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INNLEDNING 
Utkastet til kommunedelplan for havneområde nord legger opp til en dobling av havneanløp for fraktskip 
til Kongsgård/Vige i forhold til det som går inn til havna i sentrum i dag. Arealet som legges til grunn i 
planforslaget vil beslaglegge et område som ifølge Kokkersvold / Seaport tilsvarer 54 fotballbaner i 
forhold til dagens 20 i Kristiansand Havn/COWI sin utredning oppgis et arealbehov tilsvarende 98,9 
fotballbaner.  

Det hevdes at man flytter havna til utkanten av byen ved å legge den i Kongsgård. Kristiansand har de 
siste 15-20 årene vokst østover, og dermed er det ikke korrekt å hevde at man legger havna ut av byen. 
Den andre store forskjellen fra byen er at planområdet for havn i Kongsgård/Vige tilstøter bebyggelse 
relativt nært på alle kanter av området. Planens største utfordring helsemessig er støyforurensing, og 
bebyggelsen på Søm består stort sett av bygninger fra 1950 - 80 tallet, noe som medfører at 
støyforurensing trenger lettere inn i bygningene. 

Dette er tidsvinduet for refleksjon rundt hvordan havneutvidelse på Kongsgård/Vige vil påvirke byens 
identitet. Signaleffekten av å velge Kongsgård/Vige-området til å oppfylle en ambisjon om å bli en av 
landets største havner er ikke tatt med i planprogrammet. Planprogrammet bør også ivareta helheten - 
gjerne uttrykt gjennom hvordan havneutbyggingen påvirker landskap og identitet til Kristiansand som 
destinasjon. 3D-modeller/simulering vil kunne omsette størrelser og begreper til en helhetlig visuell 
"virkelighet".  

OPPSUMMERING 
I velforeningene og blant beboere på begge sider av fjorden, er det for tiden et stort engasjement, og 
Randesund bydelsråd (RBR) vil følge behandlingen i By- og planavdelingen nøye. Vi forutsetter at 
utredningene som følger vil bli fremlagt i full åpenhet og etter gode demokratiske prinsipper og blir 
distribuert til alle berørte organisasjoner og enkeltindivider i det nye influensområdet.   

Østsiden av Topdalsfjorden bør behandles med samme detaljeringsnivå som vestsiden i 
statusbeskrivelsen. 

Det såkalte 0-alternativet (som jo også ville medført dramatiske utfyllinger i kontrast til dagens situasjon) 
bør være realistisk, hvilket det er dokumentert at det foreslåtte ikke er. Det bør utredes et alternativ 3, 
basert på en nøktern behovsvurdering og funksjonsdeling innen regionen. På Lagmannsholmen har 
man kort vei til jernbane, slik at både internasjonale og nasjonale føringer om at transport skal over fra 
vei til sjø og bane, tas hensyn til. Det er fullt mulig å utdype havnen på Lagmannsholmen, slik at den 
kan fungere i en fase hvor andre alternativer enn Kongsgård-Vige utredes. Dette vil uansett være et 
langt rimeligere alternativ. 

Randesund bydelsråd stiller spørsmål ved den fremtidige konkurranseevnen til en eventuell 
containerterminal på Kongsgård/Vige, tatt i betraktning de geografiske og marine begrensningene til 
manøvreringsarealet i vendeområdet og at fraktskip for containere stadig blir lengre.  

Influensområdet må justeres til det området og de antall boenheter som i realiteten blir påvirket av 
planforslaget, både hva angår støyforurensing og redusert vannkvalitet på strendene. Det bør utredes 
reelle konsekvenser for småbåttrafikken, da havnetrafikk til Kongsgård vil krysse direkte i 
hovedseilingsleden der båter fra 7 båthavner i fjorden må passere. I tillegg vil man båndlegge 
størstedelen av fjorden i havnas lengde innenfor de grenser som er trukket med blå strek slik at man 
nesten berører fjæresteinene på Søm.  

Miljørettet helsevern bør få et langt større fokus i planarbeidet. Vi krever at prosjektet skaffer til veie 
støymålinger som er modellert og sammenlikner med reelle verdier som er målt over tid etter at havna 
er satt i drift for å overprøve presisjonen og opplevelsen av det totale støybildet. For alle beboere 
innenfor det utvidede influensområdet vil hovedproblemstillingen være vårt krav til bomiljø og folkehelse 
opp mot havnas krav om fravær av driftsrestriksjoner. Lar det seg gjøre?  

Vi ber om at framdriftsplanen justeres slik at det legges inn tilstrekkelig tid til medvirkning.  

 



Høringsuttalelse Forslag til planprogram Kongsgård-Vige Side 2 av 4 

FREMDRIFT, MEDVIRKNING OG MODNING 
Viser til kapittel 11.3 og ber om at det avsettes noe mer tid til utredning og planlegging. Randesund 
bydelsråd mener dette er et planarbeid som forutsetter tid til medvirkning og modning. Vi ber om at det 
holdes åpne møter og medvirkningsverksteder der det er ønskelig at sentrale politikere deltar, før 
administrasjonen konkluderer og innstiller. Vi ber videre om at det holdes månedlige dialogmøter mellom 
prosjektgruppen og Randesund bydelsråd i planperioden. 

Randesund bydelsråd krever at planer som sendes ut senere på høring også sendes til oss. Prinsippet 
i offentlig forvaltning er at "den som berøres, skal høres".  

PLANALTERNATIVENE 
RBR erfarer gjennom planen at to ekspansive alternativer skal vurderes mot vedtatt reguleringsplan. 
Planalternativene skal presenteres i samme målestokk slik at de er enkle å sammenlikne for leseren. Vi 
ber innstendig om at det utvikles et Alternativ 3 som forholder seg til en nøktern havneutvikling, basert 
på et tydelig miljøperspektiv, arealeffektivisering og begrenset investering i påvente av en bedre, 
desentralisert lokasjon.  

0-ALTERNATIVET 
RBR stiller seg svært undrende til at alternativene sammenlignes med et alternativ som er dokumentert 
urealiserbart. Det synes som om havneanlegget på Kongsgård-Vige slik det fremstår i dag er bedre 
egnet som 0-alternativ, derfor henstiller RBR til at planen revideres tilsvarende.  

DEFINISJON AV PLANOMRÅDET 
Randesund bydelsråd mener at planområdet ligger for nær boligfelt på Søm og Kongsgård-Vige samt 
eksisterende og planlagt bebyggelse på Marviksletta. Hvordan er sikkerheten ivaretatt med hensyn til 
en eventuell eksplosjonsulykke på kaiområdet? Hvilken sikkerhetssone er beregnet her? 

Vi ønsker at planområdet begrenses slik at det ikke legges havneformål helt inntil Sømslandet. Hvordan 
skal småbåttrafikk ledes igjennom havna? Plandokumentet anerkjenner at det ligger flere store 
småbåthavner i Topdalsfjorden. Småbåtene fra disse havnene må passere havneområdet, hvor de vil 
ha vikeplikt for all nyttetrafikk. Planprogrammet viser at nødvendige manøvreringssoner dekker hele 
inngangen til Topdalsfjorden. I disse sonene vil lastebåter ha betydelig moment for å sikre seg mot 
strøm og vindforhold, og de vil være uforutsigbare for førere av småbåter. Mot Sømslandet vil 
manøvreringssonene strekke seg nærmere enn 50 meter fra land. Det må belyses hvilken lengde på 
skip som er lagt til grunn for manøvreringssonen som er inntegnet i kartet. 

INFLUENSOMRÅDET 
Randesund bydelsråd mener at influensområdet er altfor snevert definert og burde revideres som 
avmerket på vedlagte kart. På grunn av utslipp av ballastvann og kjemikalier fra havneanlegg samt fare 
for forurensning, vil strender og friområder rundt hele Topdalsfjorden bli påvirket. 

MILJØ 
Havneaktivitet genererer lyd og vibrasjoner både over og under vann. Forskning har konsentrert seg 
hovedsakelig om negative helserelaterte konsekvenser for mennesker. Helseplager grunnet støy er det 
miljøproblemet som rammer flest personer i Norge, og det forutsettes at helsekonsekvens-utredningen 
baseres på forskningsbasert kunnskap. Det er den totale støybelastningen som må konsekvensutredes. 
Beboere i influensområdet er allerede i dag plaget av støy, særlig nattestid, samt at det av hensyn til 
barn og unge vil være kritisk å utrede slike helsekonsekvenser sett i et læringsperspektiv. Videre er det 
i de senere årene kommet mer forskning som viser til at naturen og dyrelivet er vel så sårbart for lyd og 
lyspåvirkning utover det normale. 

Lydsoner: Oslo Havn opererer med gul sone på all lyd over vann innen en sone på 1000 meter 
(Kokkersvold/Seaport s.41). Sømsområdet vil ligge ca 500 meter fra planområdet, og topografien både 
rundt baklandet og på Sømssiden forsterker lyden ytterligere. 

Muligheten for å påvirke uheldige bivirkninger på omgivelsene til havna er størst i den innledende 
planleggingsprosessen når alternative plasseringer av havneaktivitetene diskuteres.  Det er i denne 
fasen viktig å presisere hvilken havneaktivitet som planlegges, og bruke adekvat datamodellering for å 
beregne nødvendig infrastruktur og fremtidig arealbehov. Anleggelse av en ny havn og/eller utvidelse 
av eksisterende, er svært kapitalkrevende. Det er derfor kritisk at alle negative, miljørelaterte elementer 
forårsaket av driften, som representerer en trussel for enten fauna, dyreliv eller mennesker, blir grundig 
undersøkt og vektet i denne fasen av prosjektet. Det må rettes spesielt fokus på det marine mangfoldet. 
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Store skip med tilsvarende stor motorkraft og bowthrustere vil utvilsomt påvirke bunnforholdene 
og kunne skade gytefisk i tang- og tarebeltet. Hvordan vil man unngå dette? 
 

FREMTIDIG UTVIKLING OG KONKURRANSEEVNE 
Skipsfarten har hatt en jevn økning i antall skip, skipenes størrelse, transportdistanser og geografiske 
områder i takt med økningen i verdenshandelen. I tidsrommet 1970 - 2010 har det vært en økning på 
over 300 % i den totale tonnasjen fraktet med båt (IMO, 2012). 

Frakt av containere er sterkt økende på grunn av den økte verdenshandelen. Vi ser derfor en til dels 
drastisk økning i størrelse på containerfrakteskipene. Dette setter store krav til planlegging og utvikling 
av fremtidens containerhavner og deres nærområder. For de havnene som ikke har mulighet til rask 
tilpasning, blir logistikkproblemer uunngåelige på kort tid. Noe som fort fører til tap av konkurranseevne. 

TRANSPORT 
En havn må ikke nødvendigvis ha overgang til alle typer transportsystemer for videre innlands frakt ut 
til kunden for å opprettholde sin drift. Men uten tilknytning til jernbane blir det vanskelig både i forhold til 
internasjonale avtaler, nasjonale transportmål og havnas konkurranseevne. Det er også urealistisk å 
håpe på minst 2 milliarder fra sentralt hold til å bygge jernbanespor til alternativ 1. 

METODIKK OG UTREDNINGSKRAV (KAP 10) 
Vi ber om at fagrapporter utarbeides av personer som har vært på befaring og har gjort seg kjent i 
planområdet og på begge sider av fjorden.  

Vi ber om at det utarbeides en digital modell av planområdet med omgivelser slik at det blir mulig å se 
fjernvirkninger av tiltaket fra ulike steder. Det bør kunne kreves at man også henter inn en uhildet 
tredjepart med ekspertkompetanse for å analyse resultater fra støymålinger. 

Vi foreslår at følgende innarbeides i konsekvensutredningen: 

 Investeringskostnader for hvert planalternativ bør fremgå tydelig 

 Ytre miljø og folkehelse må nevnt i prosjektets resultatmål. 

 Bortfall av grøntarealer. 

 Miljømessige konsekvenser av å sprenge ned terskelen ved Kjeltringholmen slik at fjorden ikke 

lengre er en terskelfjord.  

 Forurensing i luft og sjø. 

 Konsekvenser av større utslipp fra skip.  

 Skadepotensiale for kollisjoner mellom skip og mellom skip og lystbåter.  

 En revidert behovsanalyse utarbeides. 

 Økonomisk bærekraft, realisme i de utredede alternativene, spesielt alternativ med jernbane. 

 Konsekvenser for marinbiologisk mangfold. 

 Konsekvenser for vannkvalitet: avrenning fra havnearealer, utslipp fra skip, oppvirvling av 

bunnsedimenter, inngrep i terskelfjord. 

 Konsekvenser for trafikksikkerhet på sjø, konsekvenser for småbåttrafikk.  

 Manøvreringsareal vist på planskisse på side 10 skaper bekymring for friluftsliv på sjø og land, 

sandstrendene og bruk av svabergene. 

 Risiko ved våtbulk må få tilstrekkelig oppmerksomhet 

 En vurdering av hvilke alternativer for havneutvikling som gir mest mulig gods over på jernbane 

 Konsekvenser av støy- og lysforurensing, kvalitetssikret av en faglig kvalifisert tredjepart 

 Utredning av behov for sikkerhetssoner rundt planområdet med hensyn til tilgrensende boområder 

 Konsekvenser for visuell landskapsvirkning formidlet i 3D 

 Totaleffekten for boligområdene på østsiden av Topdalsfjorden må utredes. Disse områdene har 

kvaliteten sin i sol, utsikt og stillhet, i motsetning til mer utbane bydeler med høyere servicenivå. 

Bortfall av utsikt og stillhet vil medføre en betydelig endring som neppe kan prissettes, men likevel 

må komme med i regnestykket. 

 Avbøtende tiltak må utredes og avtalefestes 

 Rødlistearter i Topdalsfjorden er godt dokumentert og må vernes.  
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KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODENE 
Vi forventer at konsekvenser av ulike utbyggingsstrategier utredes i planarbeidet og at nødvendige 
føringer innarbeides i kommunedelplanens bestemmelser. Dette kan dokumentere behov for føringer i 
form av bestemmelser til planen for å ivareta hensyn til natur, miljø og samfunn, her forstått som 
nærmiljø og nabolag. 

KONKLUSJON 
I tillegg til det begrensede tidsaspektet, forutsetter planforslaget at det skal være mulig å flytte 
containerhavna til Kongsgård – Vige. Den forutsetter videre at det skal etableres jernbanetilknytning til 
området. Dette er en formidabel investering for alternativene på Kongsgård - Vige. Randesund 
bydelsråd ønsker å fremme et alternativ 3 der man leter etter en bedre og mer desentralisert lokasjon 
innenfor fremtidige kommune-/regiongrenser.  

For beboere i influensområdet vil hovedproblemstillingen være vårt krav til bomiljø og folkehelse målt 
opp mot havnas krav om fravær av driftsrestriksjoner. Lar det seg gjøre?  

 
Vedlegg: Grov skisse av ønsket 

revidert influensområde 

Kristiansand, 02.05.2016 

 
Randesund bydelsråd 

 
Anne-Kristin Øyulvstad Krzyzowski, 
Leder (sign.) 

  
 

Følgende organisasjoner og enkeltpersoner har gitt tilslutning til denne høringsuttalelsen: 

VELFORENINGER OG ORGANISASJONER 
FAU Vardåsen Skole 
Alvestien Vel 
Elgstien Vel 
Hamre Vel 
Hånestangen Vel 
Korsvikfjorden Velforening 
Kjelleviktoppen Vel 

Korsvikfjorden Velforening 
Randesund Historielag 
Øvre Bliksheia Vel 
Søm- og Fuglevika Vel 
Strømme Terrasse Vel 
Strømme Vel 
Tømmerstø Vel 

Vardåssløyfen/Vardåsveien 
Velforening 
Vige Vel 
Nedre Sømsveien beboere 
Øvre Fuglevikkleiva Vel 

ENKELTPERSONER 
Anne Abelsen 
Kjetil Abelsen 
Øyvind Adriansen 
Per og Mary Arntsen 
Bernt Jørgen Beckmann 
Laila  Benham 
Eivind Bergem 
Astri Berntsen 
Steinar Berntsen 
Carl Eskild Billington 
Tove Bjerke 
Svenn Frode Bøgh-Tobiassen 
Jørn Cruickshank 
Alf K Danielsen 
Øivind Dønnestad 
Cecilie Engelhart 
Trine Flesvig 
Hans og Ellinor Frivold 
Britt Gabrielsen 
Leiv Einar Gabrielsen 
Sigrun Gabrielsen 
Sissel Gjesdal 
Martin Gjessen 
Merete Grimstad 
Astri Jortveit Horn 
Maria Husefest 

Erling Jakobsen 
Mona Eva Jakobsen 
Aldona Jurczak 
Janusz Jurczak 
Jytte Birk Kaas 
Geir Knutsen 
Anne Katrine Kreunen 
Cathrine Krüger 
Barbara Krzyzowska 
Svein Lundemoen 
Jan-Petter Løken 
Bjørn Mykland 
Tonje Nilsen 
Iris Anette Olsen 
Jørn Olsen 
Terje Ormseth  
Janne Lindal Paulsen 
 Frank Wold Pettersen 
Vibeke Prytz-Jensen 
Steinar Prytz-Jensen 
Svein B Rasmussen 
Lars Erik Robstad 
Britt Rosenvold 
Helge og Eli Marit Rui 
Hanne og Erik Sagen 
Helge Stahl 

Gregor Krzyzowski 
Erling Storvold 
Renate og Jon Svendsen 
Bjørnar Syvertsen 
Vegard Syvertsen 
Tor Christian Søndergaard 
Elin Thomassen 
Nils Tvedt 
Kristin og Tallak Tveide 
Izabela Tyma 
Lidia Urban 
Zbigniew Urban 
Anne Usterud 
Pål Usterud 
Vidar Wangen 
Birger Westergren 
Grethe Grevstad 
Anette N. Hagen 
Kristin Hognestad 
Hilde Håland 
Eirunn Wallevik Kristoffersen 
Kjersti Sandsdalen 
Simen Stavdal 
Vidar Wangen 
Rune Solheim 
Lars Erik Robstad 

 


