtgjøringsnivå «C» - 70% av stortingsrepresentantlønn.
Ved endring av stortingsrepresentantlønnen justeres godtgjøringsnivået
tilsvarende.»
Votering:
MDG sitt forslag med 28 mot 3 stemmer (SV/MDG).
KRF sitt forslag falt med 16 mot 15 stemmer (KRF/FRP/V/SV/MDG/SP/R. Fardal, H).
Arbeidsutvalgets uttalelse ble enstemmig vedtatt.
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79/19

Reglementer og praktisk tilrettelegging for folkevalgte og partiene
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 75/19
Vedtak:
1.

Kristiansand kommune tilbyr ikke faste kontorlokaler til partiene. Partier som
ønsker faste kontorlokaler sørger selv for dette.
2. De folkevalgte benytter kommunens standardavtaler for nettbrett, og evt.
mobiltelefon og PC-reglement. Dette gjøres kjent for de folkevalgte ved
oppstart av ny periode.
3. Etiske retningslinjer for folkevalgte inngår i prosess med utarbeidelse av
etiske retningslinjer for administrativt ansatte. Aktuelle tema som er særlig
berører folkevalgte bør komme tydelig fram i retningslinjene.
4. Partiene må tilbys møtelokaler i rådhuset / rådhuskvartalet til avvikling av
gruppemøter.
(Enst.)

80/19

Revidert reglement for kontrollutvalget
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 76/19
Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for kontrollutvalget i nye
Kristiansand.
(Enst.)

81/19

Høring - Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 77/19
Vedtak:
Fellesnemda legger «Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester m.m. jfr. LOV 2011-06-24-30 § 3-2a» på høring med frist 1. november 2019.
(Enst.)

82/19

Legevakttjenester i nye Kristiansand
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 78/19
Vedtak:
1. Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på Eg.
(Enst.)
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2.

Det etableres en legevaktstasjon i vestre del av kommunen på Tangvall med
 samme organisasjon og ledelse som hovedlegevakt,
 legevaktbil tilgjengelig for utrykning når stasjonen er bemannet, og
(Enst.)
 åpningstid inntil 9 timer mandag-fredag, og 9 timer daglig i helg.
(24/7)
3.

Dagens økonomiske rammer til legevakttjeneste økes med 5,5 mill. kr. per år.
Det planlegges med etableringskostnader for legevaktstasjon på 2,4 mill. kr.
(Enst.)
Oversendelsesforslag:
For å bedre beredskapen vest i Kristiansand, og styrke legevakta ber Fellesnemda
administrasjonen om å vurdere en ambulanse i til tilknytning til legevakta i Søgne.
(Enst.)
Forslag:
FRP fremmet følgende forslag:
«Alternativ til vedtakets pkt. 2 tredje kulepunkt:
Det skal ligge til grunn at dagens åpningstid i Søgne og Songdalen videreføres.»
Repr. R. Fardal, Uavh., fremmet følgende forslag:
«1.Legevakten i Søgne og Songdalen kommune fortsetter som tidligere.
2. Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på Eg.
Det etableres en legevaktstasjon i vestre del av kommunen på Tangvall.
Det kuttes i daglegevakt, det prioriteres heller å bruke kr. 1.380.000,- som
beredskapsgodtgjørelse til legene i Søgne og Songdalen. På denne måten
sikrer vi en god dekning på dagen, spesielt mellom 0800-1200.
Samme organisasjon og ledelse som hovedlegevakt.
Åpningstid inntil 9 timer mandag-fredag og 9 timer daglig i helg.
Legevaktbil tilgjengelig for utrykning når stasjonen er bemannet.
Dagens økonomiske rammer til legevakttjeneste økes med kr. 5.500.000,- pr år.
Det planlegges med etableringskostnader for legevaktstasjon på 2.400.000,-.»
AP fremmet følgende oversendelsesforslag:
«For å bedre beredskapen vest i Kristiansand, og styrke legevakta ber
Fellesnemda administrasjonen om å vurdere en ambulanse i til tilknytning til
legevakta i Søgne.»
Votering:
Repr. R. Fardal, Uavh., sitt forslag nr. 1 falt med 25 mot 6 stemmer (FRP/V/R. Fardal, Uavh.).
Repr. R. Fardal, Uavh., sitt forslag nr. 2 falt med 27 mot 4 stemmer (FRP/R. Fardal, Uavh.).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2 tredje kulepunkt vedtatt
med 24 stemmer, mens 7 stemte for FRP sitt forslag (FRP/V/SP/R. Fardal, Uavh.).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
AP sitt oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt oversendt.

Møtet hevet.
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70/19

Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19
Vedtak:
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19.
(Enst.)

71/19

Tilslutning til viljeserklæring
Arbeidsutvalgets uttalelse:
Fellesnemda slutter seg til viljeserklæringen.
(Enst.)

72/19

Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 - høringsuttalelse fra
nye Kristiansand kommune
Arbeidsutvalgets uttalelse:
1. Fellesnemnda beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.
(Enst.)
2. Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen 2019-2050, med forbehold knyttet til avgrensing av
byggesonen i Hamrevann-området og delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
(8/2)
3. Nye Kristiansand kommune gjør oppmerksom på at det som del av
prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende
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senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og regional
planbestemmelse for handel.
(Enst.)
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal
benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
(8/2)
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med
autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
(Enst.)
6. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i denne
saken.
(Enst.)
7. Nye Kristiansand kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.
(Enst.)
8. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
(Enst.)
Forslag:
KRF fremmet følgende forslag:
«Tillegg i vedtakets pkt. 3 slik at nytt pkt. 3 endres til:
Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag slik:
I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av jordbruksareal,
skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring
av annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon.»
AP fremmet følgende forslag:
«Vedtakets pkt. 1 endres til:
Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i arealpolitikken
som ligger i høringsforslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen 20192050, med forbehold knyttet til avgrensing av delfelt 1 i Nodelandsheia øst.»
Høyre fremmet følgende forslag til nytt pkt. 0:
«Fellesnemnda beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.»
SP fremmet følgende forslag:
«Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.»
Votering:
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 1.
AP sitt forslag falt med 7 mot 3 stemmer (AP).
Programleders innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer (FRP),
vedtakets pkt. 2.
Programleders innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3.
Ved alternativ votering ble KRF sitt forslag vedtatt med 8 stemmer, mens 2
stemte for programleders innstilling pkt. 3 (FRP), vedtakets pkt. 4.
Programleders innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 5.
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Programleders innstilling pkt. 5 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 6.
Programleders innstilling pkt. 6 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 7.
SP forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 8.

73/19

Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse fra nye Kristiansand
kommune
Arbeidsutvalgets uttalelse:
Nye Kristiansand kommune viser til vurderingene i saken og anbefaler at
kriteriene for ekskludering av areal til utbygging av vindkraft utvides til også å
omfatte viktige friluftsområder, uavhengig av om arealene er statlig sikret.
Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000 innbyggere
og utgjør den absolutt største befolkningskonsentrasjonen på Agder.
Friluftsområdene i indre Agder utgjør viktige friluftsområder, både sommer- og
vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i konflikt med
friluftslivsinteressene for både for lokalbefolkningen og for befolkningen i
Kristiansand og andre deler av Agder.
Økt satsing på utvikling av havvind basert på kunnskapen innen offshorerettet
leverandørindustrimiljø vil kunne få stor betydning for lokalt næringsliv og bidra til
utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene som utbygging av vindkraft
på land har vist seg å medføre. Nye Kristiansand kommune anbefaler at Olje og
energidepartementet øker innsatsen på dette området.
(Enst.)

74/19

Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår - lokal forskrift
Arbeidsutvalgets uttalelse:
Fellesnemnda vedtar å legge vedlagte utkast til Forskrift om folkevalgtes
rettigheter i Kristiansand kommune på høring til samtlige partier som stiller liste til
årets valg, samt nye Kristiansands nettside, med høringsfrist fire uker fra
annonsering.
Rådmannen legger forskriften frem for nytt bystyre, 09.10.19.
(6/4)
Forslag:
KRF fremmet følgende forslag:
«Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemda å godkjenne reglement for godtgjøring
og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand kommune som var forslag fra valg
og honorarkomiteen til fellesnemdas møte 26. mars.»
Votering:
Ved alternativ votering ble programleders innstilling vedtatt med 6 stemmer,
mens 4 stemte for KRF sitt forslag (FRP/KRF/SP).
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75/19

Reglementer og praktisk tilrettelegging for folkevalgte og partiene
Arbeidsutvalgets uttalelse:

1.

Kristiansand kommune tilbyr ikke faste kontorlokaler til partiene. Partier som
ønsker faste kontorlokaler sørger selv for dette.
2. De folkevalgte benytter kommunens standardavtaler for nettbrett, og evt.
mobiltelefon og PC-reglement. Dette gjøres kjent for de folkevalgte ved
oppstart av ny periode.
3. Etiske retningslinjer for folkevalgte inngår i prosess med utarbeidelse av
etiske retningslinjer for administrativt ansatte. Aktuelle tema som er særlig
berører folkevalgte bør komme tydelig fram i retningslinjene.
(Enst.)
4.

Partiene må tilbys møtelokaler i rådhuset / rådhuskvartalet til avvikling av
gruppemøter.
(Enst.)
Forslag:
FRP fremmet følgende forslag:
«Partiene må tilbys møtelokaler i rådhuset / rådhuskvartalet til avvikling av
gruppemøter.»
Votering:
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
FRP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

76/19

Revidert reglement for kontrollutvalget
Arbeidsutvalgets uttalelse:
Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for kontrollutvalget i nye
Kristiansand.
(Enst.)

77/19

Høring - Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Arbeidsutvalgets uttalelse:
Fellesnemda legger «Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester m.m. jfr. LOV 2011-06-24-30 § 3-2a» på høring med frist 1. november
2019.
(Enst.)
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78/19

Legevakttjenester i nye Kristiansand
Arbeidsutvalgets uttalelse:
1.

Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på Eg.

2.

Det etableres en legevaktstasjon i vestre del av kommunen på Tangvall med
 samme organisasjon og ledelse som hovedlegevakt,
 legevaktbil tilgjengelig for utrykning når stasjonen er bemannet, og
 åpningstid inntil 9 timer mandag-fredag, og 9 timer daglig i helg.
3. Dagens økonomiske rammer til legevakttjeneste økes med 5,5 mill. kr. per år.
Det planlegges med etableringskostnader for legevaktstasjon på 2,4 mill. kr.
(Enst.)
Forslag:
FRP fremmet følgende forslag:
«Alternativ til vedtakets pkt. 2 tredje kulepunkt:
Det skal ligge til grunn at dagens åpningstid i Søgne og Songdalen videreføres.»
Programleder fremmet følgende innstilling:
«1. Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på
Eg, som dekker hele nye Kristiansand med alle legevakttjenester.
2. De økonomiske rammer til legevakttjeneste reduseres med 0,7 mill. kr. per år.
Alternativ innstilling:
«1. Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på Eg
2. Det etableres en legevaktstasjon i vestre del av kommunen på Tangvall med
•
samme organisasjon og ledelse som hovedlegevakt,
•
legevaktbil tilgjengelig for utrykning når stasjonen er bemannet, og
•
åpningstid inntil 9 timer mandag-fredag, og 9 timer daglig i helg.
3. Dagens økonomiske rammer til legevakttjeneste økes med 5,5 mill. kr. per år.
Det planlegges med etableringskostnader for legevaktstasjon på 2,4 mill. kr.»
Votering:
Programleders primære innstilling fikk ikke tilslutning.
Programleders alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FRP sitt forslag følger saken uten votering:

Møtet hevet.

6

Regional plan

for Kristiansandsregionen 2019-2050
Revidert og tilpasset nullvekstmålet
Høringsforslag 2.5.2019

1
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

2

Innhold
1. Innledning								5
2. Bakgrunn								7
		Evaluering							7
		Byvekstavtale						7
		Hvordan planen skal brukes				

7

3. Mål									9
4. Forutsetninger							11
Foto: AKT. Foto forside/bakside: Anders Martinsen

		Vekst og verdiskaping					11
		Befolkningsutvikling					11
		Arealbehov bolig						13
		Arealbehov næring					15
		Samfunnssikkerhet og beredskap			

21

		Blågrønn struktur						21

5. Areal og transportstrategi i Kristiansandsregionen 25
		Arealbruk							25
		Om lokalisering av virksomheter			

27

		Transport							29

6. Konsekvensanalyse						33
7. Handlingsprogram							37
8. Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare ressurser

40

9. Referanser								45

3

4

1. Innledning
Parisavtalen er den første rettslige bindende klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land i verden. Avtalen ble vedtatt under klimaforhandlingene
i Paris i 2015, og regnes som et gjennombrudd fordi alle land nå skal sette klimamål de skal rapportere på.
Norges klimapolitikk er basert på forlik inngått i Stortinget i 2008 og 2012, og
er et resultat av at det er bred politisk enighet om at Norge skal ta et ansvar
for reduksjon i klimagassutslipp gjennom en aktiv nasjonal politikk. Ett av tiltakene i klimaforliket er at ”veksten i persontransporten i storbyområdene skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange”.

Foto: Hans Munksgaard

Målet om at all vekst i persontransport skal utføres med alternativer til personbil, nullvekstmålet, er nå et bærende prinsipp i all areal- og transportplanlegging i større byområder. Målsetningen ble introdusert i Nasjonal transportplan (NTP) 2014 - 2023, og er ytterligere forsterket i gjeldende NTP 2018
- 2029. Nullvekstmålet betyr at trafikkveksten som følge av befolkningsvekst
og voksende byregioner, fordeles på gange, sykkel og kollektivtrafikk. Personbiltrafikken må altså holde seg konstant samtidig som befolkningen vokser.
Næringstransport og gjennomgangstrafikk er ikke definert som en del av nullvekstmålet.
For å oppnå nullvekstmålet, må det gjøres flere tiltak samtidig. Det er åpenbart at de alternative transportformene til personbil må gjøres mer attraktive
for å oppnå nullvekstmålet. Samtidig er det viktig at arealbruk og transport
sees i sammenheng. Lokalisering og hvilken funksjon et areal har, er av stor
betydning for hvor mye transport som genereres. Arealer med høy tetthet genererer mindre transport enn arealer med et spredt utbyggingsmønster. Dette
er tydelig kommunisert fra Staten gjennom nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og gjennom statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Staten bidrar til å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene ved å inngå forpliktende byvekstavtaler. Det er en forutsetning fra
Staten at avtaleområdene har en forpliktende regional plan med nullvekstmålet som målsetting.

5

Arealplan for Kristiansandsregionen
Konsekvensutredning del 
Valg av analyseområder

Arealplan for Kristiansandsregionen
Konsekvensutredning del 2
med forslag til regional arealplan

20..200

7.6.2010





Utbyggingsalternativer
Arealplan for Kristiansandsregionen
Utkast pr. 17.1.2008

www.arealprosjektet.no

Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet
Februar 2009

Diskusjonsnotat
Arealplan for Kristiansandsregionen
28.0.2008

FAGRAPPORT NÆRINGSAREALER

Visjon:
Knutepunkt Sørlandet benytter bare fornybar energi og utslippet av
klimagasser ligger på et bærekraftig nivå.
Vedtatt av arbeidsutvalget i Knutepunkt Sørlandet 19. februar 2009



AREALPROSJEKTET I KRISTIANSANDSREGIONEN

Mulighetsstudie lokaltog Kristiansandsregionen

Februar 2009

Regional plan

for Kristiansandsregionen 2011-2050
Vedtatt juni 2011
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE
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6

2. Bakgrunn
Evaluering
Første versjon av Regional plan for Kristiansandsregionen ble vedtatt i juni
2011. Planarbeidet startet i 2006, og ble utarbeidet etter en omfattende prosess der både fylkeskommuner, kommunene i regionen, næringsliv, interesseorganisasjoner og innbyggere deltok aktivt.
I plankartet ble det lagt ut 27 utbyggingsområder som langsiktig arealreserve
(3 senterområder, 11 boligområder og 13 næringsområder). Disse utbyggingsområdene var ment å sikre arealreservene i Kristiansandsregionen frem til år
2050.
Kommunene i Kristiansandsregionen har i stor grad fulgt opp utbyggingsmønsteret i planen, og har valgt å innarbeide og utvikle de nye utbyggingsområdene allerede ved første revisjon av kommuneplan etter at regional plan
for Kristiansandsregionen ble vedtatt. Det er derfor store arealreserver i gjeldende kommuneplaner for kommunene i Kristiansandsregionen. Dette utfordrer den regionale areal- og transportplanens langsiktige perspektiv.

Byvekstavtale
Kristiansandsregionen ønsker å inngå byvekstavtale med staten. Tilpassing til
nullvekstmålet er en sentral forutsetning for en slik avtale. For Kristiansandsregionen betyr dette:
• Kollektivkonsept 2030 er innarbeidet i Regional plan for Kristiansandsregionen
• Et byutviklingsprinsipp som styrker kollektivnettet, og legger til rette for
at flere går og sykler
• Hinderfri fremføring av kollektivtrafikk
• At antallet kollektivreiser skal dobles
• En differensiert parkeringspolitikk i regionen1, inkl. innfartsparkering.
• Effektivisering av arealbruk (fortetting og transformasjon)
• Lokaliseringsprinsipper for næringsvirksomhet etter ABC2 – prinsippet

Hvordan planen skal brukes
Denne regionale planen er ikke juridisk bindende (med unntak av regional
planbestemmelse om lokalisering av handel). Kommunene som er omfattet av
planen er allikevel forpliktet til å følge planens strategiske retning. Tilsvarende skal retningslinjene som planen gir følges opp i kommunenes overordnede
planlegging.
Regional plan for Kristiansandsregionen skal legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet
i regionen. Fylkeskommunen og staten har i tillegg en samarbeids- og medvirkningsplikt overfor kommunenes bolig-, areal- og transportpolitikk. Denne
planen vedtas av fylkestingene, og utdyper regionens bolig-, areal- og transportpolitikk innenfor nasjonale føringer og forventninger.
1. Planprogrammet gir føringer for at regionen skal ha en felles parkeringspolitikk. I retningslinjene er dette konkretisert i en parkeringsnorm som gjelder for regionen, og som må tilpasses hver enkelt kommune gjennom bestem7
melser i kommuneplanen.
2. Se arealstrategier for næring der ABC – prinsippet er forklart
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3. Mål
Overordnet mål
Gjennom en felles forpliktende areal- og transportpolitikk skal det legges til
rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Kristiansandsregionen.
Planen skal:
•
•
•
•

Effektivisere transportarbeidet i regionen
Effektivisere arealforbruket i regionen
Legge til rette for sikker og effektiv vegtransport
Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten

Effektmål

Foto: Fylkeskommunen

De gevinster en ønsker å oppnå er:
•
•
•
•
•
•

Nullvekstmålet oppfylles i Kristiansandsregionen
Godt fungerende kommune-, bydels- og lokalsentre
Bedre samordnet areal- og transportpolitikk
Gode betingelser for regional næringsutvikling
Gode betingelser for rekreasjon
Legge grunnlaget for at hele befolkningen har tilgang til et variert handelsog tjenestetilbud
• En mer enhetlig praksis knyttet til arealspørsmål
• Gode betingelser for befolkningsvekst i hele regionen
Premisser
Premisser for planarbeidet er:
• Nullvekstmålet skal innarbeides i planen
• Beredskap ift hyppigere ekstremvær skal innarbeides i planen
• Planen skal være enhetlig på tvers av kommunegrensene samtidig som den
åpner opp for ulik praksis mellom sentrale og perifere deler av regionen.
• Allerede vedtatte utbyggingsprosjekter skal kunne realiseres.
• Regionens særpreg og felles verdier skal ivaretas.
• Regionen skal kunne ta imot 45.000 innbyggere innen 20503.
• Kristiansandsregionen skal være en foretrukket region for verdiskaping,
ved å tilby gode betingelser for et variert næringsliv.

3. Jfr. befolkningsframskriving fra SSB høsten 2018, middelalternativet (MMMM)
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4. Forutsetninger
Vekst og verdiskaping
Et velfungerende og utviklingsorientert næringsliv er en forutsetning for vekst
og verdiskaping. Kristiansandsregionen har mange private aktører og organisasjoner som støtter opp under dette. Tilsvarende arbeider offentlige myndigheter for å stimulere til vekst og verdiskaping i mange ulike sammenhenger
(f.eks. Business Region Kristiansand og VINN Agder) i Kristiansandsregionen.
For næringslivet er det særlig viktig med effektiv og rask transport både
internt i og ut av regionen. Et godt vegnett i regionen og transportforbindelser
til utlandet med fly og ferje er derfor vesentlig. I nullvekstmålet er næringstransport unntatt. Dette er gjort for at næringslivet fortsatt skal ha gode
betingelser for vekst. Redusert personbiltrafikk vil øke fremkommeligheten for
næringstransport.

Foto: Anders Martinsen

God tilgang på næringsarealer med god lokalisering er vesentlig for et
ekspansivt næringsliv. Tilrettelegging for virksomheter med mange ansatte
og/eller mange kunder i sentra og knutepunkt er positivt for rekruttering av
arbeidskraft, og gir god tilgjengelighet for kundene. Lager, logistikk og andre
virksomheter med et stort transportbehov trenger god tilgang til arealer nær
hovedtransportårer.

Befolkningsutvikling
Det største usikkerhetsmomentet i befolkningsframskrivinger er knyttet til
hvordan innvandringsbildet vil utvikle seg. Usikkerheten henger sammen
med økonomisk utvikling i Norge og Europa for øvrig, flyktningsituasjon og
befolkningsutvikling ellers i verden. Norge har hatt høy arbeidsinnvandring,
men innvandringstakten er synkende. Denne tendensen vil ifølge SSB
antakelig fortsette i tiden fremover. Samtidig forventer blant annet FN at
antall mennesker på flukt ulike steder i verden vil øke, på grunn av pågående
konflikter, og på sikt også på grunn av klimaendringer.
Kristiansandsregionen er en forholdsvis liten region i nasjonal sammenheng.
Siste tiår har imidlertid befolkningsveksten i regionen vært god, som følge av
både innenlands og utenlands tilflytting.
Med utgangspunkt i befolkningsframskriving fra SSB vil befolkningen i Kristiansandsregionen øke med ca. 40 000 personer til ca. 183 000 frem mot 2050
når SSBs hovedalternativ (middels høy vekst MMMM) legges til grunn. Usikkerheten i befolkningsframskrivinger øker jo lenger frem man spår, og spriket
mellom lav og høy framskriving for Kristiansandsregionen frem mot 2050 er på
hele 34 000 personer, jf. tabellen under:
Tabell 1. Befolkningsframskrivning 2050.
Framskriving med utgangspunkt i SSB (2018)
Vekst 2018-2050

Scenario
Lav vekst (LLML)

Middels vekst (MMMM)

Høy vekst (HHMH)

27 000

42 000

62 000
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Tabell 2. Boligreserve i Kristiansandsregionen.

Kommune

Iveland
Birkenes

Framskriving
2018 – 2050

Anslått boligreserve (regulerte boligområder,
boligbyggeprogram)

Analyse

Boligbehov

Perifer reserve
(mindre sentrale
områder med svak
kollektivbetjening)

Fortettingspotensial

160

Sentral reserve (Sentrumsnære områder
med god kollektivbetjening)

300

10

110

Planreserve Differanse
+ fortettingspotensial
420

260
-320

900

120

70

390

580

Songdalen

1 300

820

160

290

1 270

-30

Lillesand

1 700

780

930

570

2 280

580

Vennesla

2 500

920

710

540

2 170

-330

Søgne

1 500

1 600

530

500

2 630

1 130

Kristiansand

12 700

6 700

6 400

3 700

16 800

4 100

Samlet

20 760

11 240

8 810

6 100

26 150

5 390
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Arealbehov bolig
Det har vært en ønsket politikk å ha store arealreserver til boliger i regionen.
En høy boligreserve holder boligprisene lave, og det er relativt lett å komme
inn på boligmarkedet både for unge og tilflyttere til regionen. I tillegg er det
viktig å ha en viss overdekning av planlagte boligområder for å ta høyde for
endrede markedsforutsetninger og gjennomføringspotensial. Ulempen ved å
ha en for stor boligreserve, er at det utfordrer kommuenes mulighet til å styre
arealutviklingen og utbyggingsrekkefølgen. Dette kan føre til byspredning og
økt transport.
Kristiansandsregionen har reservert store arealer til fremtidig
boligutbygging. Flere av disse boligområdene ble tatt inn i Regional plan for
Kristiansandsregionen som ble vedtatt i 2011. En opptelling av regulerte og
forventede boligområder i kommunene i Kristiansandsregionen, viser at det er
en reserve på omtrent 20 000 boliger i regionen. Da er ikke uregulerte boligområder i kommuneplanene med status framtidig (over 7 000 dekar) regnet
med. Samlet sett må det antas at reserven vil dekke hele boligbehovet frem
til 2050, selv dersom SSBs alternativ for høy vekst (befolkningsframskriving
per 2018) slår til. Forventet boligbehov fremkommer ved å dele vekst i
folketall på to.
I tillegg til den regulerte boligreserven, skjer det over tid fortetting og
transformasjon. Dette representerer en boligreserve som er vanskelig å
tallfeste, men som er svært viktig for by- og tettstedsutviklingen. For å
få en oversikt over fortettingspotensialet i regionen er det derfor utført
fortettingsanalyser i allerede utbygde områder rundt sentrene i regionen.
Samlet sett dekker analysen om lag 20% av totalt, utbygd areal i regionen.
Analysen legger til grunn at en vil akseptere en noe høyere utnyttingsgrad i
regionens mest sentrale strøk, og viser at det bare i disse områdene i så fall
kan være et potensial for 6 000 nye boenheter i planperioden. Metoden som
er brukt er konservativ, slik at det faktiske potensialet sannsynligvis er større.
Det er også sannsynlig at det vil fortettes i utbyggingsareal som ligger utenfor
analyseområdet.
Tabellen til venstre (tabell 2) viser at det er en god potensiell reserve
for boliger i regionen frem mot 2050. Tallene er anslag basert på
reguleringsplaner, boligbyggeprogram og fortettingsanalyse. I eksisterende
boligreserve er det ca. 9 000 boliger i sentrale strøk1. I tillegg har Kristiansand
kommune en ambisjon om å doble antall innbyggere i Kvadraturen. Dette
er det bare delvis tatt høyde for i estimatet for boligreserve. Uregulerte
boligområder i kommuneplanene er ikke medregnet.

1

Sentrumsnære områder med god kollektivbetjening
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Figur 2. Årlig bygget gulvflate for næringsbygg i Kristiansandsregionen.

Tabell 3. m2 gulvflate for næringsbygg i Kristiansandsregionen. Gjennomsnitt pr. år.

Tidsperiode
Industri, lager
Kontor
Handel

2000 – 2017
30 000
13 800
34 500
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2008 - 2017
38 700
16 600
49 600

Arealbehov næring
Oppføring og ombygging av næringsbygg er konjunkturavhengig. Det
kommer tydelig frem av figur 2, årlig bygget gulvflate for næringsbygg i
Kristiansandsregionen. Tabell 3 viser også at det er bygget mye handelsbygg i
regionen de siste årene. I perioden 2008 – 2017 er det i gjennomsnitt bygget
50 000 m2 gulvflate pr. år. Det er særlig kjøpesentre som Ikea, Sandens,
Sørlandssenteret og Avenyen som bidrar til økt handelsareal. I statistikken
ligger også handel med dagligvarer, og det er god tilgang til dagligvarebutikker
i hele regionen
Det forventes ikke at den store økningen i handelsarealer som har vært de
siste 10 årene fortsetter. I dag er det stor konkurranse i alle varegrupper i
varehandelen i Kristiansandsregionen. Samtidig forventes det fortsatt økt
konkurranse fra netthandel i årene fremover. På sikt kan dette føre til strukturelle endringer innen varehandelen.
Det er bygget relativt lite kontorareal i Kristiansandsregionen. I tallene for
kontor ligger også kontorareal i tilknytning til f.eks. lager og industribygg. Det
er altså bygget få «rene» kontorbygg.
I dag er det et relativt lite tilbud av gode kontorlokaler i sentrumsområdene,
og kvaliteten på sentralt plasserte kontorlokaler er varierende. I denne situasjonen er det en åpenbar fare at det tillates kontorbygg utenfor sentrene for å
dekke behovet. Det er derfor viktig at kommunene sikrer at regionen kan tilby
tilstrekkelig og egnede kontorlokaliteter, og at en i planleggingen legger til
rette for funksjonsblanding.
Regionen har en god reserve av næringsareal for industri og lager. Disse arealene ligger i all hovedsak utenfor sentrene i tilknytning til fjernvei.

Transport
Vegnett

Et godt vegnett er viktig for regionens innbyggere og næringsliv. E18 øst mot
Oslo og E39 vest mot Stavanger er under utbygging, og vil i løpet av en 10-15
års periode bli ferdigstilt med høy standard. Rv 9 nordover mot Hovden bygges
i samme periode ut med «gul stripe».
På Gartnerløkka møtes E18, E39 og Rv 9, og det er i dag store kapasitetsproblemer. Utbygging av krysset på Gartnerløkka er særlig viktig, og vil også ha
positive effekter for kollektivtransporten, beredskapssituasjonen i regionen og
byutvikling i Kvadraturens nærliggende områder. Det er også planlagt en ytre
ringveg nord for Kristiansand i tunnel fra Narvika til Breimyr. Denne ringvegen
vil avlaste Gartnerløkka for gjennomgangstrafikk.
Viktige vegforbindelser i regionen er vist i kartet på neste side.
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Kollektivtrafikk

Buss er det bærende elementet i kollektivtransporten i Kristiansandsregionen.
Bussen har hatt en jevn økning av passasjerer de siste årene, og det forventes
at denne trenden fortsetter. Dersom nullvekstmålet skal oppnås, må antall
kollektivreiser dobles. Bussens fremkommelighet må også prioriteres, særlig
på strekningen mellom Hannevika og Bjørndalssletta. Prioritering av bussen i trafikken fremfor personbil er helt vesentlig for at bussen skal være et
konkurransedyktig alternativ til personbil.
Regionen skal ha en utbyggingsstruktur som styrker kollektivtrafikken. Nye
boliger og arbeidsplassintensive og besøksintensive virksomheter bør lokaliseres i gangavstand til kollektivtilbud. Kollektivnettet fra kollektivkonsept
2030 ligger fast. Utbygging utenfor denne strukturen kan ikke forvente et
konkurransedyktig kollektivtilbud.
Det er i 2018 ca. 800 innfartsparkeringsplasser i Kristiansandsregionen,
og flere av disse har daglig høyt belegg. Det forventes at behovet for innfartsparkering vil øke i fremtiden.
Gange

I de fleste reiser er gange en del av reisen. For å oppnå nullvekstmålet, må
reiser ved bruk av gange øke med ca. 40 % frem til 2030. Det er derfor vesentlig at det legges til rette for gange i byområdene.
I planleggingen av nye bygg og anlegg er det av stor betydning at det legges
vekt på tilrettelegging av gode gangakser med korte forbindelser.
Sykkeltransport

Det er utarbeidet en egen sykkelstrategi for Kristiansandsregionen som har
en tidshorisont fra 2010 – 2020. For regional plan for Kristiansandsregionen er
dette en strategi for utvikling av infrastrukturen som er særlig relevant.
Siden de fleste sykkel- og gangturer foregår lokalt, utgjør kommunale
temaplaner det viktigste verktøyet for å utvikle et sammenhengende lokalt
gang- og sykkelnett. Kommunedelplaner for sykkel er utarbeidet i Vennesla
(2014) og Søgne (2015), og for sykkelekspressvei i Kristiansand (2015). Arbeidet med kommunedelplan for sykkel er igangsatt i Lillesand.
Som grunnlag for forhandlinger om en byvekstavtale ble det i 2014 utarbeidet forslag til prioriteringer av sykkel- og gangetiltak i Kristiansandsregionen.
Prioriteringene gir et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak som bidrar til å
oppfylle nullvekstmålet.
Nullvekstmålet forutsetter at en betydelig del av trafikkveksten i regionen
skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Dette innebærer en vekst i
sykkeltrafikken på 50% frem til 2030. Det er viktig at satsingen på sykkel og
kollektivtrafikk ses i sammenheng for å sikre at tiltakene som iverksettes gir
best mulig effekt.
Undersøkelser viser at reiser under 3 km har størst sjanse for å bli gjort med
sykkel.
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Parkering

Tilgang på parkeringsplasser er en forutsetning for å kunne bruke bil til sine
gjøremål. Gjennom parkeringspolitikken kan tilgangen til parkeringsplasser til
en viss grad reguleres, men for eksisterende private parkeringsplasser er det
begrensede muligheter for regulering. Det er i dag god tilgang på parkering i
alle kommune-, bydels- og lokalsentre i regionen.
Kristiansandsregionen har til dels spredt utbygging, og personbil er viktig for
mange for å få løst sitt transportbehov på en effektiv måte. Det er derfor en
balansegang mellom restriktive parkeringstiltak og hva som oppleves som et
tålbart inngrep folks hverdagsliv.
I tillegg kan parkeringspolitikk være konkurransevridende. Handels-, service-,
og opplevelsestilbud i et område uten parkeringsrestriksjoner kan velges på
bekostning av tilsvarende tilbud i et område med parkeringsrestriksjoner. Det
er derfor særlig viktig at parkeringspolitikken sees i sammenheng med regionens areal-, lokaliserings- og transportstrategi.
Sykkelparkering blir viktigere i folks transporthverdag etter hvert som flere
velger sykkel som transportmiddel. Den økende andelen el-sykler bidrar også
til økt behov for sykkelparkering.
Regionale transportfunksjoner

Sørlandsbanen brukes til pendling inn og ut av regionen, men også internt i
regionen mellom Nodeland, Vennesla og Kristiansand. Det er viktig for Kristiansandsregionen å ha et godt togtilbud til både Stavanger og Oslo, og at
stasjonsfasilitetene for regionens tre togstasjoner er av god kvalitet. Sørlandsbanen har stort behov for oppgradering av infrastruktur og skinnegang. En
sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil være et skritt i riktig
retning.
I utarbeidelsen av Regional plan for Kristiansandsregionen fra 2011, ble det
utredet om deler av Sørlandsbanen på strekningen Kristiansand - Vennesla og
Kristiansand - Nodeland kunne brukes til lokaltog. Dette er vurdert på nytt, og
er fortsatt ikke ansett å ha nødvendig befolkningsgrunnlag.
Regional kollektivtrafikk. Det finnes flere selskaper som opererer regionale
bussruter både vestover, nordover og østover inn og ut av regionen. Dette er
et viktig tilbud.
Kristiansand havn er en viktig nasjonal og internasjonal havn, og har stor betydning for regionen og landsdelen.
Havna er i endring. Virksomheten på Silokaia er flyttet til havneområde nord,
Kongsgård-Vige. På sikt kan ytterligere deler av virksomheten, containerhavna, bli flyttet. Dette fører til at store arealer på Lagmannsholmen blir tilgjengelig for transformasjon.
Kjevik lufthavn er Kristiansandsregionens og Sørlandets hovedflyplass. Kjevik
lufthavn har en viktig funksjon, og et godt utbygd rutetilbud både nasjonalt og
internasjonalt. Internasjonale forbindelser er avgjørende for det eksportrettede næringslivet i landsdelen.
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Samfunnssikkerhet og beredskap
Klimaet er i endring, og denne endringen må vi tilpasse oss. Ekstremvær blir
hyppigere, og gir økende risiko for flom- og skred, økt havnivå, mer overvann
og økt påvirkning på naturmiljøet. Dette må det tas hensyn til i all planlegging
i Kristiansandsregionen, og må følges opp i den kommunale planleggingen. I en
beredskapssituasjon skal kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy prioriteres
på vegnettet.

Blågrønn struktur

Foto: Statens vegevsen

Grønnstrukturen er et nett av store og små natur- og vegetasjonspregede
områder som vever sammen regionen og gir bebygde områder kontakt med de
større friluftsområdene. Flest mulig av regionens innbyggere skal ha tilgang
til et stort sammenhengende grøntareal uten å måtte bruke bil. Sammenhengende grøntområder på tvers av kommunegrensene forutsettes bevart med
grønne korridorer inn mellom bebygde områder. De grønne korridorene skal i
størst mulig grad strekke seg fra hav til hei. Det er utarbeidet retningslinjer
for regional grønnstruktur.
Vern av dyrket mark er en av de viktigste interessene i arealforvaltningen.
Alle jordbruksarealer skal i utgangspunktet bevares. For regionens fire store
sammenhengende jordbrukområder (Tangvall, langs Songdalsvassdraget, langs
Tovdalsvassdraget og ved Møglestu) er det utarbeidet retningslinjer for arealforvaltning. Jordbruksområdene i plankartet er nøyaktig avgrenset.
Strandsonen er en ressurs for regionens innbyggere og skal være tilgjengelig
for alle. Ubebygde områder i 100 metersbeltet og langs vassdragene Otra,
Tovdalsvassdraget, Søgneelva, Grimevassdraget og Ånavassdraget søkes bevart som viktige natur-, kulturmiljø og friluftsområder. Kystkommunene kan
legge til rette for økt tilgjengelighet for allmennheten for eksempel gjennom
oppkjøp av strategiske arealer, opparbeiding av kyststier og etablering av
småbåthavner. Det er vesentlig at tilrettelegging ikke går på bekostning av friluftsliv, naturmiljø og biologisk mangfold.
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Foto: AKT

I 1999 presenterte Kristiansand kommune en
byvisjon der arealutvikling og kollektivtransport
sees i sammenheng. Bussmetroprinsippet ble
innført. Bussmetroprinsippet betyr kort fortalt
å utnytte arealene langs bussens hovedtrase der
alle busser kjører, grunnlinjen, til byutvikling med
høy utnyttelse, fortrinnsvis til arbeidsplasser. I
tillegg tidsforskyves rutetidene til metrolinjene fra
bydelene, slik at det kommer en buss “hele tiden“
langs grunnlinjen. Altså; hvor bussen kjører,
hvordan den kjører og arealbruken langs traseen.

Prinsippene fra 1999 er i stor grad de samme,
men kollektivbetjeningen er utvidet til store deler
av Kristiansandsregionen. Fellesstrekningen for
kollektivtrafikk er mellom Hannevika og Rona, og
her skal fremkommelighet for kollektivtrafikken
prioriteres foran privatbilen. Det er busslinjer
med høy frekvens mellom kommunesentre og
bydelssentre i regionen.
Fortetting rundt sentre og i bydeler med god
kollektivdekning motvirker byspredning og
forsterker kollektivtilbudet. Denne areal og
transportstrategien bidrar til å nå nullvekstmålet.

I dag, 20 år senere, er det kollektivkonsept
2030 som er målsetningen for kollektivsystemet.
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5. Areal og transportstrategi i Kristiansandsregionen
Arealbruk
Hvor vi bor og arbeider legger sterke føringer for det totale transportbehovet
i regionen. Ved å stimulere til å bygge boliger og arbeidsplasser ved fortetting
og transformasjon, i tilknytning til kollektivknutepunktene, kan man på sikt
redusere transportbehovet.
For å oppnå nullvekstmålet er det viktigste i et langsiktig perspektiv å forhindre videre byspredning, og å lokalisere riktige funksjoner på rett plass.
Fortetting

Som hovedgrep skal arealer utvikles innenfor eksisterende tettstedstruktur
med særlig fokus på å utvikle og styrke eksisterende sentre. Dette betyr at
fortettingspotensialet og sentralt plasserte bolig- og næringsprosjekter med
god kollektivdekning skal utnyttes før urørte arealer bygges ut. Fortetting
og transformasjon er spesielt ønskelig rundt regionens kommune-, bydels- og
lokalsentre.
Byggesone

Byggesonen er definert som eksisterende tettstedsstruktur og enkelte regulerte områder som ikke er gjennomført ennå (pr. 1.1.2019). Det er innenfor
dette området utbygging i all hovedsak skal skje. Byggesonen er på plankartet
vist med mørk farge på strategisk nivå.
Regulert arealreserve utenfor byggesonen.

I Krisitansandsregionen er det flere regulerte bolig og næringsområder utenfor
den definerte byggesonen. Disse områdene kan utvikles i samsvar med gjeldende regulering.
Langsiktig arealreserve for bolig og næring.

For å sikre at regionen har nok areal til framtidig bolig- og næringsområder, er
det lagt inn en strategisk langsiktig arealreserve i plankartet. Områdene er:
Tabell 4. Langsiktig arealreserve (uregulerte områder)

Arealreserver bolig
Nodelandsheia 2 (5)
Moseidmoen (6)
Hamrevann (9)
Birkeland vest (10)
Birkeland syd (11)
Rosseland syd (27)

Arealreserver næing
Lohnelier nord (15)
Toftelandslier (16)
Borheia (18)
Sørlandsparken nord (22)
Rosseland syd (27)
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Om lokalisering av virksomheter
Det er tilstrekkelig med næringsarealer i regionen. Det viktigste er å lokalisere næringsvirksomheter etter funksjon. Eksisterende og potensielle områder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller C-områder etter
hvor godt tilgjengelige de er med bil, kollektiv transport og for gående og
syklister. Kartet til venstre viser anbefalt lokalisering av virksomheter i Kristiansandsregionen basert på virksomhetens funksjon.
A – områder
Virksomheter som tiltrekker mange mennesker skal lokaliseres i A-områder,
dvs. områder med god tilgjengelighet med kollektiv og ikke-motorisert transport og lav tilgjengelighet med bil. Et typisk A –område har:
• Høy intensitet av ansatte og besøkende
• Høy kollektivfrekvens
• Strenge parkeringsrestriksjoner
• Gode betingelser for bruk av sykkel
• Stort tilbud av varer og tjenester
I Kristiansandsregionen er kommunesentrene og bydelssentrene klassifisert
som A – områder. Kontorbedrifter skal som regel lokaliseres til A – områder.
C – områder
Virksomheter med få ansatte eller besøkende, men med høy avhengighet av
bil for godstransport osv., kanaliseres til C-områdene. Disse kan lett nås med
tungtransport, men trenger ikke å være så lett tilgjengelige med kollektive
transportmidler. Et typisk C – område har:
• Beliggenhet nær hovedtransportaksene
• Parkeringsmuligheter
• Ingen krav til kollektivbetjening
B – områder
I en mellomkategori ligger B-områdene, som kjennetegnes av å være relativt godt tilgjengelige både med kollektiv transport og med bil. Kollektive
trafikknutepunkter i sentrale byområder hører med til denne kategorien. I
B-områdene vil det være gunstig å lokalisere virksomheter som har forholdsvis
mange ansatte eller besøkende per arealenhet, men som samtidig er avhengige av en del varetransport. Et typisk B – område har:
•
•
•
•

Høy til middels intensitet av ansatte og besøkende.
God tilgjengelighet med offentlig transport
Parkeringsbegrensninger
God tilgjengelighet med sykkel
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Transport
Sykkel og gange
Regionen og særlig Kristiansand har en forholdsvis høy andel reisende som
sykler og går. Utviklingen de senere årene har vist at det virker å legge til
rette for syklende og gående. Denne utviklingen bør fortsette og det bør
prioriteres å fullføre sykkelekspressveien fra Timenes til Kjosbukta. Det bør
samtidig legges til rette for å kunne bruke sykkel mellom kommune-, bydelsog lokalsentrene i regionen.
Sykkel og gange må ses i sammenheng med fortetting og transformasjon ved
kollektivknutepunktene, slik at sykkel og gange blir det foretrukne transportmiddelet lokalt. Det må legges godt til rette for sykkelparkering ved fremtidige utbygginger av både boliger og arbeidsplasser. Det legges opp til et minimum antall parkeringsplasser for sykkel ved planlegging av nye utbygginger
For å øke andelen gående, er det viktig å legge til rette for gode og raske
forbindelser. I eksisterende bolig- og næringsområder kan kartlegging og
opprusting av eksisterende forbindelser (snarveier) ha god effekt for å gjøre
gåing mer attraktivt. Det er vesentlig at forbindelsene kan brukes hele året.
Kollektivtransport

Foto: Svein Tybakken

I Kristiansandsregionen er buss er det bærende transportmiddelet for kollektivtrafikken. Jernbanen er et supplement.
Kollektivtransporten er et vesentlig element i Kristiansandsregionens utbyggingsstruktur. Denne planen legger opp til utbygging, fortetting og transformasjon ved kollektivknutepunktene. På denne måten styrkes kollektivsystemet i regionen, samtidig som kollektivtilbudet til og fra sentrene øker.
Langs fellesstrekningen for kollektivtrafikk (Hannevika – Rona), er det viktig
med hinderfri tilrettelegging for buss. Dette gjelder i særlig grad strekningen
fra Hannevika, gjennom Kvadraturen og Lund, via UiA og ut på Bjørndalssletta.
Dette er en strekning hvor de fleste bussruter trafikkerer og hvor busstrafikken
er tett. Prioritering av kollektivtrafikken på denne strekningen forbedrer også
bussens konkurranseflate mot personbil.
For å øke andelen som reiser kollektivt bør det legges til rette for en fortsatt
utbygging av innfartsparkering, slik at de som har behov for det kan kjøre bil
dit, sette fra seg bilen og reise kollektivt videre. Innfartsparkeringene bør
etableres etter noen prioriteringskriterier:
• Plasser som “fanger opp” biltrafikk fra områder med et svakere kollektivtilbud
• Plasser som ikke brukes som ordinære parkeringsplasser for sentrumsområder
• Plasser hvor flere transportformer møtes, for eksempel jernbane og buss
• Plasser hvor det kan sikres en god og trafikksikker kobling mot kollektivtrafikken
• Plasser som har god tilgjengelighet med sykkel, inkludert sykkelparkering
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“Full prioritering av kollektivtrafikken
gjennom hele Kvadraturen og videre til Uia
er en premiss for å levere det transportvolum
som nullvekstmålet krever i 2030”
- sitat fra “Kollektivkonsept 2030“

Parkering

Foto: AKT

Parkeringspolitikk er ett av flere virkemiddel for å hindre videre vekst i personbiltrafikken. Ved å begrense mulighetene for parkering i senterområder
frigjøres arealer til gange, sykkel og kollektivtrafikk. Derfor bør også parkering
i byer og tettsteder legges under bakken.
Denne planen legger opp til en regional parkeringsnorm for nye tiltak, der hovedelementene er at det innføres minimumsgrenser for sykkelparkeringsplasser og maksimumsgrenser for personbilparkeringsplasser. Det blir opp til hver
kommune å tilpasse parkeringsnormen til lokale forhold (jfr. retningslinjenes
pkt. 5.4).

Beredskap

Klimaendringer og ekstremvær gjør at man må ha større fokus på hvor og
hvordan man bygger. NVE har utarbeidet og oppdaterer kart som viser flom- og
rasutsatte områder. Disse må tillegges stor vekt ved planbehandling av både
bygg og infrastruktur.
I tilfeller av ekstremvær vil veger og infrastruktur prioriteres for kolletivtransport og for nødetater ved behov.

Blågrønn struktur

• Regionens fire store sammenhengende jordbruksområder skjermes mot utbygging.
• Den regionale grønnstrukturen opprettholdes.
• Vassdrag og strandsone forvaltes etter nasjonale prinsipper.
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Alternativ 1:Ekstrem fortetting Fordeling av befolkningsvekst

Alternativ 1 – fortetting. Stolpene viser befolkningsvekst fordelt på utbyggingsstruktur for hver kommune.

Alternativ 2:Fortetting

Fordeling av befolkningsvekst

Alternativ 2 - balansert vekst. Stolpene viser befolkningsvekst fordelt på utbyggingsstruktur for hver kommune.

Alternativ 3:Spredt utbygging

Fordeling av befolkningsvekst

Alternativ 3 - spredt utbygging. Stolpene viser befolkningsvekst fordelt på utbyggingsstruktur for hver kommune.

32

6. Konsekvensanalyse
I denne reviderte regionale planen er det ingen nye utbyggingsområder. Ett av
hovedgrepene i planen er å skyve nye utbyggingsområder frem i tid, og effektivisere arealbruken i eksisterende utbyggingsområder gjennom fortetting og
transformasjon.
For å få frem konsekvensene av planen er den sammenlignet med to andre utviklingsscenario med ulik fordeling av befolkningsveksten i hver kommune. Det
er forutsatt en befolkningsvekst som følger SSBs MMMM-alternativ, fremskrevet
til 2050.
I alternativ 1 «ekstrem fortetting» bygges forventede nye boenheter i sentrale
deler av eksisterende byggesone, og nye arealer som fører til byspredning
bygges ikke ut. Alternativ 2 representerer en utbygging innenfor rammene av
planforslaget. Det legges opp til en moderat fortetting i tillegg til utbygging
av regulert boligreserve. Den utvidete arealreserven tas i bruk til slutt i de
kommunene hvor det er behov. Alternativ 3 «spredt utbygging» tar i bruk regulert boligreserve sammen med den utvidete arealreserven, uten å legge opp
til fortetting i bebygde områder.
Det er gjort en enkel analyse av arbeidsreiser for de tre alternativene. Det er
forutsatt at beboere i nye boenheter har samme arbeidsplassfordeling i regionen som i 2015. I tillegg er forhold til kollektivtrafikk og teknisk og sosial
infrastruktur vurdert.
Tabell 5. Beregnet total kjørelengde i km. til og fra arbeidsplass i alt.1-3. i 2050.

Gjennomsnitt,
kun ny bef. etter
2018-2050
Alt3

47,0

44,0

2747000

Sum kj.lengde, kun ny
bef. 20182050
887000

Alt2

44,3

43,3

2747000

835000

3582000

Alt1

42,2

42,9

2747000

796600

3543600

2018

Sum kj.lengde,
bef per 2018

Gjennomsnitt
samlet 2050

Sum
kj.lengde,
tot 2050
3634000

(43,0)

Tabell 5 viser beregnet daglig kjørelengde til og fra arbeidsplass i 2050. I alternativ 3 kjøres det daglig 50 000 km lenger til og fra jobb enn i alternativ 2.
I løpet av årets 230 arbeidsdager blir dette til sammen 12 mill. km.
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Konsekvensvurdering:
For å bruke utbyggingsstruktur i en region for å få ned transportarbeidet, må
det derfor tenkes svært langsiktig. Det meste av bygningsmassen i 2050 er
allerede bygget i dag. Utbyggingsstrukturen i Kristiansandsregionen er i all
hovedsak spredt, og det har historisk vært lite fokus på å bygge bymessig.
Dette sees igjen på transportarbeidet i utbyggingsalternativene som er analysert. Selv om det kan synes som lite forskjell i transportarbeid til og fra jobb
i alternativene (Tabell 4. Beregnet total kjørelengde til og fra arbeidsplass i
alt.1-3. i 2050.), blir det over år stor forskjell i transportbehov mellom alternativene.
Alternativ 1 «ekstrem fortetting» fremstår som det beste alternativ sett i forhold til nullvekstmålet. I tillegg vil alternativ «ekstrem fortetting» gi mindre
offentlige utgifter til investering og drift av infrastruktur. Alternativ 2 framstår
som nest best vurdert opp mot nullvekstmålet. Det vil ha et lavere konfliktnivå enn alternativ 1 siden det ikke vil kreve like høy tetthet i sentrale områder. Alternativ 3 er det alternativet som i minst grad bygger opp om nullvekstmålet, og er derfor vurdert som dårligst.
Det anbefales å effektivisere arealbruken i allerede bebygde områder med
god kollektivbetjening. Fortetting rundt regionens kommune-, bydels- og lokalsentre gjør at flere får dekket sine daglige behov i kort avstand til sitt bosted. Dette reduserer på sikt det totale transportbehovet, og det blir lettere å
velge alternative transportformer enn privatbil.
Effektiv arealbruk (fortetting og transformasjon) har også andre positive effekter for samfunnet. Fellesskapets utgifter til offentlig transport blir mindre
og flere får effekt av opprusting og drift av infrastruktur for gange og sykkel,
veier, vann og avløp. Tilsvarende kan kapasitet i sosial infrastruktur som skole,
barnehage og idrettsanlegg utnyttes mer effektivt. I sum tjener samfunnet på
å effektivisere arealbruken samtidig som friluftsområder og biologisk mangfold
opprettholdes.
Jo bedre regionen lykkes med å fortette rundt sentre og langs høyfrekvente
kollektivlinjer, jo enklere er det å nå nullvekstmålet uten å ta i bruk restriktive virkemidler.
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Tabell 6. Konsekvensvurdering

Tema / Alternativ

1: Ekstrem fortetting

2: Fortetting

3: Spredt utbygging

Forutsetninger

Høy tetthet i eksisterende senter/knutepunkt,
i tillegg til en moderat
fortetting langs hovedlinjene i fremtidig kollektivsystem.

Moderat fortetting i
eksisterende senter/
knutepunkt, i tillegg til
utbygging av regulert
boligreserve. Utvidet arealreserve prioriteres til
slutt der det er behov.

Utbygging av regulert
boligreserve, deretter
utbygging av utvidet
arealreserve der det er
behov. Ingen fortetting.

Gj. reiselengde arbeidsreiser pr. person for
nye bosatte (T/R)
Samlet reiselengde
arbeidsreiser for nye
bosatte (T/R)
Sykkel og gange

42,2 km

44,3 km

47,0 km

796 600 km

835 000 km

887 000 km

Kortere avstander gjør
det lettere å velge sykkel
og gange til gjøremål og
arbeid.

Forhold til kollektivkon- Styrker eksisterende
sept 2030
kollektivnett.

Tilgjengelighet for sykkel
og gange vil variere, men
vil være god i fortettingsområdene og i den sentrale boligreserven.

Lengre avstander favoriserer bilbruk

Styrker i hovedsak eksisterende kollektivnett.

Behov for nye kollektivlinjer inn i nye store
utbyggings-områder,
alternativt får ikke
nye utbyggingsområder
kollektivbetjening

Ikke behov for nye
kollektivlinjer.

Behov for noen nye
kollektivlinjer på sikt.

Infrastruktur

Kan i stor grad bruke
eksisterende teknisk og
sosial infrastruktur (veg,
vann, avløp, skoler) forutsatt nødvendig kapasitetsøkning.

Kan delvis bruke eksisterende teknisk og sosial
infrastruktur (veg, vann,
avløp, skoler) forutsatt nødvendig kapasitetsøkning.

Må bygges nytt.

Arealkonsum

Lite. Bygging i eksisterende utbyggingsområder.

Moderat. Noe nytt areal
tas i bruk.

Stort. Nytt areal tas
i bruk utenfor byggesonen. Byspredning.

Konflikt eksisterende
bebyggelse

Potensielt høyt konfliktnivå.

Moderat konfliktnivå.

Lavt konfliktnivå.
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7. Handlingsprogram
• Kommunene i Kristiansandsregionen skal innarbeide strategiene i denne
planen i sine kommuneplaner, inkludert hvordan kommunene skal tilpasse
seg økt hyppighet av ekstremvær.
• Det skal foreslås en felles strategi for fortetting og transformasjon i Kristiansandsregionen. Fortetting med kvalitet skal tillegges vesentlig vekt.
• Oppdatering av kollektivkonsept 2030, herunder
• Fremkommelighet for kollektivtrafikken, med særlig fokus på strekningen Hannevika – Bjørndalssletta (prosjektet «Buss i sentrum» pågår).
• Innfartsparkering
• Planen skal revideres innen 2030
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8. Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare
ressurser
1.1 Sammenhengende arealer
Verdifulle frilufts-, landbruks- natur- og kulturminneområder skal bevares mest mulig sammenhengende.

1.2 Regional grønnstruktur
Regionalt viktige områder for friluftsliv (jfr. plankart) skal legges til grunn for den videre planlegging i den enkelte
kommune.

1.3 Markagrense
I kommuneplanene skal det trekkes en langsiktig grense
mellom utbyggingsområder og friluftsområdene Rossevannsmarka, Torridalsmarka, Bymarka i Kristiansand, Skråstadheia og Kvåsemarka. Eksakte grenser defineres
i den enkelte kommuneplan.

1.4 Regionalt viktige jordbruksområder
Det tillates ikke ny utbygging innenfor regionalt viktige områder for jordbruk (jfr plankart).
Øvrige jordbruksarealer skal søkes bevart (jfr. temakart for landbruk). Ved planer om utbygging på disse arealene,
skal det dokumenteres at alternative utbyggingsmuligheter og fortetting er vurdert.

1.5 Langsiktige grenser mot jordbruk
Ved Tangvall, Brennåsen/Rosseland, Nodeland og Lillesand skal langsiktig grense mot jordbruksarealene vises i
kommuneplanen.

1.6 Byggeområder
Byggeområder i denne planen er omtrentlige og må konkretiseres i den enkelte kommuneplan. Unntaket er mot
regionens viktigste jordbruksarealer hvor grensene er eksakte. jfr. pkt 1.5.

1.7 Strandsone
100-metersbeltet langs sjøen skal søkes bevart som et viktig natur-, landskaps- og friluftsområde. Ubebygde arealer skal bevares med minst mulig menneskelige inngrep.

1.8 Vann og vassdrag
100-metersbeltet langs vann og vassdrag skal søkes bevart som et viktig natur-, landskaps- og friluftsområde.
Kommunen skal i kommuneplan fastsette en byggegrense på 50 – 100 meter langs vann og vassdrag.

1.9 Naturmangfold
Ved videre detaljplanlegging må biologisk mangfold og naturtyper undersøkes og tas hensyn til.

2. RETNINGSLINJER FOR AREALUTNYTTELSE
Retningslinjene for arealutnyttelse gjelder ikke nord for Birkeland, Grovane, Skarpengland og Hortemo. Med tetthet menes gjennomsnittlig antall boenheter per dekar i et utbyggings-område når interne veier og lekeplasser
ligger innenfor dette arealet, mens skoler, friområder og andre fellesfunksjoner ligger utenfor.

2.1 Effektiv bystruktur

Potensialet for fortetting, transformasjon og nybygging innenfor byggesonen (allerede utbygde by- og tettstedsområder) skal utnyttes for å styrke bruk av miljøvennlige transportformer og gi en samfunnsøkonomisk god utnyttelse av eksisterende sosial og teknisk infrastruktur. Høy utnyttelse og arealeffektive løsninger skal tilstrebes.
Planer og prosjekter skal utvikles med mål om å tilføre kvalitet til området og stedet de influerer. For å sikre utvikling av gode steder skal planer og prosjekter baseres på analyser som identifiserer hvordan planen/prosjektet
kan bevare eksisterende og tilføre nye kvaliteter til stedet.
Berørte kommuner og myndigheter skal legge vesentlig vekt på nødvendigheten av fortetting og transformasjon
for å sikre areal- og transporteffektiv planlegging i sin interesseavveining mellom ulike hensyn.

2.2 Minstekrav til tetthet i sentrumsområder og langs kollektivtransportens regionale stamnett
I sentrumsområder og innen 500 meter fra kollektivtransportens regionale stamnett, fra Vågsbygd til Rona, skal
følgende normer legges til grunn:
4 boenheter/daa (eller TU=150 for næring)
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6 boenheter/daa (eller TU=200 for næring) ved beslag av jordbruksjord.

2.3 Nye utbyggingsområder

Nye utbyggingsområder vist ved sirkler i plankartet regnes som en strategisk arealreserve som ikke skal tas i bruk
før alternativer innenfor eksisterende utbyggingsstruktur er utnyttet. Før nye utbyggingsområder tas i bruk må
det derfor foretas en vurdering av alternativ lokalisering innenfor eksisterende utbyggingsstruktur.
For nye utbyggingsområder som er vist i denne plan skal det utarbeides helhetlige kommunedelplaner eller reguleringsplaner som tar med hele utbyggingsområdet. Disse planene skal stadfeste trasèer for kollektivtransporten, og
gjennomsnittlig arealutnyttelse i planområdet.

3. RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSAREALER

Det skal kunne legges til rette for næringsutvikling i hele regionen med utgangspunkt i det enkelte steds fortrinn. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene om rett virksomhet på rett sted, jf. pkt
3.1-3.4 og temakart over ABC-områder.
Det skal kreves mobilitetsplan for alle etableringer med flere enn 50 ansatte.

3.1 Arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter: A1- og A2-områder
Arbeidsplassintensive virksomheter har høy tetthet av arbeidsplasser eller mange besøkende/kunder. Kontorbedrifter, offentlig forvaltning, handel og service er arbeidsplassintensive virksomheter. Denne type virksomheter skal
som hovedregel lokaliseres i sentre med god kollektivtilgjengelighet, mange innbyggere i gang- og sykkelavstand,
lav parkeringsdekning med bil og høy med sykkel.

3.2 Plasskrevende og transportrelaterte virksomheter: C og CB -områder
Arealkrevende virksomheter har stort behov for areal og tungtransport/biltransport, lav tetthet av arbeidsplasser
og få kunder/besøkende. Produksjonsbedrifter, gods- og logistikkvirksomhet er arealkrevende virksomheter som
ikke er avhengig av godt kollektivtilbud eller god tilgjengelighet for gående og syklende. Slike virksomheter skal
som hovedregel lokaliseres i tilknytning til stam- og riksvei og ha god parkeringsdekning for bil. Virksomheter som
benytter tog/skip/fly, bør lokaliseres i nærheten av trafikknutepunktene for den aktuelle infrastrukturen.

3.3 Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad: B -områder
Allsidig virksomhetsgrad er en mellomkategori for virksomheter med middels arealbehov og middels tetthet
av ansatte eller antall besøkende/ kunder. Håndverksbedrifter og andre kombinasjoner av lager og kontor er
eksempler på virksomheter med allsidig virksomhetsgrad. Denne type virksomheter bør ligge integrert i bystrukturen, med kollektivtilgjengelighet, middels parkeringsdekning for bil, og høy parkeringsdekning for sykkel.

3.4 Sjørettet næringsvirksomhet
Næringsarealer med sjøtilknytning skal som hovedregel ikke omdisponeres til andre formål.

4. REGIONAL PLANBESTEMMELSE FOR HANDELSETABLERING OG SENTERSTRUKTUR
Hensikten med planbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk
og miljøvennlig transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust byog tettsteds-utvikling og begrense klimagassutslippene. Det er også et mål å sikre at Kristiansandsregionens
befolkning har tilgang til et bredt spekter av varer og tjenester. Bestemmelsen har en varighet på inntil 10 år.

4.1 Forbud mot etablering av handelsvirksomhet utenfor byer og tettsteder (jfr. pbl. § 8-5)
Det tillates ikke etablert eller utvidet handelsvirksomhet1 med et samlet bruksareal på mer enn 3.000 m2,
utenfor sentre definert i denne plan (jfr. pkt. 4.4-4.5)

4.3 Forbud mot lokalisering av tjenesteyting utenfor byer og tettsteder

Det tillates ikke etablert eller utvidet offentlig tjenesteyting med høy besøksfrekvens, slik som NAV-tjenester, tinghus,
skatte-kontor osv. utenfor kommunesentre, bydelssentre, lokalsentre og bygdesentre. (jfr. pkt 4.4-4.5).
Det tillates ikke lokalisert kino utenfor kommunesentre og bydelssentre. (jfr. pkt 4.4-4.5).
Unntatt fra denne bestemmelsen er sykehus og utrykningsetater.
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4.4 Senterstruktur
Senterstrukturen i Kristiansandsregionen er som følger:
Sentre for detaljhandel og tjenesteyting:
•
Landsdelsenter: Kvadraturen med randsone.
•
Kommunesentre: Tangvall (t.o.m 31.12.19), Nodeland (t.o.m 31.12.19), Vennesla, Birketveit, Birkeland
og Lillesand
•
Bydelsentre: Vågsbygd, Rona, Tangvall (f.o.m 1.1.20) og Nodeland (f.o.m 1.1.20).
•
Lokalsentre: Flekkerøy, Voie, Hellemyr, Tinnheia, Justvik, Søm, Hånes, Hamresanden, Lund, Grim og
Vikeland.
•
Bygdesentre: Lunde, Kilen, Hægeland, Skarpengland, Skaiå, Vatnestrøm, Engesland, Herefoss og
Høvåg.
Sentre for handel:
•
Regional handelspark: Sørlandsparken (inkl. Sørlandsparken øst)
•
Andre sentre: Brennåsen og Tingsaker

4.5 Avgrensing av sentre
Sentre skal gis en avgrensing (sentersone) i kommuneplanen som samsvarer med kart og intensjoner i
regional plan.

4.6 Regionsenter
I Kvadraturen med randsone skal det legges til rette for viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdelen med høy besøksfrekvens. Viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdelen, som av plassmessige
eller andre årsaker ikke kan lokaliseres i Kvadraturen med randsone, skal sekundært søkes innpasset langs
kollektivtrafikkens stamnett mellom Hannevika og Sørlandsparken. I Kvadraturen med randsone legges det
ikke begrensninger på etablering og/ eller utvidelse av handelsvirksomhet.

4.7 Kommunesentre

Kommunesentre skal ha plass til et bredt spekter av handel, kultur, offentlig og privat service. Viktig publikumsservice som bare gis på ett sted i kommunen skal legges til kommunesenteret. Når sentrumssone er
avgrenset i kommuneplanen legges det ikke begrensninger på etablering og/eller utvidelse av handelsvirksomhet innenfor denne.

4.8 Bydelssentre
Viktige funksjoner på bydelsnivå skal lokaliseres i bydelssentre. Disse skal kunne inneholde detaljhandel og
2
offentlig tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke bydelens behov. Inntil 20.000 m detaljhandel kan
etableres uten dokumentasjon i henhold til pkt 4.12.

4.9 Lokalsentre og bygdesentre
Viktige funksjoner for lokalmiljøet skal lokaliseres i lokalsentre eller bygdesentre. Disse skal kunne inneholde
2
detaljhandel og tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke lokalmiljøets eller bygdas behov. Inntil 3.000 m
detaljhandel kan etableres uten dokumentasjon i henhold til pkt 4.12.

4.10 Regional handelspark
Sørlandsparken er regional handelspark beliggende delvis i tidligere Vest-Agder og delvis i tidligere AustAgder. Handelsparken foreslås utviklet innenfor eksisterende arealgrenser.
For den delen som ligger i tidligere Vest-Agder (Sørlandsparken vest) tillates ikke etablert eller utvidet areal til
detaljhandel utover det volum som er hjemlet i gjeldende reguleringsplaner per 01.01.2011.
For den delen som ligger i tidligere Aust-Agder (Sørlandsparken Øst) gjelder planbestemmelse i regional plan
for senterstruktur og handel i tidligere Aust-Agder.

4.11 Andre sentre

Rosseland/Brennåsen
Det tillates maksimalt etablert eller utvidet handelsvirksomhet på Rosseland/Brennåsen som samlet har et bruksareal på 15.000 m2 BRA. For at denne bestemmelsen skal tre i kraft må det foreligge kommunedelplan for
området som angir rekkefølgekrav knyttet til infrastruktur for kollektivtrafikken.

Tingsaker
For Tingsaker gjelder regional plan for senterstruktur og handel i tidligere Aust-Agder.

4.12 Krav til dokumentasjon

Ved dimensjonering av områder for handel utover de areal grenser som er satt i regional planbestemmelse skal
konsekvensene for eksisterende sentre belyses med basis i reisemotstand, reisevillighet og sentrenes
attraksjonskraft. Det skal også utarbeides en trafikkanalyse som belyser trafikale konsekvenser av nye handelsetableringer. Utredningene skal gjennomføres som del av kommuneplan/kommunedelplan.
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4.13 Definisjoner
Med handelsvirksomhet forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives
eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er
å oppfatte som handelsvirksomhet i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter en eller flere varegrupper. Som handelsvirksomhet regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som
for eksempel en handelspark.

4.14 Unntak
Bestemmelsene i denne plan har ikke tilbakevirkende kraft i tilfeller hvor det allerede foreligger byggetillatelse for handel.

5. RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTSYSTEMET
5.1 Kollektivtransport

a) I kommuneplanens arealdel skal kollektivtransportens regionale stamnett kartfestes. (jfr. figur side 23)
b) Veiholder skal sikre høyest mulig fremføringshastighet i kollektivtrafikkens regionale stamnett ved egne traseer
(bussgater og kollektivfelt), aktive prioriteringstiltak og lignende. Så langt det er mulig skal det søkes å unngå rundkjøringer i kollektivtrafikkens regionale stamnett. Øvrige arealtiltak ved kollektivtrafikkens regionale stamnett skal
ikke redusere fremføringshastigheten for kollektivtrafikken.
c) I tilknytning til knutepunkter på kollektivtrafikkens regionale stamnett skal det etableres innfartsparkering for bil
og sykkel.
d) I nye utbyggingsområder skal kommunedelplaner og reguleringsplaner i nødvendig utstrekning vise trasèer
for kollektivtransport.
e) I nye utbyggingsområder skal det tilstrebes å legge til rette for at kollektivtilbud er på plass når første bygning
tas i bruk.

5.2 Sykkel og gange
a)

Det skal etableres et sammenhengende regionalt sykkel vegnett, hvor det særlig legges vekt på sykkeltilgjengeligheten i landsdels-, bydels- og kommunesentra og i en avstand på 3 km fra disse.

b)

Det skal etableres gode parkeringsmuligheter for sykkel i alle sentra og ved offentlige bygg.

c)

Det skal sikres korte og direkte gangforbindelser til kollektivholdeplasser og lokale målpunkt.

d)

I planleggingen skal behovet for utvikling av eksisterende og etablering av nytt nettverk for både gange og
sykkel vurderes.

e)

Så langt mulig skal gående, syklende og motoriserte transportformer separeres.

5.3 Veinett

a) Persontransporten internt i regionen skal primært løses ved effektivisering av eksisterende veinett, prioritering
av kollektiv-trafikk, forbedring av kollektivtilbudet og gang- og sykkelveinett – og sekundært ved flere kjørefelt for
bil og nye veiforbindelser.
b) Det overordnede hovedveinettet, dvs. E18, E39, Rv 9, Rv41 (E18-Kjevik), Rv402 (Lillesand-Birkeland), Rv405
(Mosby-Vennesla) og Rv 456 (Vågsbygdveien), skal videreutvikles og sikre gode tilknytninger til terminaler for havn, jernbane og flyplass.
c) En effektivisering av eksisterende veinett er ikke tilstrekkelig til at regionen skal få et godt nok veinett. Planen
legger derfor opp til en utvidelse av dagens E-39 Kvadraturen – Tangvall til 4 felt snarest mulig og ellers økt sikkerhet og fremkommelighet på det øvrige veinett i regionen. På lengre sikt, i planperioden etter 2020 må det bygges
ny E18 / E39 utenom Kristiansand.
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5.4 Parkering
a)

Som en hovedregel skal kommunene gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel sette maksimalkrav for personbilparkering og minimumskrav til sykkelparkering i sentrale områder med god kollektivdekning og med god tilgjengelighet til service- og senterfunksjoner.

b)

Utformingen av parkeringsbestemmelsene vist i tabellen under er retningsgivende, og skal legges til grunn
for lokale tilpasninger i kommuneplanenes bestemmelser om parkering. Avgrensing av sentrumsområder og
eventuelle øvrige soner der det er hensiktsmessig, avklares i kommuneplanene, jf. planretningslinje 4.4 og
4.5.

Tabell 7. Parkeringsnorm
Bil
Per 100 m2 BRA

Sentrumsområder
(Landsdels-,kommuneog bydelssentre)

Sykkel
Lokalsentre og
andre sentrale
byområder

Øvrige
områder

Merknad

Alle områder

Bolig (høy utn.)
Bolig (lav utn.)
(NB: per boenhet)
Kontor
Forretning
Industri og lager
Hotell/overnatting
Undervisning
Omsorg/sykehjem

c)

For kontor og forretning samt boligprosjekt innenfor områder angitt som sentrumsformål skal som hovedregel
minst 85% av parkeringsplassene ligge under terreng. Nedkjøringsramper bør fortrinnsvis plasseres inne i
bygning. Arealeffektive løsninger, som fellesanlegg, parkering under bakken mv., skal i øvrige saker vektlegges.

d)

I sentrumsområder skal besøksparkering som hovedregel være avgiftsbelagt.

6. RETNINGSLINJER FOR ENERGI I BYGG
6.1 Fjernvarme og nærvarme
Tilknytningsplikt for fjernvarme/nærvarme for ny bebyggelse skal vedtas i alle konsesjonsområder for fjernvarme/
nærvarme.

6.2 Energiforsyning basert på fornybar energi
I kommuneplaner og reguleringsplaner som omfatter nye byggeområder, bør det alltid inngå en utredning om hvorvidt det ligger til rette for satsing på fornybare energiformer som for eksempel fjernvarme, jordvarme, bioenergi og
solenergi.

6.3 Energieffektivisering i bygg
I nye utbyggingsområder og ved fortetting skal kommunene vurdere å stille krav om lavenergi- eller passivhus.

7. RETNINGSLINJER FOR UNIVERSELL UTFORMING
7.1 Universell utforming i all planlegging.
Det skal stilles krav til universell utforming i all planlegging. Ved ny boligbygging skal minimum 70 % av alle boenheter ha universell utforming.
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