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FORORD
Statens vegvesen region Sør har startet opp arbeidet med konsekvensutredning og
detaljregulering for ny E39 fra Gartnerløkka til Meieriet i Kristiansand. Statens vegvesen har
engasjert Rambøll AS som konsulent for dette planarbeidet. Denne temarapporten omfatter
verdianalyser for temaene landskapsbilde og bybilde, kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø og
friluftsliv og naturmiljø. Temarapporten er grunnlagsmateriale for planprogram og silingsrapport.
En konsekvensutredning er vanligvis delt opp i to faser. Fase 1 er kartlegging og vurdering av
verdier (denne rapporten), mens fase 2 er en vurdering av omfang og konsekvenser for bygging
av de ulike vegalternativene.
Registreringsarbeidet er utført sommeren og høsten 2012.
Vegvesenets prosjektleder Asbjørn Heieraas har ledet arbeidet med verdianalysene for de ikke
prissatte konsekvenstemaene. Denne delrapporten er utarbeidet av landskapsarkitekt Hanne
Alnæs, sivilarkitekt Venke Moe og naturforvalter/geomatikk ingeniør Lars Jøran Sundsdal.
Temakartene er utarbeidet av Lars Jøran Sundsdal. Der ikke annet er oppgitt er foto tatt av
Hanne Alnæs.

1.

SAMMENDRAG
Målet med verdianalysen er å skaffe seg kunnskap om området en veg er tenkt planlagt
gjennom. Analysen synliggjør verdifulle områder. På den måten kan de ikke prissatte temaene
være med på å legge premisser for utarbeidelse av vegtraséer.
Rapporten beskriver de fire temaene Landskapsbilde og bybilde, Nærmiljø og friluftsliv,
Kulturminner og kulturmiljø og Naturmiljø. Temaet Lokal og regional utvikling beskrives som et
eget kapittel til slutt.
For temaet Landskapsbilde og bybilde viser rapporten at det er enkelte områder og objekter som
utpeker seg med stor og svært stor verdi. Det er Kvadraturen, Kristiansand kirkegård og Myren
gård. For temaet Nærmiljø og friluftsliv har Kvadraturen, Kristiansand kirkegård, Myren gård,
Baneheia, Grim bydelssenter, Arkivet/Samsen og deler av Heiene stor verdi. For temaet
Kulturminner og kulturmiljø har også her Kvadraturen, Kristiansand kirkegård og Myren gård stor
verdi. I tillegg har områdene Frobusdalen/Banehaven, store deler av Grimsvollen og
Artillerivollen, Bellevue og Duekniben, Kobberveien Gamle Flekkerøyvei og boligområder i
Hannevika, samt flere enkeltobjekter stor verdi. For temaet Naturmiljø er det ingen områder eller
objekter med stor verdi, men flere med middels -stor verdi. Temaet Lokal og regional utvikling
har områder med stor verdi som bl.a. Kvadraturen med omkringliggende arealer, Kristiansand
stasjon og jernbaneområdet, Kristiansand havn og Quadrum, Hannevika.
Disse verdiregistreringene viser om det vil medføre konsekvenser som følge av de ulike
vegalternativene. Områdene nevnt over som har stor verdi for nesten alle ikke-prissatte temaer
vil medføre at alternativsøket forsøker å unngå å berøre disse.
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2.

BAKGRUNN FOR ARBEIDET

2.1

UNDERSØKELSESOMRÅDET OG DAGENS VEGSYSTEM

VERDIANALYSE IKKE-PRISSATTE TEMA

Undersøkelsesområdet omfatter en strekning på 3,2 km som starter ved Baneheitunnelen og
ender rett vest for rundkjøringa ved Kartheia. Strekningen har en varierende bredde der
eksisterende veganlegg inngår i undersøkelsesområdet.
Dagens veganlegg med høybro over Gartnerløkka og jernbanesporene, og lavbro (Vestervegbroa)
fra rundkjøringa på Gartnerløkka til rundkjøringa ved Arkivet, dominerer by- og landskapsbildet.
Denne østre delen av undersøkelsesområdet ligger innenfor en urban sone av Kristiansand og
grenser tett inn til Kvadraturen, Kristiansand havn og kirkegården. Fra Duekniben til Kolsdalen
har området et annet preg med industri på sjøsiden og naturområder på motsatt side. Fra
Hannevika til Meieriet ligger vegen delvis i tunnel i bunnen av en dal med industri på sørsiden
side og natur og boligområder på nordsiden side.
Verdianalysen skal gjøre detaljert rede for dagens situasjon i undersøkelsesområdet og verdisette
ulike delområder for å danne grunnlag for valg av alternativer i en senere fase, for å utarbeide
planprogram og konsekvensutredning.
Fra E18 i Baneheitunnelen fortsetter E39 videre vestover med to felt på en høy bro over
Vestervegbroa og jernbanen. Lokaltrafikk tar av i krysset på Gartnerløkka og forsetter videre til
sentrum via Vestre Strandgate, nordover på Rv 9 eller vestover på Vestervegbroa med avkjøring
i rundkjøring ved Arkivet til havna og ferja.
Vegtraséen ligger i en smal korridor mellom Kvadraturen, Kristiansand kirkegård, jernbanen,
havna og boligområdet Bellevue der også det verneverdige Arkivet ligger. Gang- og
sykkeltrafikken tar av fra Kvadraturen og følger lavbroa på smale fortau. Det er kulverter på østog sørsiden av Gartnerløkka og under lavbroa ved Arkivet. Videre vestover er det gang- og
sykkelveg.
I 2014 avsluttes omfattende byggearbeider i Kolsdalen og Hannevika der ny firefelts
Vågsbygdveg skal koples til E39. I det nye systemet vil E39 ha to kjørefelt i østlig retning og ett
kjørefelt i vestlig retning fra Kolsdalen mot Meieriet, men etter tunnelen forsetter E39 i to felt.
Hovedtyngden av dette vegsystemet bygges som tunneler. I rundkjøringen ved Meieriet fordeles
trafikken videre vestover på E39, til Tinnheia i nord eller til Kartheia/Slettheia i sør. Det er også
en lokalveg som går i dagen fra rundkjøringa ved Meieriet og mot Vågsbygd via Hannevika.
Gang- og sykkelvegen følger E39 på nordsiden av vegen i vest og den lokale vegen mot
Vågsbygd til Hannevika. Der kobler gang- og sykkelvegen seg til gang- og sykkelvegsystemet
mellom Vågsbygd og Kristiansand sentrum. Mellom Hannevika og Kartheikrysset ligger vegen i
en dal med bratte skråninger på hver side.
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Figur 1. Oversiktsbilde av undersøkelsesområdet

Hele transportsystemet er svært sårbart vest for Gartnerløkka fordi det ikke finnes noe godt
parallellvegnett/omkjøringsveg på denne strekningen. En eventuell omkjøring må ledes via små
boliggater. Dette er heller ikke tilfredsstillende øst for Gartnerløkka, selv om trafikken kan ledes
gjennom Kvadraturen.
Miljø er en sentral del av Statens vegvesens visjon. Etatens miljøpolitikk og nasjonale mål og
føringer legger lista høyt, og utfordrer oss til å planlegge veglinjer som tar bedre vare på det
omkringliggende miljøet. Statens vegvesen har satt dette i system gjennom å ta i bruk
miljøfaglig kompetanse bredt og tidlig i planfasen. Miljø inngår som en premiss i planprosessen.
Begrepet miljø brukes i denne sammenheng om alle temaene som er definert som ikke-prissatte
tema i Håndbok 140.

2.2

VEGVESENETS FOKUSOMRÅDER PÅ MILJØ OG OMGIVELSER

2.2.1 Statens vegvesens miljøvisjon

I forberedelsene til Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det utarbeidet et tverretatlig forslag til
miljøprofil for transportetatene. Dette arbeidet la grunnlaget for utarbeidelse av samferdselssektorens miljøvisjon: Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker eller miljø.
Dette innebærer at:





Ingen mennesker skal bli alvorlig syke eller få vesentlig redusert livskvalitet
Det biologiske mangfoldet skal ikke reduseres eller skades vesentlig
Ingen viktige funksjoner eller områder i naturen skal skades vesentlig
Ingen viktige kulturminner eller kulturmiljøer skal skades eller bli ødelagt
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2.2.2 Statens vegvesens strategi for å sikre god arkitektur

Arkitektur og landskap danner omgivelsene for våre liv. De påvirker oss og betyr noe for oss alle.
God arkitektur er med på å skape identitet og tilhørighet og kan øke vår livskvalitet. Statens
vegvesen har derfor en strategi for å sikre god arkitektur på det vi planlegger, bygger og drifter.
Regjeringen sier at god arkitektur skal bidra til:






Høy livskvalitet gjennom attraktive, funksjonelle og tilgjengelige omgivelser
Velferd
Bærekraft
Felles kultur og identitet
Verdiskaping

2.2.3 Statens vegvesens ansvar for Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljøer knyttet til Statens virksomhet representerer sentrale kilder til
historien om utviklingen av det norske samfunnet. Det er statens ansvar å ivareta disse kildene
på en slik måte at de danner meningsfylte kulturminner i samtiden og blir bevart for ettertiden.
De enkelte statsetater har en selvstendig interesse og et selvstendig ansvar for å dokumentere
sin egen kulturhistorie, både i form av bevaring av faste kulturminner og i form av drift av
museer.
I samsvar med prinsippet om sektoransvar, slik dette er nedfelt i St. meld. nr. 46 (1988-1989)
Miljø og utvikling- Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport, i St. meld. nr. 58 (1996–
97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, og St. meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med
kulturminner, har statlige sektorer ansvar for:

Som eier å forvalte egne kulturminner og kulturmiljøer på en måte som ivaretar de
kulturhistoriske kvalitetene

Som myndighetsutøver å sikre at hensynet til kulturminner og kulturmiljøer blir tatt vare
på i sektorpolitikken, både når det gjelder myndighetsutøvelsen og bruken av relevante
virkemidler.

2.2.4 Naturmiljø

Statens vegvesens virksomhet påvirker naturmiljøet både gjennom bygging av veganlegg og i
forbindelse med drift og vedlikehold av vegnettet.
Statens vegvesen legger vekt på å finne gode løsninger som bidrar til å redusere påvirkningen av
naturmiljøer, gjennom planprosesser med bred medvirkning. Etablering av veger fører likevel
ofte til inngrep i naturmiljøer, slik at leveområder for planter og dyr går tapt eller forringes. Hver
gang det foretas inngrep i naturmiljøer forsvinner en del av det biologiske mangfoldet.
Etablerte veger kan også representere en permanent barriere for mange dyrearter, noe som
begrenser dyrenes naturlige forflytninger og utgjør en risiko for å bli drept i trafikken.
Betydningen for mangfoldet er størst ved inngrep i naturtyper som er sjeldne eller inneholder
sjeldne arter. Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no) har laget en liste over arter med liten
geografisk utbredelse og som står i fare for å forsvinne fra norsk natur. I tillegg til at
leveområder splittes opp, påvirkes de også indirekte ved endret vannhusholdning, lokalklima,
støy, forurensning og av folks ferdsel i tidligere lite tilgjengelige områder.
Statens vegvesen innarbeider naturmangfoldloven ved planlegging og bygging av veganlegg og
legger til grunn lovens formål, §1: «Lovens formål er at naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig
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bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel,
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.»
Statens vegvesen skal finne gode løsninger som bygger på et godt kunnskapsgrunnlag (§8), og
føre-var-prinsipp (§9). Påvirking på økosystemer skal vurderes utfra den samlede belastning det
blir eller kan bli utsatt for (§10). Det skal også tas i bruk miljøforsvarlige teknikker som
begrenser eller unngår skade (§12) og i den grad det må gjøres tiltak må det dekkes av
tiltakshaver hvis rimelig(§11).

2.2.5 Nasjonale mål og retningslinjer

St.meld. nr. 58 (1996-97).
Luftforurensning og støy representerer i dag et betydelig helse- og trivselsmessig problem i
mange norske byer og tettsteder, og påfører samfunnet betydelige kostnader knyttet til bl.a.
sykefravær og behandling. Hovedkilden til disse utfordringene ligger i den voksende
transportsektoren.
Vegenes økte arealbeslag har sammen med økt utbyggingspress bidratt til reduksjon i arealer for
matvareproduksjonen, sterk nedgang og oppsplitting av grøntstrukturer i byer og tettsteder, og
til at store deler av kulturarven i form av fornminner, historiske bygninger og bygningsmiljøer er
gått tapt. Grøntstrukturen med ulike typer grønne områder, bekker og vann påvirker det lokale
klimaet, demper støy og reduserer støvplagene, og har en viktig trivsels- og helsefremmende
betydning ved å gi muligheter for daglig mosjon, lek mv. Bevaring av kulturminner og
kulturmiljøer er viktig for å ta vare på uerstattelige kulturhistoriske, kunnskapsmessige og
estetiske verdier, og for utvikling av identitet og stedstilhørighet. Ved at et representativt utvalg
av landets kulturminner blir sikret, kan samtiden og framtidige generasjoner få et mest mulig
fullstendig bilde av landets historiske, miljømessige og kunnskapsmessige utvikling.
Nasjonal transportplan 2014-2023 Klima- og miljø utredningsfasen1
Friluftsliv
Mulighetene for fysisk aktivitet og friluftsliv påvirkes av transportsektoren både ved
transportanleggene, transporten på veg og bane samt tilhørende aktivitet som det legges til rette
for. Den viktigste påvirkningen er at transportinfrastrukturen legger beslag på viktige arealer og
avskjærer sammenhengende områder som begrenser arealenes funksjonalitet for friluftslivet.
Konfliktene mellom friluftsliv og nye transportanlegg er størst i nærområdene til byer og
tettsteder fordi disse arealene har størst brukshyppighet. Også i områder langs vassdrag og i
strandsonen og lite påvirkede og sammenhengende skog- og fjellområder er det viktig å unngå
inngrep. Fordi tilgjengeligheten til friluftslivsområder er svært god ved bruk av eksisterende
transportnett, vil nybygging bare unntaksvis være viktig for å bedre tilgjengeligheten.
I Statens vegvesen er det en målsetting at «Ingen vegprosjekter skal bidra til å skape nye
problemsoner2». Det er utviklet et sett kriterier som må oppfylles for å unngå at et tiltak skaper
nye problemsoner. Formuleringen «skal stort sett» betyr at det kan være mindre avvik fra målet
uten at dette gir nye problemsoner.
Tiltaket skal stort sett:







1
2

Ikke forringe muligheten/kvaliteten for lek, rekreasjon og utendørs opphold i nærmiljøet
Ikke forringe muligheten/kvaliteten for utøvelse av et variert friluftsliv
Ikke forringe særlig verdifulle naturmiljøer
Ikke forringe særlig verdifulle kulturminner/-miljøer og sammenhengen mellom disse og
omgivelsene
Ha en lokalisering, utforming og dimensjon som står i et harmonisk forhold til landskapet
og de bygde omgivelsene
Ikke redusere driftsgrunnlaget i landbruket
Ikke redusere muligheten for økonomisk utnyttelse av ressurser

http://www.ntp.dep.no/2014-2023/pdf/rapport_klima_og_miljo.pdf
Problemsoner er nærmere beskrevet i NVVP-veileder nr. 3, Vegdirektoratet (Problemsoner. Statens
vegvesen Vegdirektoratet 1995).

Ramboll

8 (95)

E39 GARTNERLØKKA – MEIERIET



VERDIANALYSE IKKE-PRISSATTE TEMA

Ikke redusere muligheten for utnyttelse av arealer som er viktige for kommunens
arealpolitikk

3.

PLANPROSESS OG METODE

3.1

OVERSIKT OVER PLANPROSESSEN
Fase 1 Analyse

Avgrensing av området

Vurdering av hvilke tema som er beslutningsrelevante for prosjektet og derfor bør
analyseres

Verdianalyse for ikke-prissatte tema

Tilsvarende analyser for prissatte tema
Fase 2 Alternativsøk og siling

Traseer som nesten er like slås sammen

Utarbeidelse av silingsrapport som dokumenterer hvorfor noen alternativer er silt ut og
angir hvilke alternativer som utredes videre i fase 3

Utarbeidelse av planprogram
Fase 3 Konsekvensanalyse

Fastsettelse av referansesituasjonen (0-alternativet) og tema som skal utredes

Konsekvensene vurderes i hht. metodikken i Håndbok 140

Anbefaling av alternativ basert på sammenstilling av prissatte og ikke prissatte
konsekvenser

Rapport og planforslag utarbeides

3.2

FASE 1 VERDIANALYSE
Målet med verdianalysen er å skaffe seg kunnskap om området en veg er tenkt planlagt
gjennom. Analysen synliggjør verdifulle områder. På den måten kan de ikke prissatte temaene
være med på å legge premisser for utarbeidelse av vegtraséer.
Verdianalysen er todelt:
1. Registrering av områder innenfor undersøkelsesområdet
2. Vurdering av de registrerte områdenes verdi innenfor undersøkelsesområdet
Lokal og regional utvikling er ikke et fagtema i Håndbok 140. Det er likevel valgt å beskrive dette
temaet i verdianalysen. Det er benyttet samme metodikk for utredning av lokal og regional
utvikling som for de ikke-prissatte temaene.

3.2.1 Forberedende arbeid

Før analysen iverksettes skal planområdet avgrenses. Planområdet er det området hvor det er
aktuelt å bygge et vegtiltak. Dette ligger fast for alle fagtema som utredes.
Området utenfor undersøkelsesområdet kan bli påvirket av vegtiltaket eller ha betydning for
vurderingene innenfor planområdet. Slike områder utgjør influensområdet, som vil variere fra
fagtema til fagtema. Samlet utgjør planområdet og influensområdet undersøkelsesområdet. I
denne verdianalysen er det valgt å behandle planområdet og influensområdet som
sammenfallende, slik at det kun er en type område som beskrives og dette er da definert som
undersøkelsesområdet.

3.2.2 Metode

Metoden som er benyttet bygger på Vegdirektoratets håndbok 140, men skiller seg fra metoden
som er beskrevet i håndboken ved at man foretar registrering og vurderer verdi for de relevante
fagtema før alternativsøking. Målet med metoden er å kartlegge verdien i området på en tydelig
og anvendbar måte for den senere planprosessen. På den måte sikres at hvert tema legger
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premisser for hvilke alternative løsninger som blir utredet i den videre planprosessen. Verdianalysen er inndelt i registrering og verdivurdering som vist på figuren under.

Figur 2. Verdianalyse er inndelt i registrering og verdivurdering mens tiltakets egenskaper
mht.påvirkning av omgivelsene blir beskrevet i konsekvensutredningen i neste fase.

3.2.3 Registreringsmetode

Registreringen er en verdinøytral og faktaorientert beskrivelse av undersøkelsesområdet. I tillegg
til de undersøkelsene som er gjort i denne fasen, er deler av materialet hentet fra foreliggende
plandokumenter, registreringer og utredninger.
Registreringene er gjennomført ved bruk av kart, ortofoto og befaringer i området.

3.2.4 Registreringskart

Den informasjonen som er samlet inn om området, ved registrering i felt og gjennomgang av
tilgjengelige kilder, er gitt en visuell framstilling på kart. Det er utarbeidet kart for følgende
tema:

Landskapsbilde / bybilde

Nærmiljø og friluftsliv

Naturmiljø

Kulturminner og kulturmiljø

Lokal og regional utvikling
Flere av temaene er vist på to-tre kart av hensyn til lesbarheten. Registreringene danner
grunnlaget for analyse og utarbeidelse av verdikart.
3.2.5 Kriterier for vurdering av verdi

Det defineres delområder med felles karaktertrekk som så verdisettes etter kriteriene hentet fra
verditabeller i HB 140. Det er en verditabell for hvert fagtematema. Verdivurderingene skal
begrunnes med utgangspunkt i kriteriene, og angis på en glidende skala fra liten til stor verdi:

Figur 3. Verdien angis på en glidende skala fra Liten til Stor verdi
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Med utgangspunkt i registreringene skal de enkelte områdene innenfor undersøkelsesområdet gis
en verdivurdering. Også objekter og enkeltelementer kan defineres som et mindre område.

Figur 4. Verdi fastsettes på grunnlag av registreringene og verdikriteriene hentet fra H140.
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Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet
sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves fra vegen (reiseopplevelse).
Landskapsbildet omfatter omgivelsene, fra det tette bylandskapet til det uberørte
naturlandskapet. Normalt omtaler man det enten som bybilde eller landskapsbilde. Fordi
undersøkelsesområdet ligger i overgangen mellom bylandskap og naturlandskap, omtales det i
denne verdi-analysen som landskapsbilde/bybilde.

Figur 5. Undersøkelsesområdet

4.2

DEFINISJON
En vanlig definisjon av landskap er et område som er formet under påvirkningen fra og samspillet
mellom naturlige og menneskelige faktorer. Byen er i denne betydning en type landskap.
Begrepene landskapsbilde og bybilde brukes i denne sammenheng om de visuelle
omgivelsene.
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4.2.1 Overordnete karakteristiske trekk for regionen

I følge NIJOS fastsetting av landskapsregioner i Norge3 tilhører området Landskapsregion –
Skagerrakkysten. Regionen kjennetegnes blant annet av følgende:







Landskapets hovedform er småkupert hei- og sprekkedalslandskap, stedvis oppstykket av
enkelte dalganger
Landskapets hovedformer består av knauser, koller og bergdrag med ofte skrint
jorddekke. I regionens bakland er jordsmonnet bedre
Hav og vassdrag. Regionen har mange tjern og grunnfjellssjøer omgitt av skogslandskap
eller næringsrikesjøer i jordbrukslandskap. Flere elver i elvedaler går gjennom regionen
Vegetasjon. Temperert edelløvskog med eik, bøk, ask og lind. På skrinne bergkoller og
fjell dominerer furu. . Gran og blandingsskog er vanlig i senkninger og lier med godt
jordsmonn
Bebyggelse og tekniske anlegg. Byggeskikken i regionen er preget av rikholdig
trearkitektur fra ulike perioder.
Landskapskarakter. Furu på skrinne bergkoller, frodig edelløvskog i bergskorter og
senkninger. Jordbrukslandskap i smale teiger innunder lave bergdrag. Mange småbruk er
nedlagt og kulturlandskapet preges av gjengroing.

4.2.2 Overordnete landskapstrekk i undersøkelsesområdet

Landskapet i undersøkelsesområdet er representativt for regionen. Det bynære landskapet skilles
fra boligområdene og naturlandskapet av E39.
De ulike strukturene er innvevd i hverandre, men de mest karakteristiske trekkene er:

Hav og hei

Småhusbebyggelse, industribebyggelse og kvartalsbebyggelsen i Kvadraturen

Linjedragene i landskapet

Figur 6. Overordnete landskapstrekk
Til venstre: Hav og hei. I midten: Småhus, industri og Kvadraturen.
landskapet

Til høyre: Linjedragene i

Hav og hei tilsier at det er en kystlinje med havna i sentrum og innover i landet ligger de
karakteristiske vegetasjonskledde heiene.
Mellom hav og hei finner vi boligområder med en innvevd grønnstruktur.
Kvadraturen er svært karakteristisk for Kristiansand, og undersøkelsesområdet tangerer vestre
hjørne av Kvadraturen som består av 54 kvartaler i et rektangulært karrémønster med parallelle
gater.
Industribebyggelsen til Xstrata Nikkelverk, Christiansands Bryggeri og Hennig-Olsen
Iskremfabrikk utgjør en karakterskapende industribebyggelse som har gjenkjennelsesverdi i
Kristiansand. Alle disse bedriftene ligger innenfor utredningsområdet.
3
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Landskapets hovedtrekk består av linjedragene som er en forlengelse av Setesdalen og munner
ut på Gartnerløkka, linjedraget som dannes av draget der E39 ligger i dag fra Rige mot
Hannevika, og de bratte skrentene i nord-sørlig retning som ligger i hele landskapet.

4.3

GENERELT OM UNDERSØKELSESOMRÅDET
Landform/terrengform
Området har mange bratte skrenter og drag i nord-sørlig retning. E39 ligger langs et platå med
en høy skjæring mot nord.
Vegetasjon
Området ligger i nemoral sone. Skogen i denne sonen domineres av eik, bøk, alm, ask og lind,
arter som er varmekjære. Undervegetasjonen består ofte av både et busksjikt og et frodig
feltsjikt med urter. Bunnsjiktet består ofte av moser og lav.
Det er sammenhengende skogkledde områder i Baneheia, Tinnheia og langs Eigevannet, og
vegetasjonsdragene følger i daldragene nordover. Boligfeltene blir delt opp av disse
vegetasjonsbeltene, som ofte kalles «fingerstruktur» i denne sammenheng. Vegetasjonen i
boligområdene (hager) gir boligområdene et grønt preg.
Langs dagens E39 fra Gartnerløkka til Meieriet er det løvtrevegetasjon langs nesten hele traséen.
Kristiansand kirkegård har løvtrær med store kroner, noen fra 1820-tallet da kirkegården ble
anlagt, som strekker seg ut over kirkegårdsmurene. En mindre park, Eigelunden ligger på Grim i
utkanten av undersøkelsesområdet. Eigelunden har som navnet tilsier store gamle eiketrær.
Nybyen er en ungdomspark i randsonen av Kvadraturen. Parken er fra ca 2000 og har en lund av
lønn i et rutemønster. Bellevue-parken er rester etter en større park fra 1800-tallet som nå ligger
på hver side av E39 ved Arkivet. Her står det høyreiste lerketrær rundt et minnesmerke over de
som døde i fangenskap fra Aust- og Vest Agder under 2. verdenskrig. Parken rundt Vilhelm Kragstatuen4 på Vesterveien (E39) kalles Rundingen og er en liten park med furutrær. I Kvadraturen
finner vi Stener Heyerdahls park, Wergelandsparken og parken rundt Domkirken. Børsparken
vender mot Vestre Strandgate.
På Gartnerløkka er det rester etter en lindeallé som i dag ligger utenfor sin opprinnelige
sammenheng, men likevel fremstår som et viktig grønt element i bybildet.
Hovedtyngden av vegetasjon finner vi på nordsiden av E39, mens det er mindre trær og annen
vegetasjon på sjøsiden av E39.
Vann
Sjøen og havna ligger som en del av undersøkelsesområdet. Lasteskip, cruisebåter, militære fartøyer og fergetrafikk bidrar til aktiviteter som danner Kristiansands identitet. Skjærgården ses fra
undersøkelsesområdet og både utsikt til sjøen og dynamikken i havna er en del av bybildet.
I undersøkelsesområdet finner vi ferskvannene 1. Stampe, 2. Stampe og 3. Stampe og
Kristianiafjorden som ligger i Baneheia. De er viktige i friluftssammenheng og som
opplevelseselement i landskapet. Det ligger et lite vann på Duekniben og lengst vest finner vi
Eigevannet som er det største vannet og det som ligger nærmest undersøkelsesområdet.
Grimsbekken renner fra nord, og ligger åpen fram til Setesdalsveien, men renner i rør videre ut i
sjøen ved KMV-tomta i havna. Den siste delen av bekken ble, da den gikk i åpent løp, kalt
Natmansbekken. Møllevannsbekken kommer fra nordvest og går delvis i åpent løp, delvis i rør ut
i sjøen.
Bebyggelse
Bebyggelsen har forskjellig karakter og i denne analysen deles den inn i følgende typologier:
4

Vilhelm Krag, den kjente Sørlandsdikteren, har fått sin statue på Rundingen på Vesterveien hvor han skuer ut over havnen og byen. Den er
laget av billedkunstneren Finn Eriksen og ble reist i 1969 etter en gave fra Kristiansands Mek. Verksted A/S og Zernichow-legatet

Ramboll

14 (95)

E39 GARTNERLØKKA – MEIERIET

VERDIANALYSE IKKE-PRISSATTE TEMA



Kvadraturen med renessanseplanen som ideal. Er inndelt i Murbyen og Posebyen og
øvrige områder. Kvadraturen beskrives nærmere i kapittelet om kulturminner og
kulturmiljø.



Industribebyggelse; Christianssands Bryggeri ligger isolert fra øvrige
industrivirksomheter, mens Xstrata Nikkelverk, Hennig Olsen Iskremfabrikk og Herman
Hansen Mekaniske Verksted ligger samlet i Hannevika. Tine Meierier ligger langs E39 i
vest i undersøkelsesområdet
Som en mer oppstykket og blandet industri- og næringsbebyggelse finner vi ulike
virksomheter i Hannevika/Kartheia. På Grim ligger nærings- og forretningsbygg,
flerbrukshall,skoler og kirke som et intakt bydelssenter.



Boligbebyggelsen i undersøkelsesområdet består av områder med småhusbebyggelse
med overvekt av hvitmalte trehus og hager i Frobusdalen, på Grimsvollen/Artillerivollen,
Brønnstykket, Bellevue, Duekniben og Hannevika. På Tinneheia er det blokkområder og
småhusbebyggelse.



Signalbygg i undersøkelsesområdet er Stasjonsbygningen på Kristiansand
jernbanestasjon, Arkivet og industribebyggelsen ved Xstrata Nikkelverk. Fra
undersøkelsesområdet ser man Siloene på Lagmannsholmen og Odderøya.

Andre elementer
Andre elementer som er viktige i landskapsbildet/bybildet er selve E18/E39 som ligger som en
barriere mellom sjøen og innlandet, som en barriere mellom Kvadraturen og bydelen Grim og
som en barriere mellom bydelene Tinnheia/Hellemyr og Slettheia.
Havna og stasjonsområdet er dynamiske i forhold til at større båter kommer og går, og gjør at
store parkeringsplasser endres fra å være fylt av biler til å framstå som øde flater.
Høybrua er et monumentalt byggverk som skaper en visuell barriere fra områdene i nordvest mot
sjøen og havna. Vesterbrua, også kalt Gartnerløkka bro, er en vegbro på E18. Den strekker seg
fra utløpet av Baneheitunnelen ved Gartnerløkka i øst til Vesterveien ved utsiktspunktet
Rundingen i vest. Her skifter skiltingen fra E18 til E39. Brua er en kassebro i betong med 18
spenn, der største spenn er 46 meter. Brua er 679 meter lang, har to kjørefelt og ble åpnet i
1980. Høyeste punkt på broa er 21,5 moh.
Lavbroa ligger delvis under høybroa, men ruver mindre i landskapet enn høybroa. Høyeste punkt
på lavbroa er 12,7 moh.
I Kvadraturen danner de brede gatene siktakser mot Vestre havn og Østre havn. Fra Duekniben
på Tinnheia og «utsikten» i Baneheia er det utsikt i 360 grader og fra Rundingen og Vilhelm
Krag-statuen er det utsikt ut over hele havna og innseilingen til byen.

Figur 7. Høybroa ligger over jernbanen,
lavbroa i bakgrunnen.
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VERDIKRITERIER
Liten verdi
- Områder med
reduserte visuelle
kvaliteter

Middels verdi
- Områder med
visuelle kvaliteter
som er
typiske/representativ
e for landskapet i et
større område/region
- Områder med vanlig
gode visuelle
kvaliteter

Stor verdi
- Områder med
spesielt gode visuelle
kvaliteter, som er
uvanlige i et større
område/region
- Områder der
landskapet er unikt i
nasjonal
sammenheng

Områder i
spredtbygde
strøk

- Områder med
reduserte visuelle
kvaliteter
- Områder hvor
landskap og
bebyggelse/anlegg til
sammen gir et
mindre godt
totalinntrykk

- Områder med
visuelle kvaliteter
som er
typiske/representativ
e for landskapet i et
større område/region
- Landskap og bebyggelse/anlegg med
vanlig gode visuelle
kvaliteter

- Områder med
spesielt gode visuelle
kvaliteter, som er
uvanlige i et større
område/region
- Områder hvor
landskap og
bebyggelse /anlegg
til sammen gir et
spesielt godt eller
unikt totalinntrykk

Områder i by
og tettbygde
strøk

- Områder som bryter
med byformen og
utgjør et mindre godt
totalinntrykk
- Områder som har
reduserte eller
dårlige visuelle
kvaliteter eller utgjør
et mindre godt
totalinntrykk

- Områder med vanlig
gode visuelle
kvaliteter
- Områder som er
tilpasset byformen
og gir et vanlig godt
totalinntrykk

- Områder som
forsterker byformen
og utgjør et spesielt
godt totalinntrykk
- Områder som har
spesielt gode visuelle
kvaliteter eller utgjør
et spesielt godt
totalinntrykk

Områder der
naturlandska
pet er
dominerende

Figur 9. Kriterier for vurdering av landskapsbildet/bybildets verdi. Fra HB140.

4.5

DELOMRÅDER
Undersøkelsesområdet deles inn i områder med ulik visuell karakter.






Delområde
Delområde
Delområde
Delområde
Delområde












Delområde
Delområde
Delområde
Delområde
Delområde
Delområde
Delområde
Delområde
Delområde
Delområde

1:
2:
3:
4:
5:

E39 med sidearealer
Kvadraturen
Grim bydelssenter
Christianssands Bryggeri
Havne- og industriområdet med Kristiansand stasjon, havn, KMV, Statoil,
Xstrata og Hennig Olsen Iskremfabrikk
6: Kartheia; næringsbebyggelse
7: Tine Meierier
8: Kristiansand Kirkegård
9: Baneheia
10: «Heiene»; Tinnheia, Kolsbergheia, Eigevann
11: Småhusbebyggelsen på Østre Grim og Frobusdalen
12: Småhusbebyggelsen på Duekniben og Møllevannsveien
13: Blokkbebyggelsen i Kobberveien
14: Småhusbebyggelsen fra Hannevik Terrasse til Eigevannsveien
15: Myren gård
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Figur 10. Oversikt over delområder for landskapsbilde/bybilde

På de neste sidene vises ulike registreringskart som beskriver landskapsbilde/bybilde.
Figur 11. Landskap/bybilde, høydelag
Figur 12. Landskap/bybilde, landskapsformer
Figur 13. Landskap/bybilde, arealbruk
Figur 14. Landskap/bybilde, vegstruktur
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Delområde L1, E39 med sidearealer
E39 ble for denne strekningen tidligere kalt- og kalles fremdeles Vesterveien på folkemunne.
Delområdet består av selve E39 med alle av- og påkjøringsramper, høybroa, lavbroa og
gangveger og andre konstruksjoner. Delområdet starter i øst der E39 kommer ut av Baneheitunnelen, vestover med rundkjøringen på Gartnerløkka og fordeling nordover til Rv9 og til
Kvadraturen på Vestre Strandgate. Trafikkbildet er komplisert. Høybroa går over rundkjøringen,
jernbanesporene (deler av Kristiansand stasjon) og en bensinstasjon med av- og påkjørsler. Den
går langs, men høyere enn lavbroa. Lavbroa går over jernbanesporene. Alle gang-/sykkelveger
krysser under kjørevegene i kulverter med komplisert kjøremønster og vanskelige siktlinjer.
Høybroa går videre vestover med landkar omtrent ved Rundingen. Her går vestgående felt i
tunnel, mens østgående felt går i dagen, under høybroa. E39 går videre på fire felt til Kolsdalen
for deretter å gå i tunnel i vestgående felt og i dagen i østgående felt til Hannevika. I Hannevika
er det avkjøringsramper til Vågsbygd. Her pågår det byggearbeider fram til 2014 i forbindelse
med ny Vågsbygdvei. Videre vestover er det to-felt, med rundkjøring i krysset med Kartheia der
den vestlige enden av undersøkelsesområdet slutter. Vegen ligger tungt i terrenget i høye
skjæringer.
Det er sammenhengende gang-/sykkelveg langs E39. Syklistens reiseopplevelse er preget av
støy, støv og forurensning. Kjøremønsteret har trafikkfarlige krysningspunkt og er vanskelig
fattbart. Den reisendes kjøreopplevelse er knyttet til utsikten mot Kristiansand sentrum, havna,
Odderøya og innseilingen til byen. Spesielt er utsikten fra høybroa god.

Figur 15. Gartnerløkka sett fra Baneheia

Figur 17. E39 ved Statoil, sett mot vest

Figur 16. E39 ved Gartnerløkka, Baneheitunnelen

Figur 18. E39 med Meieriet i bakgrunnen

Vegen bryter med byform og landskapsform og danner en kraftig fysisk og visuell barriere i
bybildet. Området har dårlige visuelle kvaliteter og utgjør et mindre godt totalinntrykk.
Landskapsbildet vurderes til liten verdi.
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Delområde L2, Kvadraturen
Delområdet består av 54 rektangulære kvartaler i et rutenettmønster med bygninger på begge
sider. Det er kjøregater og en gågate. Kvadraturen er delt i Murbyen, Posebyen og øvrig bebyggelse. Murbyen er det institusjonelle sentrum med kirke og rådhus. Den representerer en særegen arkitektur i Kvadraturen med blanding av ulike stilarter og mange bygg med stor arkitektonisk egenverdi 5. Posebyen omfatter 10 kvartaler med trehusbebyggelse fra 17-og 1800-tallet
øst i Kvadraturen. Resterende del av Kvadraturen har nyere og blandet bebyggelse. Undersøkelsesområdet tangerer Kvadraturen i nordvest i koblingen mellom E39 og Vestre Strandgate.
Kvadraturen utgjør et spesielt godt totalinntrykk og har spesielt gode visuelle kvaliteter.

Figur 19. Kvadraturen sett fra Baneheia

Figur 20. Oversikt over Kvadraturen (Foto: UiA)

Landskapsbildet vurderes til stor verdi.

Delområde L3, Grim bydelssenter
Dette området består av dagligvareforretning, bakeri og sykkelforretning, ungdomsskole,
barneskole, barnehage, kirke, flerbruksanlegg/idrettsanlegg og en nedlagt mølle, mm. Grim kirke
er en arbeidskirke fra 1969, reist i betong. Det skal bygges leilighetsbygg på gamle Idda i løpet
av få år. Virksomheten på Christianssands Møller er avviklet, men teglsteinsbygningene fra 1901
står6. Grims skole er fra 1956 og Solholmen skole er fra 1964. Arealene er åpne og bygningene
store i forhold til omkringliggende boligbebyggelse. Det er mange enkeltelementer av stor verdi,
for eksempel Christianssands Møller, de gamle bryggeribygningene, Grim kirke og mange store
gamle trær. Områdets verdi trekkes likevel ned av bygninger uten enhetlig karakter og utflytende
arealer.

Figur 21. Grim bydelssenter

Figur 22. Idda Arena

Området har vanlige, gode visuelle kvaliteter og er tilpasset byformen og gir et vanlig godt
totalinntrykk. Arkitekturen rundt mølla er spesielt god, kirken er et landemerke, flerbrukshallen
5
6
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og skolene fremstår med gode visuelle kvaliteter, men det er mange store åpne arealer som
virker utflytende.
Landskapsbildet vurderes til liten-middels verdi.
Delområde L4, Christianssands bryggeri
Bryggeriet ligger mellom Setesdalsveien, jernbanelinjen og Kristiansand kirkegård. Bryggeriet
består av teglsteinsbygninger som vender ut mot Setesdalsveien og lagerbygninger som vender
mot jernbanen. De eldste bygningene er fra 1859, men virksomheten har også nyere bygninger.

Figur 23. Christianssands bryggeri

Området bryter med byformen på stedet, men har intakt industribebyggelse med arkitektonisk
interessante bygninger. Ligger noe trangt mot Rv 9, men gir et vanlig godt totalinntrykk.
Landskapsbildet vurderes til middels verdi.
Delområde L5, Havne- og industriområdet med Kristiansand stasjon, havn, KMV,
Statoil, Xstrata og Hennig Olsen Iskremfabrikk
Området er sammensatt, men framstår med en enhetlig karakter med store industrielle bygg og
høye piper og kraner langs sjøfronten. På stasjonen finner vi den karakteristiske stasjonsbygningen, næringsbygg og brakker. Togene har avganger flere ganger daglig og skaper dynamikk.
Tollbygningen og fergeterminalen har sterke farger som avviker fra bybildet. Passasjertuben
danner en visuell barriere mot sjøen. I havna er den gamle KMV-dokka. Statoilanlegget har
tanker og bygninger. Virksomhetene har store åpne flater til lager, parkering, mm. Det store
industriområdet Xstrata dominerer i landskapsbildet. Verket er utvidet betydelig siden
etableringen i 1910 og består av store bygg med høye piper som er landemerker og
orienteringspunkt. Her er også Aker MH og Hennig Olsen Is. Virksomhetene har store sjønære
industribygg. Iskremfabrikken bryter linjedraget som munner ut i Hannevika.

Figur 24. Kristiansand havn

Figur 25. Hennig Olsen Is og Xstrata
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Bygninger og store åpne flater bryter med byformen, men ligger samlet og noe lavere enn byen
for øvrig. Tuben er en visuell barriere og de fargesterke bygningene bryter med bybildet. E39
avgrenser området på den ene siden, og sjøen på den andre, og gir området en avgrenset og
tydelig form. Dette er med på å dempe de negative faktorene i landskapsbildet.
Landskapsbildet vurderes til liten verdi
Delområde 6, Kartheia; næringsbebyggelse
Delområdet er lite og består av bygninger som ligger på en rekke høyt over E39, og forholder seg
i liten grad til E39. De inneholder ulike næringsvirksomheter med tilliggende parkeringsarealer.

Figur 26. Næringsbebyggelse på Kartheia

Området har ingen visuelle kvaliteter.
Landskapsbildet vurderes til liten verdi.

Delområde 7, Tine Meierier
Området består av Tine Meieriers produksjon- distribusjons- og lagerlokaler. Mellom de store
bygningene er det store asfalterte flater for manøvrering av tunge kjøretøyer. Området ligger
delvis innrammet av vegetasjonskledde fjellknauser som gjør at bygningene blir delvis skjult.

Figur 27. Tine Meierier og E39

Figur 28. Rundkjøringa ved Meieriet

Området har ingen visuelle kvaliteter, men bygningene ligger delvis skjult bak knauser med trær
og blir derfor mindre eksponert i landskapet.
Landskapsbildet vurderes til liten-middels verdi.

Delområde L8, Kristiansand Kirkegård
Kirkegården ligger mellom E39, Setesdalsveien og jernbanen. Kirkegården er fra ca 1821, mens
kapellet er fra 1927 og restaurert i 2008. Trærne har oppnådd stor kronebredde som strekker
seg høyt og ut over kirkegårdsmuren. De gir en grønn ramme langs E39 på denne strekningen.
Kirkegården er innrammet av en høy mur. Mot E39 er den integrert i rekkverket på lavbroa,
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mens den er frittstående ellers. Mot Rv9 er det en forblendet natursteinsmur, mens den er pusset
fra Gartnerløkka til jernbanen. Det er smijernsporter i muren og kirkegården brukes som snarveg
mellom E39 og Rv9. Gravstøtter, minnesmerker og benker gir rom for ettertanke på kirkegården,
men veger og jernbane utgjør en kraftig barriere på alle kanter av kirkegården. Kirkegården er
ca 33 daa og utgjør en betydelig del av grønnstrukturen i Kristiansand. På utsiden av murene er
det store lindetrær som forsterker delområdets verdi som en stor grønn lunge i byen.

Figur 29. Gravlunden på Kristiansand kirkegård

Figur 30. Kapellet på Kristiansand kirkegård

Området utgjør et stort sammenhengende grønt område. Kirkegården utgjør et spesielt godt
totalinntrykk og har spesielt gode visuelle kvaliteter i form av store trekroner og et vakkert
kapell.
Landskapsbildet vurderes til stor verdi.

Delområde L9, Baneheia
Baneheia ligger som et grønt bakteppe for Kvadraturen og bydelen Grim. Det er et større
sammenhengende naturområde med gode turmuligheter i umiddelbar nærhet til byen og
boligområdene. Baneheia er viktig i landskapsbildet og i Kristiansands innbyggeres bevissthet.
Det er stier som slynger seg, stille vann og sildrende bekker og balløkker. Fra et utsiktspunkt ser
man ut over byen og langt til havs. Heiene rammer inn bebyggelsen og danner en naturlig
horisontlinje som bakteppe for byen. Området har vanlige visuelle kvaliteter og er typisk for
landskapet i regionen, men det som trekker verdien opp på verdiskalaen er at det rammer inn
byen og står i en positiv kontrast til byen.

Figur 31. 2. Stampe i Baneheia

Figur 32. Badeplassen i 3. Stampe i Baneheia

Horisontlinjen og innrammingen av byen er positiv i landskapsbildet. Undersøkelsesområdet har
visuelle kvaliteter som er vanlige i regionen, men kontrasten mellom naturlandskapet og det
tettbygde bylandskapet skaper en positiv kontrast.
Landskapsbildet vurderes til middels - stor verdi.
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Delområde L10, «Heiene»; Tinnheia, Kolsbergheia, Eigevann
Heiene omfatter et småkollete og vegetasjonskledd område nord for E39 som ligger mellom
boligfeltene på Duekniben, Kobberveien, Eigevannsveien/Hannevika terrasse og Tinnheia.
Området fungerer som en grønn buffer mellom disse boligfeltene. De overordnete
terrengformene og grøntdragene skiller de ulike boligområdene fra hverandre og gjør at det er
kort avstand til naturområder fra alle boligområdene. Heiene rammer inn bebyggelsen og danner
en naturlig horisontlinje. Heiene er ofte ulendte med bratte skrenter og drag i nord-sørlig retning.
Dragene muliggjør ferdsel. På Duekniben ligger det et lite vann mens Eigevannet er større. Begge
vannene skaper variasjon i landskapsbildet og bidrar til økt opplevelse. Et område mellom
Kolsdalen og Kobberveien er i dag oppfylt pga. vegarbeider, men skal tilbakeføres til slik det var
før anleggsarbeidene startet.

Figur 33. "Heiene" mellom Hannevika og Tinnheia

Figur 34. Tursti ved Duekniben

Horisontlinjen er positiv i landskapsbildet. Området har visuelle kvaliteter som skaper variasjon i
bybildet, men er vanlige i regionen.
Landskapsbildet vurderes til middels verdi.
Delområde L11, Østre Grim og Frobusdalen
Østre Grim og Frobusdalen består av boligområder med villabebyggelse fra 1920-30 tallet og
senere. Grimsbekken og flere grøntdrag og naboskapet til Baneheia gir området en god
grønnstruktur og innramming. I Banehaven ligger en karakteristisk sammensatt rekke av
firemannsboliger i Banehaven som er rester etter en eldre gatebebyggelse som hadde tilsvarende
bebyggelse på motsatt side av gata. I dag er dette et parkmessig opparbeidet areal mot E39.

Figur 35. Bolighus i Banehaven

Boligområde med et visuelt helhetlig uttrykk, god sammenheng mellom bebyggelse, topografi og
vegetasjon.
Landskapsbildet i dette området vurderes til middels verdi.
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Delområde L12, Duekniben, Bellevue og Møllevannsveien
Duekniben ligger høyt over E39 og resten av undersøkelsesområdet. Boligområdet ligger litt
isolert i dette delområdet. Det består hovedsakelig av villaer som med et par unntak er enhetlig
utformet med valmet tak. Flere av tomtene har utsikt over innseilingen til Kristiansand.
Nedenfor Duekniben ligger Bellevue. Navnet har sammenheng med at området tidligere hadde en
spesielt fin beliggenhet med utsikt over innseglingen til Kristiansand. I dag er utsikten mot sør i
stor grad stengt av den nye Vesterveibroa (høybroa).
Duekniben og Bellevue var tidligere knyttet naturlig til Kvadraturen via vakre områder som
Bellevueparken og Sandvigen. I dag ligger E39, Vesterveien, havna og jernbanen som kraftige
barrierer, og gjør at boligområdene ligger mer løsrevet fra bysentrum.
Møllevannsveien har klassiske firemanns arbeiderboliger.

Figur 36. Boligbebyggelse på Duekniben

Figur 37. Duekniben og Bellevue, Grim i bakgrunnen

Boligområde med et visuelt helhetlig uttrykk, god sammenheng mellom bebyggelse, topografi og
vegetasjon.
Landskapsbildet i dette området vurderes til middels verdi.
Delområde L13, Kobberveien
Kobberveien omfatter stjerneblokkene og rekkehusene i Kobberveien, bygd på 1960-tallet.
Stjerneblokkene på 10 etasjer er karakteristiske landemerker, bygd på en høyde og synlige fra
store deler av byen og innseilingen til Kristiansand. Blokkene ligger rundt et tun, og i tillegg til
blokkene er det rekkehus i tre.
Området er intakt og tidstypisk, og ligger omkranset av grønnstrukturområder.

Figur 38. En av stjerneblokkene t.v. og rekkehusene t.h. i Kobberveien

Boligområde med et visuelt helhetlig uttrykk, god sammenheng mellom bebyggelse, topografi og
vegetasjon. Orienteringspunkt i landskapet. Tidstypisk for 1960-tallet.
Landskapsbildet vurderes til middels verdi.
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Delområde 14, Hannevika Terrasse til Eigevannsveien
Bebyggelsen langs Hannevikdalen består av eneboliger, flermannsboliger og rekkehus, bygd på
1950-tallet og senere. Husene i Hannevik terrasse består av villabebyggelse og er fra 1930-tallet.
Området har noe synskontakt med sjøen, men industribebyggelsen og E39 begrenser utsikten.

Figur 39. Boligbebyggelse i Hannevika

Boligområde med et visuelt helhetlig uttrykk.
Landskapsbildet ved Hannevika terrasse vurderes til middels –
stor verdi. Det øvrige området vurderes til middels verdi.

Delområde 15, Myren gård
Myren gård er en herskapelig gård med parkmessig opparbeidet hageanlegg i engelsk
landskapsstil med en unik botanisk samling. Anlegget er i kommunal eie og åpen for besøkende
hele året. Det holdes konserter og selskaper i hovedhuset. Gjennom området går kyststien som
er en del av gang-sykkelvegnettet mellom Vågsbygd og sentrum.

Figur 40. Parken ved Myren gård

Figur 41. Hovedhuset på Myren gård

Området utgjør et spesielt godt totalinntrykk og innehar spesielt gode visuelle kvaliteter i form av
et intakt bygnings- og parkmiljø.
Landskapsbildet vurderes til stor verdi.
Delområde L16 Lagmannsholmen
Lagmannsholmen er et landfast kaiområde med containerhavn, lagerbygg, kraftfórsiloer og pir på
vestsiden og fiskebrygge med fiskeutsalg, restauranter og kontorer på østsiden. Containerhavna
er utilgjengelig for fri ferdsel mens det er et aktivt byområde på fiskebrygga. En av Kristiansands
stoltheter, seilskipet Sørlandet, ligger fortøyd på Pir 6 når det ligger i havn. Det gamle krutthuset
ligger ytterst på Lagmannsholmen, gjemt bak bygninger og lagre og er det eneste som kan
minne om at holmen har en lang historie.
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Figur 42. Lagmannsholmen

Containerhavn og deponi, lagerbygninger og silobygg utgjør et oppstykket og mindre godt
totalinntrykk. Fiskebrygga er tilpasset byformen og utgjør et vanlig godt totalinntrykk. Krutthuset
er et enkeltstående element med spesielt god visuell karakter.

Landskapsbildet på containerhavna vurderes til liten verdi.
Fiskebrygga og Gravane vurderes til middels-stor verdi.
Krutthuset isolert vurderes til stor verdi.

4.6

VURDERING AV DELOMRÅDENES VERDI - SAMMENSTILLING
Område
1. E39

Vurdering
Vegen bryter med byform og landskapsform og danner en fysisk/visuell barriere. Området har dårlig
visell kvalitet og utgjør et mindre godt totalinntrykk
Kvadraturen utgjør et spesielt godt totalinntrykk.
Den har spesielt gode visuelle kvaliteter.

Verdi
Liten

3. Grim bydelssenter

Området har vanlige, gode visuelle kvaliteter og er
tilpasset byformen og gir et vanlig godt
totalinntrykk. Arkitekturen rundt mølla er spesielt
god, kirken er et landemerke, flerbrukshallen og
skolene fremstår med gode visuelle kvaliteter.

Liten til
middels

4. Christianssands
Bryggeri

Området bryter med byformen på stedet, men
består av intakt industribebyggelse med arkitektonisk interessante bygninger. Ligger noe trangt mot
Rv9, men gir et vanlig godt totalinntrykk.
Bygninger og store åpne flater bryter med byformen, men ligger samlet og noe lavere enn byen
ellers. Tuben er en visuell barriere og de fargesterke bygningene bryter med bybildet. E39 avgrenser området på den ene siden og sjøen på den
andre og gir området en avgrenset og tydelig form.
Dette er med på å dempe de negative faktorene i
landskapsbildet.

Middels til
stor

Området har ingen visuelle kvaliteter.
Området har ingen visuelle kvaliteter, men
bygningene ligger delvis skjult bak knauser med
trær og blir mindre eksponert.

Liten
Liten til
middels

2. Kvadraturen

5. Havne- og
industriområde

6. Kartheia
7. Meieriet

Stor

Liten
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Området utgjør et stort
sammenhengende grønt område.
Kirkegården utgjør et spesielt godt
totalinntrykk og har spesielt gode
visuelle kvaliteter i form av store
trekroner og et vakkert kapell.
Horisontlinjen og innrammingen av
byen er positiv i landskapsbildet.
Området har visuelle kvaliteter som er
vanlige i regionen, men kontrasten
mellom naturlandskapet og det
tettbygde bylandskapet gir en positiv
kontrast.

Middels til
stor

Horisontlinjen er positiv i
landskapsbildet. Området har visuelle
kvaliteter som skaper variasjon i
bybildet og som er vanlige i regionen.
Boligområde med et visuelt helhetlig
uttrykk, god sammenheng mellom
bebyggelse, topografi og vegetasjon.

Middels til
stor

12. Duekniben Bellevue
og Møllevannsveien

Boligområde med et visuelt helhetlig
uttrykk, god sammenheng mellom
bebyggelse, topografi og vegetasjon.

Middels til
stor

13. Kobberveien

Boligområde med et visuelt helhetlig
uttrykk, god sammenheng mellom
bebyggelse, topografi og vegetasjon.
Orienteringspunkt i landskapet.
Tidstypisk for 1960-tallet.

Middels til
stor

14. Hannevika terrasse
til Eigevannsveien
15. Myren gård

Boligområde med et visuelt helhetlig
uttrykk.
Området utgjør et godt totalinntrykk
og innehar spesielt gode visuelle
kvaliteter i form av et intakt bygningsog parkmiljø.

Middels

16. Lagmannsholmen

Containerhavn og deponi,
lagerbygninger og silobygg utgjør et
oppstykket og mindre godt
totalinntrykk. Fiskebrygga er tilpasset
byformen og utgjør et vanlig godt
totalinntrykk. Krutthuset er et
enkeltstående element med spesielt
god visuell karakter.

Liten til
middels

9. Baneheia

10. «Heiene»

11. Østre Grim og
Frobusdalen

Figur 43. Neste side: Verdikart for landskapsbilde/bybilde

Rambøll

Middels til
stor

Middels til
stor

Middels til
stor

E39 GARTNERLØKKA – MEIERIET

VERDIANALYSE IKKE-PRISSATTE TEMA

31 (95)

Ramboll

32 (95)

E39 GARTNERLØKKA – MEIERIET

5.

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

5.1

INNLEDNING

VERDIANALYSE IKKE-PRISSATTE TEMA

Tema nærmiljø og friluftsliv beskriver helheten i menneskers daglige livsmiljø. Uteaktiviteter som
en del av hverdagslivet i nærmiljøet er en viktig arena for fysisk aktivitet. De to temaene
nærmiljø og friluftsliv er overlappende og vil bli behandlet samlet.

5.2

DEFINISJONER
Nærmiljø og friluftsliv er knyttet til brukere og beboere og de fysiske omgivelsene som har
betydning for disse.
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø.
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring
og naturopplevelse.
Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og
tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.

5.3

METODE OG KUNNSKAPSGRUNNLAG
Metodikken i HB 140 er fulgt. Det er gjort kunnskapsinnhenting ved registreringer i felt, samtaler
med beboere i området og brukere av ulike tilbud i nærmiljøet (nærmiljøanlegg, leke- og
idrettsplasser Idda Arena, skoler og barnehager, med mer). Turkart og orienteringskart samt
informasjon på internett om de ulike målpunkter for aktivitet og nærmiljøtilbud er gjennomgått.
Det er utført støyberegninger basert på dagens situasjon.
Området er inndelt i registreringskategorier som bestemmer hvordan delområdene er inndelt.

5.4

OVERORDNETE MÅL
Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i
omkringliggende naturområder.
Rikspolitiske Retningslinjer for Samlet areal og Transportplanlegging gir føringer for planlegging
av samferdselsprosjekter. Det heter bl.a. at «Arealbruk og transportsystem skal fremmes slik at
de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling».
Rikspolitiske Retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen framhever to
hovedmål: 1) Sikre oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i
samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 2) ivareta det offentliges ansvar
for å sikre barn og unge de tilbud som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt
oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.
St.meld. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, strategier, mål og tiltak i
politikken for personer med nedsatt funksjonsevne, omhandler universell utforming.
Kommuneplan for Kristiansand (2011-22)
I planen er det fastsatt en markagrense og et viktig prinsipp er at Kristiansands befolkning skal
ha lett tilgang til grønnstrukturen og kunne bevege seg fra eget boligområde ut i friområdene,
langs kysten og fra sjø til hei.
Kommunedelplan idrett og friluftsliv (2011-14) har som mål at befolkningen får gode opplevelser
og oppnår bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte idretts- og friluftstilbud.
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OVERORDNETE KARAKTERISTISKE TREKK
Det er generelt kort avstand fra boligområdene til naturområder der det utøves friluftsliv og
fysisk aktivitet. Det gjelder spesielt til Baneheia, Duekniben, Kolsbergheia, Tinnheia, Eigevann og
Hellemyr samt Myren gård. Disse er vist som grønnstruktur og LNF-områder i kommuneplanen.
Kvadraturen byr på muligheter i Nybyen, Strandpromenaden, Tresse og Tangen, mm.
Idrettsanlegget Idda Arena på Grim har tilbud for befolkningen som strekker seg ut over bydelen.
Markagrensa er vist på grønnstrukturplanen for Kristiansand, med prioriterte grøntområder.
Markagrensa går fra øst til vest gjennom sentrum, videre langs Havnegata og E39 til Hannevika
og fortsetter langs Vågsbygdveien til Møvik. Det er planlagt en hovedturveg/kyststi forbi Myren
gård til Elkem.

Figur 44. Oversiktsbilde med avgrensning av undersøkelsesområdet

5.6

STØY
Området er støyberegnet ut fra dagens situasjon. Støy inngår ikke i verdikartet, men beskrives i
tekstdelen og henviser til støysonekartet (neste side).
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Figur 45. Støysonekart. Gul sone har støy mellom 55 og 65 dB(A). Rød sone har støy over 65 dB(A).

5.7

REGISTRERINGSKATEGORIER OG DELOMRÅDER
Plan- og influensområdet er inndelt i registrerings kategorier som er nærmere beskrevet under.

Boliger og heldøgnsinstitusjoner

Skoler, barnehager, kulturinstitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud

Møtesteder i byer og tettsteder

Felles uteområder i byer og tettsteder

Veg- og stinett for gående og syklende

Identitetsskapende områder / elementer

Friluftsområder
Disse kategoriene bestemmer hvordan delområdene er inndelt:

Delområde NF1, Østre Grim og Frobusdalen

Delområde NF2, Duekniben, Bellevue og Møllevannsveien

Delområde NF3, Kobberveien

Delområde NF4, Hannevika terrasse til Eigevannsveien

Delområde NF5, Slettheia

Delområde NF6, Grim bydelssenter

Delområde NF7, Kvadraturen

Delområde NF8, Gang-/sykkelveger

Delområde NF9, Kristiansand kirkegård

Delområde NF10, Arkivet/Samsen

Delområde NF11, Liten park øst for E39 v/KMV-dokka

Delområde NF12, Rundingen

Delområde NF13, Baneheia

Delområde NF14, «Heiene»

Delområde NF15, Myren gård
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Figur 46. Oversikt over delområder for nærmiljø og friluftsliv
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VERDIKRITERIER
Liten verdi
- Lav tetthet av
boliger og få boliger

Middels verdi
- Vanlige boligfelt og
boligområder

Stor verdi
- Tette konsentrasjoner
av boliger

- Lav bruks og oppholdsintensitet
- Ingen skoler,
barnehager, lite
fritidstilbud for barn
og unge
- Uteområder som er
lite brukt

- Middels bruks og
oppholdsintensitet
- Fritidstilbud der en del
barn og unge
oppholder seg

- Svært stor bruks-/
oppholdsintensitet
- Grunnskoler/barnehag
er, fritidstilbud der
mange barn og unge
oppholder seg
- Uteområder som
brukes svært ofte/ av
svært mange
- Viktige områder for
barn og unges fysiske
utfoldelse
- Områder som har
betydning for et større
omland

Veg- og stinett
for gående og
syklende

- Veg- og stinett som
er lite brukt, og/eller
som mange føler
ube-hag og
utrygghet ved å
ferdes langs
- Ferdselslinjer med
flere barrierer og/
eller som oppleves
som omveger og
dermed lite brukt

- Veg- og stinett som er
mye brukt
- Ferdselslinjer til
sentrale målpunkter
- Ferdselslinjer som er
en del av
sammenhengende
ruter

- Sentrale ferdselsområder for gående
og syklende som er
svært mye brukt, har
god
framkommelighet, og
opp-leves som trygge
og attraktive å ferdes
langs
- Hovedferdselslinje til
sentrale mål-punkter

Identitetsskapende
områder/
elementer
Friluftsområder

- Områder/elementer
som få knytter
steds-identitet til

- Områder/elementer
som noen knytter
stedsidentitet til

- Områder som er
mindre brukt til
friluftsliv

- Områder som brukes
av mange til friluftsliv
- Områder som er
særlig godt egnet til
friluftsliv

- Områder/elementer
som svært mange
knytter stedsidentitet
til
- Områder som brukes
svært ofte/ av svært
mange
- Områder som er en
del av sammenhengende områder for
langturer over flere
dager
- Områder som er
attraktive nasjonalt
og internasjonalt og
som i stor grad tilbyr
stillhet og
naturopplevelse

Vanlig boligfelt
og boligområder
Øvrig bebygde
områder

Offentlige/
felles møtesteder og andre
ute-områder i
byer og
tettsteder
(plasser, parker, løkker, m)

- Uteområder som
brukes ofte/av mange
- Områder som har
betydning for barn og
unges fysiske
utfoldelse

Figur 47. Kriterier for å bedømme verdi for nærmiljø og friluftsliv. Fra HB140.

Figur 48. På neste side: Nærmiljø og friluftsliv, registreringskart.
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DELOMRÅDER
Delområde NF1, Østre Grim og Frobusdalen
Utgjør del av bydelen Grim og deler av randsonen til Kvadraturen. Villabebyggelse og
flermannsboliger med normal tetthet. Sykehjem, barnehager. De fleste boligene har hage og
dermed egne uteplasser. Tilfredsstillende antall lekeplasser, akebakke, balløkke. Grimsbekken
med grøntdrag og turstier langs bekken brukes i stor grad som nærrekreasjonsområde. Nærhet
til Baneheia er verdifull i friluftssammenheng. Det er fortau langs de mest trafikkerte gatene, og
gang-sykkelveg både til Kvadraturen og Grim bydelssenter. Trafikksikkert og barnevennlig
område. Bolighus i Frobusdalen, Banehaven og sør i Baneheiveien har støybelastning fra E39.

Figur 49. Tursti langs Grimsbekken

Figur 50. Banehaven, Baneheia i bakgrunnen

Delområdet består av vanlige boligområder.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels verdi.
Delområde NF2, Duekniben, Bellevue og Møllevannsveien
Boligområde med villabebyggelse og flermannsboliger med normal tetthet. De fleste boligene har
hage og dermed egne uteplasser. Det er få lekeplasser, men kort veg til
idrettsanlegget/flerbruksanlegget Idda Arena. Nærhet til Duedalen og Duekniben er verdifull i
friluftssammenheng. Det er fortau langs Møllevannsveien, men ikke de øvrige gatene. Det er
gang-sykkelveg både til Kvadraturen og Grim bydelssenter. Delområdet består av vanlige
boligområder. Bolighus på Bellevue og sør i Møllevannsveien har støybelastning fra E39.

Figur 51. Bellevue
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Figur 54. Turområde på Duekniben

Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels verdi.
Delområde NF3, Kobberveien
Boligområde med høyblokker, rekkehus og eneboliger i kjede. Høy tetthet. Det er gode felles
utearealer og lekeplass, og rekkehusene og kjedehusene har private hager. Det er fortau og
gangbro over den trafikkerte Nye Flekkerøyvei. Trafikksikkert og barnevennlig område.
Delområdet består av vanlige boligområder.

Figur 55. Boligblokkene i Kobberveien

Figur 56. Lekeplass i Kobberveien

Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels verdi.
Delområde NF4, Hannevika terrasse til Eigevannsveien
Boligområde med villabebyggelse og flermannsboliger med normal tetthet. De fleste boligene har
hage og dermed egne uteplasser. Godt med lekeplasser. Den vestlige delen har nærhet til
friområdene rundt Eigevann, mens det er noe større avstand til slike områder i den østre delen.

Figur 57. Boligområde ved Hannevika
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Bolighus i Hannevik terrasse, Hannevika Platå og Eigevannsveien har støybelastning fra E39.
Delområdet består av vanlige boligområder.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels verdi.
Delområde NF5, Slettheia
Villabebyggelse og rekkehus med normal tetthet. Skole og barnehager. Godt med lekeplasser.
Noe blandet næringsbebyggelse på Kartheia med blant annet fritidstilbud for barn og unge. Det
er større avstand til sammenhengende naturområder sammenlignet med de øvrige
boligområdene som er omtalt. Det er gang-/sykkelveg langs de meste trafikkerte vegene, men
ikke langs alle boligvegene. Delområdet består av vanlige boligområder, skole og grendehus.

Figur 58. Slettheia skole og grendehus

Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels verdi.

Delområde NF6, Grim bydelssenter
Grim Bydelssenter med funksjonsblanding av både butikker, skoler, ungdomsskole, barneskole
og barnehage, idretts-/flerbruksanlegg og kirke. Etter at flerbruks-/idrettsanlegg Idda Arena
åpnet har området rundt anlegget fått svært stor økning i bruk. Idda benyttes av både barn og
voksne fra hele byen. Skolene og deres uteområder brukes i stor grad også etter skoletid. Det er
gang-/sykkelveg langs de mest trafikkerte vegene med flere planfrie kryssinger. Det er snarveger
gjennom skoleområdet og en turveg i ytterkant av området.

Figur 59. Grim Torv

Figur 60. Grim Kirke

Delområdet har svært stor bruks- og oppholdsintensitet. Skoler/ barnehager/fritidstilbud der
mange barn og unge oppholder seg.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til stor verdi.
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Delområde NF7, Kvadraturen
I Kvadraturen finner vi naturligvis flest tilbud av forretninger, sosiale møteplasser, kulturtilbud,
kirker, parker og byrom og arbeidsplasser. Markensgate er den største «møteplassen» i byen i
tillegg til torvet, parkene, ungdomsparken i Nybyen, m.fl. Det er både organiserte og
uorganiserte aktiviteter i byen. E39 og Vestre Strandgate er barrierer for kontakten mellom
Kvadraturen og Grim, Bellevue/Duekniben/Møllevannsveien. Delområdet består av offentlige og
felles møtesteder og andre uteområder i byer og tettsteder.

Figur 61. Boligområde i Kvadraturen

Delområdet har svært stor bruks og oppholdsintensitet og er av stor betydning for et større
omland.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til stor verdi.
Delområde NF8, Gang-/sykkelveger
Kristiansand er en «sykkelby» og det er et godt nett av gang-/sykkelveger. Sykkelnettet er ikke
sammenhengende forbi Hannevika og i Havnegata (går delvis på kjøreveg). Det samme gjelder
langs Banehaven. Sykkelvegen langs E39 går parallelt med og tett inntil kjørebanen og er svært
utsatt for støy og forurensning. Krysset ved Arkivet er svært trafikkfarlig med kryss med dårlig
frisikt i kulvert. Ved Gartnerløkka er det et komplisert kjøremønster med dårlige siktforhold for
syklister. Gang-/sykkelvegnettet i denne delen av sykkelbyen Kristiansand er svært mye brukt,
men kapasiteten er dårlig.

Figur 62. Gang-sykkelvegnettet har et komplisert
E39 kjøremønster på Gartnerløkka

Figur 63. Gang-/sykkelvegen mellom Xstrata og

Delområdet består av veg- og stinett for gående og syklende. Det er mye brukt og del av et
sammenhengende nett mellom sentrale målpunkter.
Nærmiljø og friluftsliv i dette området vurderes til middels verdi.
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Delområde NF9, Kristiansand kirkegård
Den er i tillegg til å være kirkegård også en grønn oase i byen. Den er en ærverdig kirkegård og
av stor betydning for stedsidentiteten. Den er utstyrt med benker og er et sted som gir folk
anledning til tid til ettertanke. Den benyttes som snarveg mellom Grim og byen. Kan virke utrygt
å ferdes på kveldstid. Kirkegården er støyutsatt der den ligger mellom veger og jernbanen.

Figur 64. Kristiansand kirkegård

Delområdet består av identitetskapende område/elementer. Her er snarveger, men noen føler
ubehag/ utrygghet ved å ferdes gjennom området.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til stor verdi.
Delområde NF10, Arkivet - Samsen
Arkivet har en sterk historie fra 2. verdenskrig og er av den grunn viktig for stedsidentiteten i
større grad enn bruken. Bygget rommer et museum som er åpent for publikum. Nesten alle barn
i Kristiansand lærer Arkivet å kjenne i løpet av sin skolegang. Rundt arkivet er det en park.
På motsatt side av Møllevannsveien ligger ungdomshuset Samsen. Det har høy bruksintensitet,
men ingen utearealer, og ligger i et svært trafikkbelastet område.

Figur 65. Arkivet og deler av Bellevueparken til høyre.

Figur 66. Ungdomshuset Samsen ligger i et svært belastet trafikkområde
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Området har stor stedsidentitet. Ungdomshuset Samsen har stor oppholdsintensitet.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels til stor verdi.
Delområde NF11, Bellevueparken
Parken er i dag delt i to av E39. Den lå tidligere på begge sider av Vesterveien, rundt Arkivet og
ned mot KMV-tomta. I dag ligger den som to atskilte områder; et lite parkområde rundt Arkivet
og en enkel parkmessig opparbeidet plass på motsatt side. Ingen av områdene benyttes i stor
grad i friluftssammenheng, men de er viktige ved seremonielle anledninger (kransenedleggelse,
mm). Delområdet består av identitetskapende område/elementer.

Figur 67. Deler av Bellevueparken

Figur 68. Minneparken ved Arkivet

Området har stor stedsidentitet.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels til stor verdi.
Delområde NF12, Rundingen
Rundingen er en liten, parkmessig opparbeidet plass langs E39. Her finner vi statuen av Vilhelm
Krag, som gjør at plassen står sterkt i Kristiansandernes hjerter. Den er et positivt hvilepunkt for
gående og syklende langs E39, utstyrt med benker og med fantastisk utsikt over innseilingen til
byen. Delområdet består av identitetskapende område/elementer.

Figur 69. Rundingen, KMV-bygget i bakgrunnen.

Figur 70. Rundingen med Vilhelm Krag-statuen

Området har stor stedsidentitet.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels til stor verdi.
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Delområde NF13, Baneheia
Bymarka Baneheia ligger lett tilgjengelig fra Kvadraturen, Grim og Eg. Baneheia har turstier,
turveger og lysløype, med høy grad av tilrettelegging for funksjonshemmede, toaletter,
badeplasser og benker. Baneheia brukes som snarveg fra Grim til Kvadraturen og bydelen Eg.
Området er svært mye brukt i friluftssammenheng, både av beboere i nærområdet, men også av
den øvrige befolkningen i Kristiansand. Delområdet består av friluftsområder.

Figur 71. Badeplass i 3. Stampe, Baneheia

Figur 72. Turveg i Baneheia

Området brukes av svært mange svært ofte, og er særlig godt egnet til friluftsliv hele året.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til stor til svært stor verdi.

Delområde NF14, «Heiene»; Tinnheia, Kolsbergheia, Eigevann
Området brukes som nærrekreasjonsområde for tilliggende boligområder. Det er badevann,
turstier og utsiktspunkter. Det er lite tilrettelagt unntatt stiene, og oppleves i sin helhet som et
naturområde. Brukes som snarveg mellom boligfeltene. Delområdet består av friluftsområder.

Figur 73. Eigevannet ligger nær boligområder

Området er et mye brukt rekreasjonsområde.
Nærmiljø og friluftsliv vurderes til middels-stor verdi.

Delområde NF15, Myren gård
Myren gård er lett tilgjengelig og består av en stor park med trær, plenarealer og akebakke. Den
er mye besøkt både av lokalbefolkningen og turister og blir leid ut til ulike arrangementer. Her er
det stor kulturaktivitet. Et attraktivt nærmiljø med mange bruksmuligheter hele året.
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Figur 74. Myren blir brukt som turområde og Myren gård til kulturarrangementer

Delområdet består av identitetskapende områder og elementer, brukes av svært mange svært
ofte, og er særlig godt egnet til friluftsliv hele året.
Nærmiljø og friluftsliv i dette området vurderes til stor til svært
stor verdi.

5.10 VURDERING AV DELOMRÅDENES VERDI - SAMMENSTILLING
Område NF

Vurdering

Verdi

1. Østre Grim og
Frobusdalen

Vanlig boligområde

Middels

2. Duekniben, Bellevue, Møllevannsvn

Vanlig boligområde

Middels

3. Kobberveien
4. Eigevannsveien til
Hannevika terrasse

Vanlig boligområde
Vanlig boligområde

Middels
Middels

5. Slettheia
6. Grim bydelssenter

Vanlig boligområde
Svært stor bruks- og oppholdsintensitet.
Skoler/ barnehager/fritidstilbud der
mange barn og unge oppholder seg

Middels
Stor

7. Kvadraturen

Stor

9. Kristiansand
kirkegård
10. Arkivet - Samsen

Svært stor bruks- og oppholdsintensitet.
Stor betydning for et større omland.
Mye brukt. Del av et sammenhengende
nett. Til sentrale målpunkter.
Stedsidentitet. Snarveg. Noen føler
ubehag/ utrygghet å ferdes.
Stedsidentitet.

11. Bellevueparken
12. Rundingen

Stedsidentitet.
Stedsidentitet.

Middels-stor
Middels-stor

13. Baneheia

Stor-svært stor

14. «Heiene»

Brukes av svært mange svært ofte.
Særlig godt egnet til friluftsliv hele året.
Mye brukt nærrekreasjonsområde.

15. Myren gård

Brukes av svært mange svært ofte

Stor-svært stor

8. Gang-/sykkelveger

Middels
Stor
Middels-stor

Middels

Figur 75. Sammenstilling av verdisetting for nærmiljø og friluftsliv
Figur 76. På neste side: Nærmiljø og friluftsliv, verdikart
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KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

6.1

INNLEDNING
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Tema kulturminner og kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte
områder.

6.2

DEFINISJONER
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. Lov om kulturminner §4.

6.3

METODE OG KUNNSKAPSGRUNNLAG
Metodikken i HB 140 er fulgt. Datainnsamlingen har vært basert på følgende:
Gjennomgang av eksisterende datakilder og tidligere utredninger
Befaringer i området
Identifisering av kulturmiljøer og avgrensing av disse
Undersøkelsesområdet er inndelt i registreringskategorier som er bestemt ut i fra en helhetlig
vurdering eller funn av enkeltobjekter. Datakildene anses som tilfredsstillende, men enkelte av
delområdene skal belyses nærmere i konsekvensutredningen i neste fase dersom tiltaket utløser
slikt behov. Det gjelder bl.a. noen uavklarte funn.

6.4

OVERORDNETE MÅL
Det er et strategisk overordnet mål at både mangfoldet og et representativt utvalg av
kulturminner og kulturmiljøer skal bevares for framtida og ivaretas og forvaltes med grunnlag i
deres verdi som kunnskaps-, opplevelse- og bruksressurser.

6.4.1 Overordnete karakteristiske trekk

Det viktigste kulturminnet/ kulturmiljøet i undersøkelsesområdet er renessanseplanen av 1641
og Kvadraturen. Som kartet viser, var byen omrammet av Baneheia og Dueknippen mot
fastlandet. Den gamle vegen gikk der det var mulig å komme fram og Vesterveien eller dagens
trasé av E39 langs sjøsiden eksisterte ikke på den tiden. Den viktigste gaten ut av byen var
Markens gate – gaten som ledet ut mot marka – Setesdalsveien – som førte dyrene til beite. På
hver side av vegen opp mot kapellet på kirkegården var det flotte allétrær. De fleste måtte
hugges da E18/ E39 ble anlagt, men noen står igjen som minne om den gamle traséen. I det
vestre hjørnet av byen lå også det gamle cisehuset (avgiftsbetalingssted).
Comsumptionsordningen av 1600 la avgift på varer som skulle føres inn til byen for salg.
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Figur 77. Utsnitt av amtskart produsert fra 1826 og frem til 1917 hvor de ble erstattet av nye kart.
Dagens E18/E39 er vist meg grønne markeringer

6.4.2 Registreringskategorier

Plan- og influensområdet er inndelt i registreringskategorier som er nærmere beskrevet under.
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VERDIKRITERIER
Type
kulturmiljø
Fornminner/
samiske
kultur-minner
(automatisk
fredet)

Kulturmiljøer
knyttet til
primærnæringene
(gårdsmiljøer/fiske
bruk/
småbruk og
lignende)

Kulturmiljøer
i tettbygde
områder
(bymiljøer,
boligområder)

Tekniske og
industrielle
kultur-miljøer
og rester
etter slike
(industri,
samferdsel)
Andre kulturmiljøer
(miljøer
knyttet til
spesielle
enkeltbygning
er, kirker,
kulturlandska
p, parker og
lignende)

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

- Vanlig
forekommende
enkeltobjekter ute
av opprinnelig
sammenheng

- Representative for
epoken/funksjonen
og inngår i en
kontekst eller i et
miljø med noe
tidsdybde.
- Steder det knytter
seg tro/tradisjon til

- Miljøet ligger ikke i
opprinnelig kontekst
- Bygningsmiljøet er
vanlig forekommende eller
inneholder bygninger som bryter med
tunformen
- Inneholder
bygninger av
kulturhistorisk/
arkitektonisk
betydning
- Miljøet er vanlig
forekommende eller
fragmentert
- Inneholder
bygninger som har
begrenset
kulturhistorisk
betydning

- Miljøet ligger delvis i
opprinnelig kontekst
- Enhetlig
bygningsmiljø som er
representativt for
regionen, men ikke
lenger vanlig og hvor
tunformen er bevart
- Inneholder bygninger
med kulturhistorisk/
arkitekt-onisk
betydning

- Miljøet er vanlig
forekommende
- Inneholder
bygninger uten
spesielle
arkitektoniske
kvaliteter
- Miljøet er vanlig
forekommende og/
eller fragmentert
- Bygninger uten
spesielle kvaliteter
- Vanlig
kulturlandskap med
endret topografi

- Miljøet er
representativt for
epoken, men ikke
lenger vanlig
- Inneholder bygninger
med arkitektoniske
kvaliteter
- Miljø som er
representativt for
epoken, men ikke
lenger vanlig
- Bygninger /objekter
med
arkitektoniske/kunst
neriske kvaliteter
- Vanlig kulturlandskap
med noe endret
topografi

- Sjeldent eller spesielt
godt eksempel på
epoken/funksjonen
og inngår i en svært
viktig kontekst eller i
et miljø med stor
tidsdybde
- Spesielt viktige
steder som det
knytter seg
tro/tradisjon til
- Miljøet ligger i en
opprinnelig kontekst
- Bygningsmiljø som er
sjeldent eller særlig
godt eksempel på
epoken/funksjonen
og hvor tunformen er
bevart
- Inneholder bygninger
med stor
kulturhistorisk/
arkitektonisk
betydning
- Enhetlig miljø som er
sjeldent eller særlig
godt eksempel på
epoken
- Inneholder bygninger
med spesielt store
arkitektoniske
kvaliteter og/eller av
svært stor
kulturhistorisk
betydning
- Miljøet er sjeldent og
et spesielt godt
eksempel på epoken
- Inneholder bygninger
med spesielt store
arkitektoniske
kvaliteter
- Miljø som er sjeldent
og /eller et særlig
godt eksempel på
epoken
- Bygninger og
objekter med svært
høy
arkitektonisk/kunstn
erisk kvalitet
- Sjeldent gammelt
kulturlandskap

- Enhetlig miljø som er
representativt for
epoken, men ikke
lenger vanlig
- Inneholder bygninger
med arkitektoniske
kvaliteter

Figur 78. Kriterier for verdisetting i forhold til kulturminner og kulturmiljø. Fra HB140.
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6.5.1 Kvadraturen/ renessanseplanen

Grunnlaget for dagens fysiske form ble lagt i 1641 da Christian 4. grunnla Christianssand.
Byplanene ble utformet etter datidens renessanseidealer, men uten de forsvarsverk (murer) som
ofte omgav denne typen byer. Gatene var like brede og likeverdige. De 54 kvartalene skulle være
like store, omtrent 60X120 m. I store trekk er mønsteret fra den gang beholdt. Mindre endringer
ble gjort undervegs, og ikke alle elementene i planene har blitt fulgt opp. Allerede på 1600-tallet
hadde man planer om to kirker som skulle plasseres symmetrisk i forhold til hverandre, men den
østlige kirken ble aldri bygd. På slutten av 1600-tallet var det også forskjellige planer om et torv
som utvidelse av Festningsgata. Tilfeldige uregelmessigheter i gateutstikkingen kan ennå sees,
som f.eks. varierende gatebredder og ikke helt rette kvartalssider. Byen har i store trekk beholdt
de karakteristiske topografiske trekk: omgitt av sjø og elv på tre sider og Baneheia på den fjerde.
Det viktigste kulturminnet/ kulturmiljøet i undersøkelsesområdet er renessanseplanen av 1641
og Kvadraturen. Dette vurderes til svært stor verdi.

6.5.2 Automatisk fredete kulturminner

Følgende objekter er registrert i databasen Askeladden:
ID 116211 Arkeologisk kulturminne, fjernet gravminne,
Grimsmonen. Ikke gjenværende spor.
Fjernet gravminne har liten verdi.

ID 156792 Synlig dam/demningsanlegg, ikke fredet
Dam/ demningsanlegg har stor verdi.

ID 155416 Arkeologisk kulturminne, bryggeristemmen,
kulturminnet er fjernet. Ikke gjenværende spor.
Fjernet stem har liten verdi.

ID 84421 Listeført Kirke, Grim kirke. Nyere kirke.
Grim kirke har stor verdi.

ID 155569 Uspesifisert arkeologisk kulturminne, er fjernet. Ikke
gjenværende spor.
Fjernet kulturminne har liten verdi.

ID 155615 Arkeologisk kulturminne, synlig dam/demningsanlegg, ikke fredet.
Dam/ demningsanlegg har stor verdi.
ID 89639 Cruisepiren, skipsfunn, automatisk fredet
Må evt. graves ut ved tiltak - uavklart.
ID 139482 Uavklart skipsfunn
Må evt. undersøkes ved tiltak - uavklart.
ID 100476 Skipsfunn, Hannevikbukta, Hannevika 2
Må evt. graves ut ved tiltak - uavklart.
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6.5.3 Gamle veger/ferdselsårer

Postveien/Gamle Mandalsvei
Postveien/ gamle Mandalsvei ble anlagt 1791 og har sitt løp fra Kvadraturen til Krossen ved
Krossen skole via boligområdet i Suldalen, langs Grotjønn til Kvislevann og ned til Farvannet i
Songdalen. 20 eiendommer er matrikulert til Gamle Mandalsvei. Nummer 22 er området hvor
Tinnheiabakken lå, mens nr. 200 er området ved Kjerrane som er et populært utfartssted. Vegen
var tidligere hovedtrasé for vegforbindelsen fra Kristiansand og videre vestover til Greipstad,
Søgne og Mandal. I Greipstad ble vegen tidligere kalt Gamle Byveg.
Det er få deler innen undersøkelsesområdet hvor man kan se opprinnelig postveg innen
undersøkelsesområdet.
Gjenværende del av Postveien gis middels til stor verdi.
Gamle Flekkerøyvei
Folk flest tok seg frem til fots, til hest og i båt. En del av de første vegene ble anlagt etter privat
initiativ. I årene 1810-11 var det “atskillig minering og vegbygging” i Kristiansands omegn.
Konsul Isaach Isaachsen på Kjos og stads-hauptman Andreas Heyerdahl på Voie bygde veg fra
byen til Kjos – den såkalt Gamle Flekkerøyvei. Vegen gikk i bro og fylling over Møllevannet.
Traséen fortsatte videre rundt Duekniben, ned Ledningdalen/Kolsdalen til Hannevikbukta og
videre utover mot Kjos til Møvig og Kroodden med kort overfart over sundet til Flekkerøy.
Gjenværende del av Gamle Flekkerøyvei ned Ledningdalen/
Kolsdalen er bevaringsverdig og gis middels til stor verdi.

Figur 79. Gamle Flekkerøyvei ca. 1895

Vesterveien/gamle Vesterbroa
Vesterveien har sitt løp fra rundkjøringen på Gartnerløkka øverst i Vestre Strandgate til Fidjane/
Grauthelleren lengst vest i kommunen. De første 350 meter av vegen over jernbanebroa eller
Gamle Vesterbroa er vegen del av E18, resten av strekningen er E39. 27 eiendommer er
matrikulert til Vesterveien som er vel 5 km lang. Vedtaket om vegnavnet ble fattet 16. april
1958.
I vestlig retning ledes vegen gjennom to tunneler, Vesterveitunnelen og Hanneviktunnelen.
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Vesterveien var tidligere del av Rv 40, også kalt Sørlandske hovedvei og er hovedvegforbindelsen fra Kristiansand til Stavanger. Trafikken til bydelene i Vågsbygd går også via
Vesterveien frem til avkjøringen til Vågsbygdveien. Gamle Vesterbroa, også kalt Vesterveibroa
ble bygget i 1938, og den befinner seg nedenfor den nye Vesterbrua.
Det er få gjenværende gamle elementer i området.
Vesterveien/Gamle Vesterbro vurderes til liten til middels verdi
Jernbanen
Den store utbyggingen av jernbanen foregikk på slutten av 1800-tallet. For Kristiansand var det
svært viktig å få en bedre kommunikasjon med innlandet. Det første spadestikket på Setesdalsbanen ble foretatt av Kong Oscar II 21. juli 1891. Dette skjedde 200 m sør for dagens Grimsbro.
En minnestøtte her markerer denne hendelsen. Banen ble åpnet i 1896. Samtidig var planleggingen av Vestlandsbanen fra Stavanger til Kristiania i full gang. I 1913 vedtok Stortinget å kalle
den nye banen for Sørlandsbanen. 21. juni 1938 ankom det første Oslo-toget til Kristiansand.
Banestrekningen til Stavanger ble ferdigstilt i 1944. De første årene etter at Sørlandsbanen ble
ferdig østfra, brukte Setesdalsbanen og Sørlandsbanen samme trasé. Skinnegangen til
Setesdalsbanen var smalere enn Sørlandsbanens, derfor lå det tre skinner parallelt.
Sluttsteinene/ kongesteinene har stor verdi. Øvrige spor har
vekslende verdi. Generelt vurderes området til middels verdi.
Stasjonsbygningen fra 1895 har stor verdi.

Steinbroa over Grimsbekken
En av de første ordentlige bruene i Kristiansand var steinbroa som ble bygd over Grimsbekken i
1782. Den er synlig nord for bryggeriet og er et bevaringsverdig kulturminne.
Steinbroa vurderes til å ha stor verdi.

Møllebekken/Grimsbekken
Møllebekken eller Grimsbekken er en bekk og et bekkefar med et bekkeløp fra bydelen Grim til
utløpet ved Falconbridge i Kristiansand. Møllebekken har i dag åpent løp på deler av strekningen.
Fra Møllevannet, eller det som er igjen av det, ved Christianssands Møller, krysser den under
Setedalsveien, Sørlandsbanen ved Egelunden, Ravnedalsveien og videre ned til Grimsmyra hvor
den krysser under Setesdalsveien nok en gang. Møllebekken ligger i rør store deler av
strekningen. Mens den tidligere gikk åpent gjennom Bryggerihaven til utløpet mellom Hampa og
badeplassen Sandvika. I forbindelse med byggingen av Setesdalsbanen i 1895 ble det bygd to
broer på henholdsvis 5,7 og 9,2 meter over bekken som den gangen ble kalt Natmansbekken.
Gjenværende del av Møllebekken/Grimsbekken med ulike rester
etter demninger og vannkraft er bevaringsverdig og vurderes til å
ha stor verdi.

6.5.4 Nyere kulturmiljøer/industrielle kulturmiljøer

Kristiansands Mekaniske Verksted (KMV)
Verkstedet er tidligere kjent med navnet Christianssands Mekaniske Værksted som angir byens
tidligere navn Christianssand og den gamle stavemåten værksted.
KMV holdt til i området mellom Kristiansand jernbanestasjon og oljetankanleggene på
Vesterveien, mellom Hampa og badeplassen Sandvika ved Grimsbekkens utløp i Vestre havn.
Verkstedet ble etterhvert betydelig i størrelse og var en stor lokal arbeidsplass. Området var
avsperret med gjerder og bare tilgjengelig fra land gjennom en kjøreport. Virksomheten var fullt
utbygd med en slipp, en tørrdokk og ei utrustningskai i tillegg til verkstedets bygninger. Dessuten
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hadde verkstedet en mindre tørrdokk på Bredalsholmen. Verkstedet bygget nye skip og utførte
andre typer vedlikeholds- og verkstedsoppdrag.
I årene etter 1945 var overgangen fra seil- og dampskip til motorskip over. Verkstedets siste
periode var preget av nye skipstyper og utvikling mot større skip. Den utviklinga rev etter hvert
bort det økonomiske grunnlaget for verkstedet, i likhet med et stort antall andre nordiske
verksteder som også mistet sine kunder. Verkstedet hadde klare begrensninger i forhold til nye
skipstyper. Da utviklinga i verdenshandelen endret rammebetingelsene for verftsindustrien var
det slutt. Blant de siste prosjektene ved verkstedet var byggingen av CS Skagerrak (i dag CS
Nexans Skagerrak) som gjennomførte legging av en sjøkabel fra Kristiansand til Hirtshals i
Danmark. Kabelskipet har senere lagt kabler andre steder, bl.a. fra Nederland til området ved
Flekkefjord.
KMV gikk konkurs 1990 og endret navn til Westamarin A/S som også gikk konkurs og ble nedlagt
i 1996. Aker Maritime A/S kjøpte verftet for bygging av utstyr til oljeindustrien og er fortsatt i
virksomhet i (2013) som Aker Solutions Maritime Hydraulics. KMV-dokka er vedtatt gjenfyllt
(våren 2013), men pr.dd vurderes den til å ha middels til stor verdi.
Viktig historie, men få bevaringsverdige elementer. Gjenværende
elementer har liten verdi, men enkeltstående objekter som
KMV-dokka anses som middels til stor verdi.

Christianssands Bryggeri
Christianssands Bryggeri har noe andre bryggerier bare kan misunne dem. På 32 meters dyp,
under selve bryggeriet, boret man seg i 1932 fram til krystallklart, bakteriefritt vann i en såkalt
artesisk kilde.
På 1920-tallet hadde Christianssands Bryggeri en stor og praktfull hage som den daværende
bryggerimesteren likte å vandre i. Gjennom hagen rant Grimsbekken som munnet ut i en dam i
hagen. På varme og nedbørsfattige somre hendte det at vannføringen var minimal, og dammen
tørket nesten ut. En sommerdag la Otto Christiansen merke til noe som putret, noe som kunne
se ut som et oppkomme i den tørre dammen. Han hadde også lagt merke til et par andre
oppkommer utenfor bryggeriets område, hvorfra beboerne fra Grim og Møllevannsveien hentet
friskt vann om sommeren.
Gleden var stor ved bryggeriet. Flere brønner ble boret, og vannet ble sendt til ulike analyser.
Alle prøver den gang og fram til i dag har vært entydige: Når vannet kommer opp fra kilden er
det praktisk talt bakteriefritt, jevnstilt med destillert vann. Spor etter marine avleiringer tyder på
at vannet står på gammel havbunn, og er således mer næringsrikt enn overflatevann.
Ingen vet hvor lenge CBs kildevann vil fortsette å stige til overflaten, men intet tyder på at kilden
skal gå tom. Dessuten er den godt beskyttet mot forurensning, blant annet ved hjelp av et 12
meter dypt kvikkleirelag som fungerer som en forsegling mellom vannet og overflaten. På 1990tallet fikk vannet godkjenning først som ”naturlig mineralvann” og deretter ”kildevann”.

Deler av det industrielle kulturminnet har stor verdi. Andre deler
har mindre verdi. Helhetsvurderingen vurderes til middels til
stor verdi.

Kulturmiljø - Kristiansand kirkegård m/ kapell på Gartnerløkka
Kirkegården ble tatt i bruk som kirkegård i 1821. Den erstattet Kristiansands to daværende
gravplasser, Domkirkens (Vår frelsers) kirkegård og Hospitalskirkegården. Kirkegården ligger i
Setesdalsveien, nær Christianssands Bryggeri, på det som tidligere var jordene på Gartnerløkka.
Alt i 1807 hadde Stiftsdireksjonen foreslått at Kristiansand burde skaffe seg en gravplass utenfor
byen. Dette var en del av en større trend i Europa, og den umiddelbare årsaken var de overfylte
kirkegårdene i storbyene, som ofte var blitt kontinuerlig benyttet siden middelalderen. I
Frankrike forbød man fortsatte begravelser inne i byene alt i 1765, og andre land fulgte etter.
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Den første kirkegården av ny type i Norge, Vår Frelsers gravlund i Kristiania, kom i 1808. De
lokale myndigheter i Kristiansand mente imidlertid at de to eksisterende kirkegårdene var store
nok, og at det ikke var noen helsefare forbundet med å benytte dem også i fortsettelsen. Det
hele endte med at Kirkedepartementet i 1816 avgjorde at det likevel skulle skaffes ny gravplass,
og i august 1821 ble et barn av børsemaker Persing som den første begravd på Kristiansand
kirkegård. Under den store meslingepidemien i byen samme vår døde 133 mennesker, og disse
ble gravlagt på de to kirkegårdene inne i byen. Hospitalkirkegården ble tidvis benyttet frem til
1825, og domkirkegården til 1840. Biskop Sigwardt var den siste som ble begravd der.
Kristiansand kirkegård har delvis bevart parkpreget fra det 19. århundre, med gravgårder omgitt
av stakitt i støpejerns og frodig beplantning. På kirkegården finnes et minnesmerke over 15
danske sjømenn som døde på fregatten Jylland under Helgolandslaget i 1864 og ble gravlagt i
Kristiansand. Gravkapellet på Kristiansand kirkegård, tegnet av Helge Blix, stod ferdig i 1927.

Figur 80. Kapellet

Figur 81. Fra kirkegården

Kristiansand kirkegård er et kulturmiljø av stor historisk verdi. Kristiansand kapell utgjør et eget
kulturminne innenfor kulturmiljøet.
Kristiansand kirkegård vurderes til svært stor verdi.
Statsarkivet – Arkivet
På 1800-tallet og fram til 1935 hadde noen lokale og regionale statlige institusjoner på Agder
avlevert arkivmateriale til Riksarkivet. Statsarkivet i Kristiansand ble etablert i 1934 ved at
statsarkivarembetet ble besatt 1. juli det året. Virksomheten ble til å begynne med utført fra Oslo
mens statsarkivbygningen ble oppført i Vesterveien 4 i Kristiansand. Lesesalen ble tatt i bruk i
januar 1935 og institusjonen offisielt åpnet 8. mars 1935. De avleverte arkivsakene fra Agder,
som hittil hadde vært i Oslo, kunne overføres til Kristiansand, og den lokale og regionale
statsforvaltningen på Agder kunne begynne å avlevere til det nye statsarkivet.
Arkivet ligger på Bellevue nær Kristiansand sentrum, med utsikt rett ned på Vesterhavnen.
Bygningen er i funksjonalistisk stil. Da tyskerne kom i 1940, var bygningen bare 5 år gammel.
Den var solid, med tykke murvegger og mange etasjer og rom og var derfor et interessant
lokale. Fra 1942 til 1945 ble bygningen brukt som hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet, dvs.
også som torturkammer. Ikke noe av statsarkivets arkivmateriale gikk tapt under krigen.
Etter hvert ble det nødvendig med utvidelse og løsningen ble å bygge nytt. Ved flytting i 1997
var statsarkivet spredt på 4 forskjellige steder i byen. Etter at statsarkivet flyttet fra Vesterveien
4, ble Stiftelsen Arkivet etablert og holder nå til i den gamle statsarkivbygningen. Stiftelsen
Arkivet er et senter for historieformidling og fredsbygging.
Statsarkivet - Arkivet har stor kulturhistorisk verdi. Kombinasjon av bygningsmessig historie og
krigshistorie og vurderes til stor verdi.
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Industrielt kulturmiljø - Xstrata Nikkelverk AS
Xstrata Nikkelverk AS (tidl. Falconbridge Nikkelverk) er et raffineringsverk i Kolsdalen. Verket ble
grunnlagt i 1910, og er siden 2006 eid av Xstrata. Verket foredler nikkel, kobber og kobolt og
mindre mengder edelmetaller som finns i råvarene. Svovelsyre produseres som biprodukt.
Verket ble grunnlagt som Kristiansands Nikkelraffineringsverk A/S i 1910 av blant andre Samuel
Eyde, Anton Grønningsæter, Jacob Børresen og Victor Hybinette. Hybinette hadde oppfunnet og
tatt patent på en prosess for raffinering av nikkel ved elektrolyse. Hybinette-prosessen var i bruk
helt til 1975, da den ble erstattet av den såkalte KL-prosessen som fremdeles er i bruk i en
modifisert utgave (KLA-prosessen).
Råvarene til verket kom i begynnelsen fra Flåt gruver ved Evje, hvor det ble utvunnet nikkelmalm
fra 1872 til 1946. Allerede i tiden etter første verdenskrig var det imidlertid klart at gruvene ikke
kunne levere like mye som nikkelverket trengte. Verket opplevde også en større brann, og slet
med lave nikkelpriser på verdensmarkedet og generelt vanskelige økonomiske tider. I 1929
takket eierne derfor ja til et oppkjøpstilbud fra kanadiske Falconbridge Nicel Mines, og verket ble
hetende Falconbridge Nikkelverk AS. Falconbridge hadde oppdaget store forekomster av
nikkelholdig malm i Sudbury, Canada, som kunne sendes til Kristiansand for raffinering.
Allerede i 1966 installerte verket databasert prosesstyring, angivelig som den første bedriften i
Norge. Med videre effektivisering har bemanningen gått ned fra rundt 1600 personer i 1974 til
rundt 500 i 2008, samtidig som produksjonen har blitt tre ganger så stor, utslippene til luft og
vann har blitt nesten borte, og strømforbruket har blitt redusert med 60 %.
Deler av det industrielle kulturminnet har stor verdi. Andre deler
har mindre verdi. Helhetsvurderingen vurderes til middels verdi.
Myren gård
Myren gård er en herskapelig gård med parkmessig opparbeidet hageanlegg. Området har vært
bosatt helt fra yngre steinalder. I 1764 ble Myren skilt ut fra gården Fiskå som husmannsplass.
Konsul Johan Heinrich Wild kjøpte gården i 1854. Fra 1854 til 1856 ble gårdsbygningen reist.
Først var stedet beregnet som sommersted og lystgård. Hovedhuset på to etasjer og et
langstrakt uthus og bryggerhus rammer inn tunet. Myren ble benyttet som helårsbolig fra 1930
til 1964 da gården, ble kjøpt av Kristiansand kommune.
Hovedhuset er stokkebygd og sies å være et av de fineste sveitserhus nord for Alpene. Hageplanen ble utarbeidet av gartner Poul Holst Poulsson i 1860 i engelsk landskapsstil. I 1867 ble
gartner Anders Fredrik Almgren hentet fra Sverige for å forestå opparbeidelsen. Området ble
omskapt fra myr til hage ved hjelp av ballastmasse fra seilskuter. I disse massene fulgte også
eksotiske planter og frø og eieren var svært opptatt av sjeldne arter. Parken har derfor en flora
som normalt bare finnes på sydligere breddegrader. Hagens form er uendret siden den ble anlagt
og har 35 ulike plantegrupper. Området utgjør et spesielt godt bevart kulturminne/kulturmiljø.
Myren gård vurderes til stor verdi.

Krutthuset
Lagmannsholmen i Vestre havn i Kristiansand var flåtestasjon for den dansk/norske
skjærgårdsflåten med havn for galeiflåten fra 1686 til 1758. Det var også marineverft der med
bygging av kanonsjalupper og kanonjoller. Det var festning på Lagmannsholmen med 12
kanoner, og det var broforbindelse fra Lagmannsholmen til land. I dag er Lagmannsholmen en
del av Kristiansands containerhavn og er landfast ved Fiskebrygga. Det meste av holmen er
sprengt bort og det er anlagt store havnelagre i betong samt kornsilo. Det gamle «Krutthuset» er
det eneste som kan minne om at holmen har en lang historie.
Krutthuset vurderes til stor verdi.
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Kulturmiljøer/ tidstypiske boligområder
(B10) Hannevika (område som er tilbake mellom nye vegplaner)1930-tallet
Boligområde planlagt på slutten av 30-tallet med én- og tomannsboliger i forholdsvis bratt
terreng. Området ble planlagt av Thilo Schoder, og det var forutsetningen at samtlige boliger
skulle tegnes av ham. Dette ble ikke gjennomført, men området er det stedet i Norge hvor det er
samlet flest boliger signert Schoder.
Det tidstypiske boligområdet vurderes til stor verdi.
(B11) Kobberveien 1950-tallet
50-tallsplanleggerne, med byplansjef Lorange i spissen, fant sin løsning for å dekke boligbehovet
i en by som ikke hadde annen byggegrunn innenfor sin bygrense. De var sterkt preget av
mellomkrigstidens funksjonalistiske planleggingsideal. Det er først og fremst høyblokkene øverst i
området og arealene rundt dem som tillegges bevaringsverdi.
Det tidstypiske boligområdet vurderes til stor verdi.
(B13) Deler av Møllevannsveien, Bellevue 1910-1940
Området ble påbegynt på begynnelsen av 1900-tallet og var det eneste området innenfor byens
grenser som var mulig å bygge ut på det tidspunkt. En stor del av bebyggelsen kan
karakteriseres som bevaringsverdig etter tradisjonelle bevaringskriterier.
Det tidstypiske boligområdet vurderes til stor verdi.

Figur 82. Renneville, nå Møllevannsveien. Bakken ble tidligere kalt “rennebakken”. Kanskje etter
mønster fra det fine Bellevue ble så Rennebakken til Renneville.

(B14) Duekniben 1950-/60- tallet
Bygd ut som “jernbaneansattes boligområde” på 1950-tallet. Fremstår med ens møneretning og
valmtak plassert enhetlig i forhold til adkomstveg. Fremdeles godt intakt, selv om det er foretatt
utvidelser/påbygg mm.
Det tidstypiske boligområdet vurderes til stor verdi.
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(B15) Deler av Grimsvollen og Artillerivollen 1910-1940
På Grim er det i hovedsak tradisjonelle bevaringskriterier som gjelder. Spesielt for dette området
er at dette var det første tomteområdet Kristiansand kommune la ut som selveiertomter, med en
tidstypisk, spesiell og annerledes arkitektur enn i bydelen for øvrig.
Det tidstypiske boligområdet vurderes til stor verdi.

Figur 83. Kristiansand sett fra Bellevue etter at kirken var ferdig 1885, og før brannen 1892. I
forgrunnen Paviljongen og KMV. I forgrunnen sto i byens første tid to galger og en steile. Til venstre
Grimsbekkens utløp, og begynnelsen på Gamle Flekkerøyvei. I midten til venstre ser vi opplagsområde
for tømmer og skipsfart. Her kom jernbanestasjonsområder. Vesterveien nederst til venstre.

Figur 84. Fra Bellevue, etter 1900. Jernbanen er kommet. Veg mot Renneville til venstre.
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VERDIVURDERING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØER – SAMMENSTILLING
Kulturminne/ kulturmiljø

Vurdering

Kvadraturen
(Inkl. Frobusdalen)

Kvadraturen/
renessanseplanen fra
1641 er det viktigste
kulturmiljøet/
kulturminnet i
undersøkelsesområdet
Ikke gjenværende spor

Svært stor

Synlig dam/
demningsanlegg

Stor

ID 155416 Arkeologisk kulturminne,
bryggeristemmen, kulturminnet er fjernet

Ikke gjenværende spor

Liten

ID 84421 Listeført Kirke, Grim kirke
ID 155569 Uspesifisert arkeologisk
kulturminne, er fjernet
ID 89639 Cruisepiren, skipsfunn, automatisk
fredet

Nyere kirke
Ikke gjenværende spor

Stor
Liten

Må evt. graves ut ved
tiltak

Uavklart

ID 139482 Uavklart skipsfunn
ID 155615 Arkeologisk kulturminne,
dam/demningsanlegg, ikke fredet
ID 100476 Skipsfunn,
Hannevikbukta,Hannevika 2
Postveien/ Gamle Mandalsvei 1791

Må evt. undersøkes
Synlig dam/
demningsanlegg
Må evt. undersøkes
nærmere ved tiltak
Få bevaringsverdige
elementer innen
planområde
Gjenværende del av
Gamle Flekkerøyvei ned
Ledningdalen/ Kolsdalen
er bevaringsverdig

Uavklart
Stor

Vesterveien/ gamle vesterbroa 1938

Få gjenværende gamle
elementer

Litenmiddels

Jernbanen; Setesdalsbanen 1896,
Sørlandsbanen 1938/ 1944

Sluttsteinene/
kongesteinene har stor
verdi. Øvrige spor har
vekslende verdi.
Bevaringsverdig bygg

Middels

Bevaringsverdig
kulturminne
Gjenværende del av
Møllebekken/
Grimsbekken med ulike
rester etter demninger og
vannkraft er
bevaringsverdig

Stor

Viktig historie men få bevaringsverdige elementer

Middels stor

ID 116211 Arkeologisk kulturminne, fjernet
gravminne, Grimsmonen
ID 156792 Dam/demningsanlegg, ikke fredet

Gamle Flekkerøyvei 1811

Stasjonsbygning 1895
Steinbroa over Grimsbekken 1872
Møllebekken/ Grimsbekken

Kristiansand mek. Verksted

Kriterier

Verdi

Liten

Uavklart
Middels-stor

Middels-stor

Stor

Stor
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Christianssands
Bryggeri
Kristiansand
Kirkegård 1821 m/
kapell 1927
Statsarkivet - Arkivet
1935

Består av flere intakte industribygg – industrielt
kulturminne. Enkeltelementer med stor verdi.
Kristiansand kirkegård er et kulturmiljø av stor
historisk verdi. Kristiansand kapell utgjøre et eget
kulturminne innenfor kulturmiljøet
Statsarkivet - Arkivet har stor kulturhistorisk
verdi. Kombinasjon av bygningsmessig historie og
krigshistorie
Enkelt elementer av historisk interesse

Middels til
stor
Svært stor

Stor

(B10) Hannevika
1930-tallet

Området utgjør et spesielt godt bevart
kulturminne/ kulturmiljø
Tidstypisk boligbebyggelse omfattet av forslag til
bevaring i kommuneplanen for Kristiansand

(B11) Kobberveien
1950-tallet

Tidstypisk boligbebyggelse omfattet av forslag til
bevaring i kommuneplanen for Kristiansand

Stor

(B13) Deler av
Møllevannsveien,
Bellevue 1910-1940

Tidstypisk boligbebyggelse omfattet av forslag til
bevaring i kommuneplanen for Kristiansand

Stor

(B14) Duekniben
1950-/60-tallet

Tidstypisk boligbebyggelse omfattet av forslag til
bevaring i kommuneplanen for Kristiansand

Stor

(B15) Deler av
Grimsvollen og
Artillerivollen 19101940
Lagmannsholemn og
Krutthuset

Tidstypisk boligbebyggelse omfattet av forslag til
bevaring i kommuneplanen for Kristiansand

Stor

Krutthuset er det eneste enkeltstående elementet
av kulturhistorisk betydning.

Stor

Xstrata Nikkelverk
AS
Myren gård 1855

Figur 85. På neste side: Kulturminner og kulturmiljø, Verdikart
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7.

NATURMILJØ

7.1

INNLEDNING

VERDIANALYSE IKKE-PRISSATTE TEMA

Fagtema naturmiljø er begrenset til å gjelde naturtyper og artsforekomster som har betydning for
dyrs og planters livsgrunnlag, samt geologiske elementer. Fagtemaet omfatter ikke naturens
verdi og funksjon for mennesker. Naturmiljø omfatter alle terrestriske, limnologiske og marine
forekomster, og biologisk mangfold knyttet til disse. I den grad naturressursaspektet som vilt,
fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet, berggrunn og løsmasser er relevant, skal det behandles
under fagtema naturressurser. De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet og vegetasjonen og
den landskapsmessige betydningen av disse behandles under tema landskapsbilde. I den grad
luft, vann og grunn forurenses, skal betydningen av dette for det biologiske mangfoldet vurderes
under naturmiljø.

7.2

DEFINISJONER
Naturmiljø defineres som naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
livsgrunnlag, samt geologiske elementer.
Med biologisk mangfold menes alle levende organismer (mikroorganismer, planter, dyr) og
sammenhengene mellom disse og mellom organismene og deres fysiske omgivelser (økosystem).

7.3

METODE OG KUNNSKAPSGRUNNLAGET
Metoden for registrering og verdsetting av naturmiljø er hentet fra Statens vegvesens håndbok
140, konsekvensanalyse. Den baserer seg på metodene som er brukt i kartlegging av biologisk
mangfold i kommunene, i henhold til DN-håndbok 13 – 2. utgave 2006.
Følgende registreringskategorier er lagt til grunn:
Større områder og systemer, regional grønnstruktur
Både viktige enkeltarter og økosystemer er avhengig av at større områder, systemer av områder
og sammenhenger mellom dem, fungerer som leve- og funksjonsområder. Det gjelder for
eksempel hjortevilt som villrein og elg, store rovdyr, enkeltarter og økosystemer i
vassdragskorridorer, samt flere fuglearter. Den regionale grønnstrukturen er viktig både som
isolerte leveområder for mindre forekomster og som trekkveger og spredningskorridorer for arter
som er avhengig av større områder eller sesongtrekk.
Følgende registreringskategorier legges til grunn (jfr. håndbok 140):




Inngrepsfrie områder (INON): Områder i en viss avstand fra tyngre inngrep som veger,
jernbane, kraftlinjer, vassdragsutbygginger etc i henhold til DNs oversikt over
inngrepsfrie områder i Norge.
Store viltområder: Leveområder og trekkveger for hjortevilt og andre arter som utnytter
store arealer og/eller framviser faste sesongmessige trekk.
Landskapsøkologiske sammenhenger: Fordeling av ulike naturtyper (antall, størrelse og
innbyrdes avstander) og funksjonsområder, og deres betydning for artsmangfoldet.
Bygger på registrering av naturtyper.

Viktige enkeltområder
Som grunnlag for kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold i kommunene, er det utviklet
metoder for å identifisere de aller viktigste enkeltområder og sammenhenger for biologisk
mangfold. Disse er beskrevet DNs håndbøker; DN-Håndbok 13-2006 Kartlegging av naturtyper,
DN-håndbok 11-2000 Viltkartlegging, DN-håndbok 15-2000 Kartlegging av ferskvannslokaliteter
og DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Dette er gjort for å legge til
rette for en enklest mulig utveksling av biologiske data mellom konsekvensanalyser gjennomført
etter denne håndboka og kommunale og nasjonale databaser for naturmiljø. Det er viktig å
vurdere naturområder både i utmark, jordbrukslandskap og by- og tettstedsnære områder.
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Følgende registreringskategorier legges til grunn:







7.4

Naturtyper: Viktigste biologiske kartleggingsenhet ved transportplanlegging. Et utvalg av
56 naturtyper, som anses som viktige for biologisk mangfold, er definert i DN-håndbok
13-2006 Kartlegging av naturtyper.
Utvalgte naturtyper: Naturtyper med status som utvalgte naturtyper i hht. Forskrift for
utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, fastsatt 13.11. 2011. Gjelder pr november
2012 naturtypene slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog og kalksjøer.
Rødlistearter: Arter som er oppført på Norsk rødliste for arter (2010). Der hvor det er
utarbeidet fylkesvise rødlister bør også disse legges til grunn.
Prioriterte arter: Arter med status som prioriterte arter i hht. egne forskrifter fastsatt ved
kgl. res. med hjemmel i NML § 23. Gjelder pr november 2012 8 arter.
Vilt/dyreliv: Andre viktige forekomster av fugl, pattedyr, amfibier, insekter, fisk og annet
dyreliv i ferskvann og sjø og deres funksjonsområder (hekke-/yngleområder, trekkveger,
beite-/næringsområder, reirplasser, etc)
Naturhistoriske/geologiske elementer: Viktige berggrunns- og kvartærgeologiske
elementer som morenerygger, raviner, grytehull, fossilforekomster etc.

NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE MÅL OG RETNINGSLINJER
Naturmangfoldloven (2009) sier i § 1 at «Lovens formål er at naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel,
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» Loven omfatter all natur og er
sektorovergripende i den forstand at den berører alle sektorer som forvalter natur eller fatter
beslutninger som har konsekvenser for natur. Loven definerer forvaltningsmål for naturtyper og
arter, setter krav til kunnskapsgrunnlaget og rettslige prinsipper for natur spesielt i form av førevar-prinsipp, økosystemtilnæring og samlet belastning. Det er etablert en ordning med prioriterte
arter og utvalgte naturtyper som skal imøtekomme forvaltningsmålene loven setter.
Naturmangfoldloven setter krav til aktsomhet i forbindelse med fremmede organismer. § 28,
avsnitt 2: «Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp
av levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig
utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.»
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) er regjeringens viktigste dokument for en samlet
framstilling av miljøpolitikken. For resultatområdet Naturens mangfold og friluftsliv, er de
strategiske målene for biologisk mangfold todelt; (i) At naturen skal forvaltes slik at arter som
finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap
opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske mangfoldet fortsatte utviklingsmuligheter;
(ii) Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.
Sistnevnte mål er ikke nådd. Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en global avtale som
har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en
bærekraftig og rettferdig måte. Konvensjonen trådte i kraft i 1993. I alt 192 land og EU har
signert avtalen. Det er enighet i konvensjonen at man skal stanse tapet av biologisk mangfold
innen 2020. I Regjeringens forslag til stortingsvedtak (Pros. 1S) for budsjettåret 2013, nedfelles
dette målet.
Statens Vegvesen har sektoransvar for miljø ved planlegging, bygging og drift av alle
europaveger og riksveger. Stortingsmelding nr 16(2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019
slår fast at man skal «Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske
funksjoner».
«Ved planlegging av nye samferdselstiltak og utbedringstiltak på eksisterende infrastruktur vil
det legges vekt på å ivareta den overordnede økologiske landskapsstrukturen. Dette er blant
annet viktig for å ivareta leveområder for vilt med stor geografisk utbredelse. Det er behov for
økt kunnskap om barrierevirkningene og virkningene av avbøtende tiltak.
Prosjekter med stor negativ konsekvens for biologisk mangfold bør i utgangspunktet ikke
gjennomføres, og nye traseer bør der det er mulig legges utenfor biologisk viktige områder og
truet natur.»
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7.4.1 Verdikriterier

Kriterier for vurdering av naturområders og forekomsters verdi er gitt i figur 71. Kriteriene er
basert på håndbok 140, med tilpasninger til anvendte registreringskategorier og gjeldende
verdisettingskriterier for disse.

Liten verdi
-Områder av ordinær
landskapsøkologisk
betydning.

Middels verdi
-Områder over 1 km
fra nærmeste tyngre
inngrep.
-Sammenhengende
områder (over 3 km2)
med et urørt preg.
-Områder med lokal
eller regional
landskapsøkologisk
betydning.

Stor verdi
-Områder over 3 km
fra nærmeste tyngre
inngrep.
-Områder med
nasjonal,
landskapsøkologisk
betydning.

Naturtypelokaliteter

-Områder med
biologisk mangfold
som er representativt
for distriktet.

-Naturtypelokalitet
med verdi B eller C.
Lokaliteter med
utvalgte naturtyper.
Lokaliteter med
prioriterte arter.

-Naturtypelokalitet
med verdi A.

Områder med arts/individmangfold

-Områder med artsog individmangfold
som er representativt
for distriktet.

Viltområder og
vilttrekk

-Viltområder og
vilttrekk med viltvekt
1

-Områder med stort
artsmangfold i
nasjonal målestokk.
-Leveområder for
arter i kategoriene
kritisk truet (CR),
sterkt truet (EN).
-Områder med
forekomst av flere
rødlistearter i lavere
kategorier.
-Viltområder og
vilttrekk med viltvekt
4-5.
Funksjonsområder for
prioriterte arter.

Geologiske
forekomster

-Områder med
geologiske
forekomster som er
vanlige for distriktets
geologiske mangfold
og karakter.

-Områder med stort
artsmangfold i lokal
eller regional
målestokk.
-Leveområder for
arter i
rødlistekategoriene
nær truet (NT),
sårbar(VU) eller
datamangel(DD)
-Leveområder for
arter som står oppført
på den fylkesvise
rødlista.
-Viltområder og
vilttrekk med viltvekt
2-3.
-Geologiske
forekomster og
områder (geotoper)
som i stor grad bidrar
til distriktets eller
regionens geologiske
mangfold og karakter.

Inngrepsfrie og
sammenhengende
naturområder, samt
andre,
landskapsøkologiske
sammenhenger

-Geologiske
forekomster og
områder (geotoper)
som i stor grad bidrar
itl landsdelens eller
landets geologiske
mangfold og karakter.

Figur 86. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi, basert på håndbok 140. For å fastsette et
områdes verdi trengs det tilleggsvurderinger som skjøtselsstatus, områdets arrondering,
populasjonsstørrelse etc. Fra HB140.

Figur 87. På neste side: Kulturmiljø, verdikart
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DATAMATERIALE
Kilder
Innhenting av grunnlagsmateriale ble i gjort i november 2012. Det er i stor grad benyttet
eksisterende informasjon som er tilgjengelig via de nasjonale databasene Naturbase og
Artsdatabanken samt den kommunale databasen. I tillegg er gjort en befaring med hovedvekt på
å kunne verdisette det største, sammenhengende naturområdet, som ligger mellom E 39 og
Tinnheia og kalles Heiene. Befaringen resulterte også i funn av 3 naturtypelokaliteter, men som
vil kreve ytterligere undersøkelse for å underbygge status. Lokalkjente ressurspersoner tilknyttet
frivillige organisasjoner, er også kontaktet (se referanseliste) og deres kunnskap er innarbeidet i
rapporten.
Tilfeldig forekommende fuglearter som er registrert i området er ikke medregnet. Funn fra før
1950 er heller ikke medregnet. Gjennom intervju med lokalkjente ressurspersoner er to
lokaliteter med hver sin rødlistet art, som fortsatt vises i de nasjonale databasene, bekreftet
utgått pga. fysiske inngrep. Disse er ikke verdivurdert.
Artskart (Artsdatabanken) er eneste kilde til kartlegging av fremmede arter. Kun funn fra etter
1980, fremmede arter med høy risiko, kategori PH,HI og SE, og med koordinatpresisjon bedre
enn 50 meter, er tatt med.

7.6

VERDIVURDERING

7.6.1 Geologi og jordsmonn
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Figur 88. Berggrunnstyper (øverst) og løsmasser i undersøkelsesområdet.

Undersøkelsesområdet ligger innenfor Agderkomplekset med sure bergarter fra prekambrisk tid.
De forvitrer langsomt og gir grunnlag for et næringsfattig jordsmonn. Berggrunnstypene innenfor
undersøkelsesområdet er vist i figur 72; Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt(lys rosa),
øyegneis, granitt, foliert granitt (rosa) og amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis, stedvis
migmatittisk (orange-rød). Det er ikke registrert verneverdige geologiske forekomster i
undersøkelsesområdet.
I undersøkelsesområdet er det hovedsakelig tynt humusdekke med mange partier med helt
blottlagt fjell. I lavereliggende og bebygde områder er løsmasser tilført eller sterkt påvirket av
menneskelig aktivitet. På Grim er det en nordvest-sørøstlig utbredelse av breelvavsetninger. I
hovedsak vil mangelen på marint avsatte løsmasser føre til at undersøkelsesområdet har lite
potensiale for spesielt rik vegetasjon. Oversikt over løsmasser kan ses på figur 72.

7.6.2 Overordnede karakteristiske trekk

Undersøkelsesområdet ligger i nemoral sone, i klart oseanisk vegetasjonsseksjon. Området
tilhører den naturgeografiske regionen Sørlandske eikeskogregion. Eikedominerte skoger i
lavereliggende deler og blandingsskoger av furu og eik på heiene dominerer landskapet i
regionen.
Gjennomsnittlig årstemperatur er 6-8 grader C, årsnedbør mellom 1500 og 2000 mm. Området
faller fra ca. 100 moh. til havoverflaten. Landskapet framstår som småkollete og med tre større
daldrag i retning nordvest-sørøst.
Undersøkelsesområdet ligger i Kristiansand sentrum og strekker seg fra vestre tunnelportal på
Gartnerløkka til Meieriet, dvs rundkjøringen på E39 ved Kartheia/Hellemyrbakken. Området er
sterkt preget av boligbebyggelse, industri og infrastruktur. Det er bare restarealer igjen av natur,
og disse arealene er mer eller mindre sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Området som
skråner sørover fra Tinnheia mot E 39 i Hannevika til Kolsdalen og Bellevue er det eneste
naturområdet av en viss størrelse. Her er det mye ungskog dominert av furu, bjørk og eik.
Jordsmonnet er for det meste tynt morenedekke eller helt fraværende. Ny Vågsbygdvei med
forbindelse til Tinnheia splitter dette området i to.
De fleste av bekkene i området er lagt i rør på kortere eller lengre strekninger, (Grimsbekken,
bekk fra Møllevannsområdet, og Hannevikbekken).
Strandsonen er sterkt påvirket av industri og næring. Mange steder er strandlinja kunstig på
grunn av tidligere utfyllinger i sjøen. Xstrata nikkelverk ligger sentralt i området. Produksjonen
ved nikkelverket har ført til sterk forurensning av en rekke miljøgifter både på land og i vann/sjø.
Fram til 1982 ble det deponert store mengder jernslam i Hannevika. Dette har preget dyre- og
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plantelivet sterkt. Utslippene i dag er kraftig redusert, og store deler av Hanneviksbukta er
dekket til med sand for å hindre videre spredning av miljøgifter fra forurensede masser.

Figur 89. Kystlinja er sterkt preget av
næringsvirksomhet og tyngre industri. Det er mye
kunstig utfylling i sjøen. Her fra Xstrata
nikkelverk.

Figur 90. I Hannevikbukta renner
Hanneviksbekken ut. Det er kjent som en god plass
for sjøørret.

Figur 91. På neste side: Naturmiljø, registreringer
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Verdivurdering av registrerte lokaliteter
Spesifisering

Verdi
primærkilde

301

Grim
kirke

Naturtypelokalitet

Store
gamle
trær

Viktig
verdi
B

Hul eik

Eigelunden

Utvalgt
naturtype
Naturtypelokalitet

Naturtypelokalitet

Grimsbekken

Naturtypelokalitet

Christianssands
mølle

Naturtypelokalitet

302

Sørlandsbanen

Store
gamle
trær samt
gammel
fattig
edelløvskog
Hule eiker
Artsrik
vegkant

304

Kategori

303

ID

Lokalitet

Utvalgt
naturtype

Verdi

305

Kilde

Verdibegrunnelse

Datakvalitet

DN
naturbase.
ID:BN0007
6716

Enkeltstående
grov eik med
bhd>1 m. Ikke
synlig hul. Ingen
spesielle arter
registrert.
Gammel åpen
eikeskog med
mange grove
trær.
Hagemarksskog/p
arkskog-preg.
Potensiale for
rødlistearter.
Relativt rik
karplanteflora.
Eng- og
tørrbakkkearter
som
engtjæreblom.
smalkjemper,
harekløver,
prikkperikum,
hvitdodre,
kystgriseøre,
lintorskemunn,
hestehavre,
prestekrage og
rødknapp, Ingen
rødlistearter
registrert.
Bekken går to
lengre strekk i
dagen, for øvrig
er den lukket.
Svært mange
bekker i området
er lukket.
Skrotemark ved
den gamle mølla.
Her er registrert
arter som kan
relateres til
mølledriften. Men
ingen sjeldne
arter er oppgitt.
Fremmede arter
registrert;
giftkjeks,
legesteinkløver og
hundepersille.

God, men det
er ikke kartlagt
insektfauna,
sopp- og
lavflora.

DN
naturbase.
ID:BN0000
5268 m.fl.

Lokalt
viktig,
verdi
C

DN
naturbase.
ID:
BN000817
40

Viktig
bekkedrag

Lokalt
viktig,
verdi
C

DN
naturbase.
ID:
BN000052
60

Skrotemark

Svært
viktig,
verdi
A

DN
naturbase
ID:
BN000054
64,
Artskart

God, men det
er ikke kartlagt
insektfauna,
sopp- og
lavflora.

God

Mangelfull.
Beskrivelse av
lokaliteten er
mangelfull.

Mangelfull.
Trolig grov
avgrensning og
mangelfullt om
artsmangfold.
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306

Lagmannsholmen

Naturtypelo
kalitet

Skrotemark

Lokalt
viktig,
verdi
C

DN
naturbase,
ID:
BN000053
42

307

Baneheia

Naturtypelokalitet

Store,
gamle
trær
Hul eik

Lokalt
viktig,
verdi
C

DN
naturbase,
ID:
BN000789
98

Utvalgt
naturtype
Myren
gård

Naturtypelokalitet

Parklands
kap

Viktig,
verdi
B

DN
naturbase
ID:
BN000053
41, Artskart

309

Hanneviksbekken

Naturtypelokalitet

Viktig
bekkedrag

Lokalt
viktig,
verdi
C

DN
naturbase
ID:
BN000053
93,
Lokalkjente
ressurspersoner

Kristian
sand
kirkegård

Naturtypelokalitet

Parklandskap

Viktig,
verdi
B

Feltbefaring

Hannevik
platå

Naturtypelokalitet

Rik
edelløvskog

Ikke
registrert

Kommunal
database
for biomangfold

310

308
311
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Spesielle
artsforekomster
knyttet til
spredning av
ballast, korn mm.
Ingen arter er
oppgitt.
Ikke spesielt grov
eik med omkrets
215 cm i
brysthøyde. Står
et stykke unna
andre grove eik.
Gammel park
grunnlagt delvis
på ballastjord,
med stor andel
grove trær.
Enkelte grove eik
og bøk.
Voksested for
rødlisteartene
grådogglav,
hasselurt,
eplerose og
sølvasal. Parken
har mange
innførte arter.
En av svært få
gjenværende
bekker i området.
Sterkt påvirket av
veganlegg. Nedre
del lukket, men er
planlagt åpnet og
etablert som
gytebekk for
sjøørret ifm ny
Vågsbygd-veg.
Øvre del i kontakt
med Ytre
Eigevann og
Fjellrotjønn.
Bekken har egen
bestand av ørret
og abbor.
Vandringshindre
umuliggjør
utveksling av fisk
fra nedre til øvre
del av bekk.
Parklandskap
med store gamle
trær. Mange
grove lind og bøk.

Mangelfull.
Trolig grov
avgrensning.
Ingen
artsinformasjon

Alm-lindeskog
mellom
bebyggelse og
veg. Stort trau
som danner flott
amfi.

Dårlig. Ikke
kartlagt, kun
informasjon fra
kommunal
database uten
beskrivelse.

God/middels,
men det er ikke
kartlagt
insektfauna,
sopp- og
lavflora.
God/middels.
Mangelfull
beskrivelse.

Middels/mange
lfull. Trolig grov
avgrensning.
Mangelfull
beskrivelse.

Middels. Ikke
kartlagt, kun
enkle
observasjoner
ved befaring.
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312

Ytre
Eigevann

Naturtypelokalitet

Gammel
fattig
edelløvskog

Ikke
registrert

Feltbefaring

313

3.
Stampe

Viltområde

Yngleområde

Viltklasse
3-4

DN
Naturbase
ID:
BA0005984
5

314

Kristianiafjorden

Viltområde

Yngleområde

Viltklasse
3-4

DN
Naturbase
ID:
BA0007570
1

315

Brannvakta

Viltområde

Yngleområde

Viltklasse
3-4

DN
Naturbase
ID:
BA0005976
7

316

1.
Stampe

Viltområde

Yngleområde

Viltklasse
3-4

DN
Naturbase
ID:
BA0005986
7

317

Falcon
bridge

Viltområde

Yngleområde

Viltklasse
2-3

318

Slettheiaveien

Lokalitet for
rødlisteart

Voksested

319

Kartheiaveien

Lokalitet for
rødlisteart

Voksested

Rødli
stekat.i
EN
Rødli
stekategori
VU

320

Heiene,
Baneheia og
øvrig
natur
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Dårlig. Ikke
kartlagt, kun
enkle
observasjoner
ved befaring.

DN
Naturbase
ID:
BA0005985
9

Gammel
edelløvskog,
hovedsakelig eik.
Går i bekkedrag,
nederste del trolig
gytebekk for ørret
i Ytre Eigevann.
Langs vannkant
et belte av takrør.
Enkelte store
eksemplarer av
storvokst svartor.
Yngleområde for
småsalamander.
Viltklasse 3-4,
småsalamander
er rødlistet i
kategori NT
Yngleområde for
småsalamander.
Viltklasse 3-4,
småsalamander
er rødlistet i
kategori NT
Yngleområde for
småsalamander.
Viltklasse 3-4,
småsalamander
er rødlistet i
kategori NT
Yngleområde for
småsalamander.
Viltklasse 3-4,
småsalamander
er rødlistet i
kategori NT
Yngleområde for
fiskemåke. Viltvekt 2-3, fiskemåke er rødlistet i
kategori NT

Artskart,
Agder nat.
museum
ID: 53206.
Artskart,
Agder
naturmuse
um ID:
13972

Lokalitet for
trollnype. Trolig
innført. Dyrket i
hage.
Lokalitet for
fløyelsbjørnebær.
Sannsynligvis
innført fra
Danmark.

Middels.

Feltbefaring,
Fylkesmannens
miljøvernavdeling

Fattige vegetasjonstyper med
triviell artssammensetning, ung
og middelaldrende skog uten
spesielle biologiske verdier. De er
også middels til
sterkt menneskepåvirket

Middels. Det er
sannsynlig at
tidligere
kartlegging ikke
er komplett.
Kartlegging av
utvalgt
naturtype «hule
eiker» er utført
i kun deler av
området.

Mangelfull.
Trolig grov
avgrensning og
beskrivelsen er
mangelfull.
Mangelfull.
Trolig grov
avgrensning og
beskrivelsen er
mangelfull.
Mangelfull.
Trolig grov
avgrensning og
beskrivelsen er
mangelfull.
Mangelfull.
Trolig grov
avgrensning og
beskrivelsen er
mangelfull.
Mangelfull.
Trolig grov
avgrensning og
beskrivelsen er
mangelfull.

Middels.

Figur 92. På neste side: Naturmiljø, Registrering fremmede arte
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Figur 93 (øverst). Eigelunden nord (ID 302)
Figur 94 (nederst). Eigelunden sør og Grimsbekken
(hhv. ID 302 og 304)
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Figur 95. Grove eik i utkanten av Eigelunden (ID
302).

Figur 96 (t.h.). Myren gård (ID 308). Ett av flere store
eksemplarer av bøk.
Figur 97 (t.v). Myren gård (ID 308). Grov eik.
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Figur 98. Kristiansand kirkegård (ID 310)

Figur 99 (t.h.). Øst for Ytre Eigevann ligger denne
bekkedalen. Den framstår som upåvirket og det vokser
forholdsvis grov eik her (ID 312)

Figur 85 (t.v). Der bekken renner ut i Ytre Eigevann, står
det noe svartor. Et belte av takrør omkranser sørlige del
av innsjøen (ID 312)

7.7

FREMMEDE ARTER
Det er registrert en rekke lokaliteter med fremmede, svartelistede arter. Langs E 39 mellom
Gartnerløkka og Meieriet er følgende arter funnet: vinterkarse, sandskrinneblom, hagelupin,
rynkerose, ugrassklokke, kjempebjørnekjeks, hvitsteinkløver og villtulipan. I tillegg er det høsten
2012 gjort funn av boersvineblom (kategori HE–høy risiko) i Vågsbygd. Dette er utenfor aktuell
trase for E 39, men er likevel et relevant funn pga at funnet er gjort i forbindelse med anleggsarbeid til den nye Rv 456 Vågsbygdveien. Dette anleggsarbeidet stekker seg helt til Kolsdalen og
Tinnheia og det er spredningsfare pga utveksling av utstyr og maskiner i hele anleggsområdet.
Hagelupin er tallrik i området. Den meterhøye karplanten har høy spredningsevne og truer
forekomster av stedegne arter.
Vinterkarse er en flerårig urt som har høy spredningevne og som utkonkurrerer stedegne arter.
Kjempebjørnekjeks fortrenger stedegne arter og endrer naturtypene den invaderer. Den
inneholder dessuten plantesaft som er giftig for dyr og mennesker.
Boersvineblom har før nevnte funn i 2012 ikke vært registrert i distriktet. Den har negative
effekter på lokale arter og har stor fortetningsrate.
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Hovedutfordringen i forbindelse med en utbygging av E 39 vil være å hindre spredning i
anleggsperioden. De nevnte artene har meget stor spredningsevne og opprøring og flytting av
masser er en kilde til spredning.

7.8

VIDERE UNDERSØKELSER
Feltbefaring har bekreftet at området ikke er fullgodt kartlagt. Det ble observert tre områder som
kan være aktuelt å undersøke nærmere mtp prioriterte naturtyper (310-312). I området Heiene
bør det vurderes en feltkartlegging. En befaring bekreftet at området hovedsakelig består av
triviell natur, men det kan potensielt forekomme små lokaliteter med mer verdifulle elementer.
Mange av lokalitetene som er registrert som prioriterte i naturbase, er ikke tilfredsstillende
beskrevet og noen har trolig grove avgrensninger. Dette bør kvalitetssikres ved feltkartlegging.
Det vil også være behov for å kartlegge fremmede arter gjennom feltarbeid.

Figur 100. På neste side: Naturmiljø, verdikart
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NATURRESSURSER
Det er ingen forekomster for dette temaet, bortsett fra en vannkilde på Christianssands bryggeri.
Denne er nevnt under temaet Kulturminner og kulturmiljø. Kilden ligger utenfor området som blir
berørt av veganlegget og beskrives derfor ikke i et eget kapittel.
Det er heller ikke andre naturressurser innenfor undersøkelsesområdet som er påregnelige å
utnytte.

9.

LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING

9.1

INNLEDNING
Ny E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet er en del av Europaveien mellom Oslo og Stavanger.
Den er samtidig den eneste lokalvegen som forbinder bydelen Vågsbygd og nabokommunene i
vest med Kristiansand. Temaet lokal- og regional utvikling omtaler planer og tiltak som er av
betydning for planleggingen av denne vegstrekningen.
Kommuneplanen for Kristiansand legger til grunn at boligtilbudet i kommunen skal være variert.
Utbyggingsområder innenfor bussmetroakse og nærknutepunkt skal prioriteres.
Kommunen legger til grunn en befolkningsvekst tilsvarende 1 % pr. år som tilsier at det skal
tilrettelegges for 700-800 boenheter hvert år.

9.2

DEFINISJONER
Tema lokal og regional utvikling tar for seg arealbruken i kommunene. Temaet omhandler både
arealer som er utbygd og arealer som i følge kommunale planer er planlagt utbygd. I tillegg til de
kommunale planene og føringer for arealbruk drøftes utbyggingen i forhold til nasjonale mål og
føringer.

9.3

METODE OG KUNNSKAPSGRUNNLAG
Temaet lokal og regional utvikling utredes her som et eget tema som verdisettes i hht. forrige
utgave av Håndbok 140. I gjeldende utgave av HB 140 skal temaet ikke verdisettes, men det er
altså valgt å gjøre det her.
Datainnsamlingen har vært basert på følgende:
Gjennomgang av eksisterende datakilder og tidligere utredninger
Gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner og ikke-vedtatte reguleringsplaner
Kristiansand kommunes utbyggingsprogram
Befaringer i området
Støyutredning

9.4

OVERORDNETE MÅL
Flere sentrale føringer er lagt for arbeidet med samordnet areal- og transportplanlegging og
utvikling av et rasjonelt og bærekraftig utbyggingsmønster i byområder. Blant de viktigste
dokumentene kan nevnes:




Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993)
Nasjonal transportplan 2014-2023 Meld. St. 26 (2012-2013)
St.meld. nr. 23 bedre miljø i byer og tettsteder 2001-2002

Regjeringen har som mål å bidra til overføring av mer gods fra veg til jernbane og sjø.
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MÅL FOR UTREDNINGEN
Målsetting med utredningen er å få en oversikt over utbyggingsmønsterets verdi innenfor
undersøkelsesområdet. Ut fra en slik vurdering vil det være mulig å identifisere mulige korridorer
som gir minst mulig negativ virkning for utbyggingsmønsteret, og som bidrar til at nasjonale mål
og føringer blir ivaretatt. Sammen med de øvrige fagutredningene, landskapsbilde/bybilde,
kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv samt naturmiljø, skal utredningen tjene til en
best mulig avveining mellom ulike interesser ved lokalisering av veganlegget.

9.5.1 Registreringskategorier

Registreringen er en verdinøytral og faktaorientert beskrivelse av undersøkelsesområdet.
Registreringen er grunnlaget for den senere vurderingen av verdi.
Registreringene innenfor undersøkelsesområdet er delt inn i arealbrukskategorier:
1. Senterområde/flerbruk
2. Boligområder
3. Næringsområder, unntatt havneområder
4. Natur-, frilufts- og rekreasjonsområder
5. Infrastruktur. Områdene registreres, men verdivurderes ikke, da de inngår som en
premiss i vurderingene av de andre arealene
6. Havneområder
7. Jernbaneområder
I de tilfellene der det er planlagt en annen arealbruk enn den eksisterende, er det den planlagte
arealbruken som er angitt på registreringskartet. Følgende planer ligger til grunn for
registreringen av planlagt arealbruk.






9.6

Kommuneplan for Kristiansand 2011-2022
Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn (offentlig ettersyn våren 2013)
Kristiansand kommunes utbyggingsprogram, 2009-2012
Sykkelhåndboken for Kristiansandsregionen 2011-2020
Handlingsplan for Kristiansandsregionen 2009-2014

VERDIKRITERIER
Innenfor undersøkelsesområdet er det foretatt en vurdering av verdi i to trinn:

Verdien av eksisterende arealbruk

Verdien av planlagt arealbruk slik det framgår av vedtatte reguleringsplaner
I områder der det ikke er planlagt endring i arealbruk, legges verdien av eksisterende arealbruk
til grunn. I områder der det er planlagt endring, legges verdien av planlagt arealbruk til grunn.
Kriteriene for verdi legger vekt på tre hensyn:

Hvor viktig eksisterende og/eller planlagt arealbruk er i den samlete arealpolitikken i
kommunen. Her vurderes om arealbruken samsvarer med de kommunale planene og
hvor viktig området er i disse planene.

Etterspørsel etter/knapphet på den aktuelle typen arealer. Her vurderes hvor stort press
det er på den aktuelle typen arealer, og i hvor stor grad et eventuelt tap av det vurderte
området kan erstattes av andre tilsvarende områder i kommunen.

I hvor stor grad arealbruken legger til rette for effektiv og miljøvennlig transport. For
næringsområder vurderes områdets tilgjengelighet i forhold til det overordnete
transportnettet (veg, jernbane, skip og fly) og om det legges til rette for at arbeidstakere
kan reise kollektivt. For boligområder vurderes i hvor stor grad arealbruken legger til
rette for et godt kollektivtilbud eller bidrar til å skape økt privatbiltrafikk.
Tabellen på neste side angir kriteriene for liten, middels og stor verdi.
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Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

- Eksisterende og/eller planlagt
arealbruk inngår ikke i
kommuneplanens arealdel.

- Eksisterende og/eller
planlagt arealbruk inngår i
den samlede arealpolitikken i
kommunen.

- Eksisterende og/eller
planlagt arealbruk er en
viktig del av den samlede
arealpolitikken i
kommunen.

- Kommunen har ikke knapphet
på den aktuelle typen areal.

- Kommunen har knapphet på
den aktuelle typen areal.

- Kommunen har betydelig
knapphet på den aktuelle
typen areal.

- Arealbruken legger i liten grad
til rette for effektiv og
miljøvennlig transport.

- Arealbruken legger til rette
for effektiv og miljøvennlig
transport.

- Arealbruken legger i stor
grad til rette for effektiv og
miljøvennlig transport.

Figur 101. Kriterier for vurdering av verdi. Fra forrige utgave av HB 140.

9.7

OVERORDNETE FORHOLD

9.7.1 Arealsituasjonen i Kristiansand

Nytt forslag til kommuneplan for Kristiansand, 2011-22, gir en status for arealsituasjonen i Kristiansand og trekker opp overordnete føringer som har betydning for det aktuelle undersøkelsesområdet fra Gartnerløkka til Meieriet. I kommunens utbyggingsprogram heter det at for boligdelens fortettingsprosjekter legges til grunn en videreføring av Nybyen, Tangen, prosjekter knyttet til Kvadraturen, Havneområdet: Silokaia og Euroterminalen, Vågsbygd og Lund. For næringsdelen skal eksisterende næringsområder prioriteres framfor etablering/utvikling av nye områder.
Senterstruktur
Kvadraturen med randsone fyller rollen som kommunesenter, regionsenter og landsdelssenter.
Sammen med Kvadraturen er Vågsbygd og Rona de vedtatte bydelssentra i Kristiansand.
Boligbygging
Kommuneplanen fokuserer på at utviklingen av boligbyggingen skal være bærekraftig. Dette
forutsetter bl.a. at boligbyggingen i større grad skal finnes sted innenfor allerede utbygde
områder, i tilknytning til Kvadraturen, langs bussmetroaksen og sentre. Utbyggingsområdene
som tilrettelegges og prioriteres for boligbygging fremgår av kommunens utbyggingsprogram og
består av både nye og eksisterende byggeområder.
Kommunens utbyggingsprogram legger opp til en igangsetting av et stort antall boliger i og i
nærheten av undersøkelsesområdet.








Idda (ca100 boenheter, vedtatt plan )
Quadrum (Uavklart antall, Odderøya Silokaia (ca 600 boenheter, vedtatt plan 15.9.2010)
Vestre Strandgate 19 (ca 30 boenheter)
Kvartal 71 (ca 30 boenheter)
Nybyen felt A (vedtatt 27.10.2010)
Setesdalsveien 24A (Vedtatt 2007)
Andre områder i Kvadraturen og bynære områder

Næringsareal
Det er sterkt press på næringsarealer i kommunen. Mange grunneiere ønsker bruksendring eller
omregulering til forretning og bolig. Kristiansand har tatt ansvar for å være landsdelssenter for
Sørlandet og har derfor innvirkning på framtidig behov for næringsarealer som følge av nye
landsdekkende funksjoner til byen.
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Utviklingsområder langs bussmetroens grunnlinje i landsdelssenteret med randsone og langs
overordnet vegnett prioriteres for framtidige etableringer. Kommuneplanen sier at en bør
prioritere å utvide dagens næringsområder framfor utvikling av nye, perifere områder. Dette vil
bidra til en mer bærekraftig utvikling, styrke den kollektive transporten og begrense veksten i
den arbeidsrelaterte biltrafikken.
Kommunen har mangel på næringsarealer, og kommunens utbyggingsprogram legger opp til en
igangsetting av flere næringsarealer i nærheten av undersøkelsesområdet. Det er
igangsatt/pågår flere planprosesser for flere kvartal i Kvadraturen mht. å utvikle
eiendommer/arealer til næringsformål. Omfang og krav til infrastruktur klarlegges gjennom
overordnete plan evnt i reguleringsplan for området.









Hannevikdalen (Felt Rigedalen, 150 daa, Felt Dalbo 13 daa)
Kolsdalstjønna industriområde (10 daa)
Hellemyr (felt E, 50 daa)
Reguleringsplan «Quadrum» (Vestre Strandgate 49, ID 1324) ble vedtatt våren 2013.
Det er planlagt flere bygg med ulike høyder. Arealformål er bolig, forretning, kontor,
næring, med mer.
Havnestrukturvedtaket som ble vedtatt i 2003 har vært behandlet på ny i 2013. Nytt
vedtak medfører blant annet at eksisterende containerhavn blir værende, men at det
igangsettes utredning for annen lokalisering på sikt. Fergeterminalen rustes opp og
områdeplan for KMV-området inkludert sikring av arealtilgang for tankanlegg, ferge, E39
og vegtilknytning sluttføres
Nybyen felt A (vedtatt 27.10.2010)
Setesdalsveien 24 (25.4.2007)

En av utfordringene i de fleste av disse planene og senere avtaler, er å sikre områdene tilgang til
ny Havnegate og overordnet vegsystem/E39.
Havneområder
Kristiansand havn er i hovedsak containerhavn og fergehavn. Containerhavna ligger utenfor
planområdet, men påvirker trafikken på Vestre Strandgate og E39. På Kolsdalsodden driver
Statoil en drivstoffterminal basert på sjøtransport. KMV-området skal benyttes til fergehavn, og
KMV-dokka skal fylles igjen. Tidligere tenkt utfylling i sjøen anses som uaktuelt.
Jernbaneområder
Kristiansand stasjon er en sekkestasjon på Sørlandsbanen og har oppstillingsspor og
forgreininger av industrispor til containerhavna og Xstrata. Stasjonsbygningen rommer venterom
og billettsalg samt en rekke kontorer, kiosk og kafe. På stasjonsområdet er det haller og
lagerbygninger.
Dagens lavbru har for liten fri høyde i forhold til dagens krav og begrenser utviklingsmulighetene
for jernbanen. Det er jernbanespor (industrispor) fra containerhavna på Lagmannsholmen til
NSB-området, og gjennom fjelltunnel til Xstrata.

Figur 102. Neste side: Lokal og regional utvikling, vedtatte reguleringsplaner og planer under arbeid.
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Registrering og verdivurdering i undersøkelsesområdet
Undersøkelsesområdet er underdelt i 13 delområder med utgangspunkt i enten klare geografiske
skillelinjer, funksjon eller planmessig status. Siden undersøkelsesområdet stort sett er et «ferdig
utbygd» område som har vokst fram over tid med en naturlig funksjonsblanding, er ingen av
områdene helt uten en kombinasjon av ulike funksjoner. Med unntak av senterfunksjonen i
Kvadraturen der det er lagt opp til en funksjonsblanding har de fleste områdene en dominerende
funksjon. Dette er i de fleste tilfellene bolig, industri, friområde eller næringsområde.

Figur 103. Oversikt over delområder for lokal og regional utvikling

De største konsentrasjonene av arbeidsplasser ligger i Kvadraturen og industri- og
næringsområdene i Hannevika. I tillegg har Vågsbygd de siste årene hatt en sterk utvikling og
vekst i både arbeidsplasser og boligområder. Det samme gjelder områdene øst i Kristiansand
med Sørlandsparken som har hatt en sterk vekst. Planlagt og pågående utbygging av
boligområder øst for sentrum på Lauvåsen, Hamrevann, Hamresanden og Benestad, m.fl.
påvirker trafikken østover. I Lillesand planlegges det ca 400 boliger (pr. februar 2013). Også i
vest er det sterk vekst, spesielt på Tangvall i Søgne, og i noe mindre grad og med lengre
horisont på Brennåsen i Songdalen.
Nærhet mellom Kjevik lufthavn og Kristiansand sentrum er gunstig med tanke på
næringsutvikling langs denne strekningen.

Figur 104. Neste side: Lokal og regional utvikling, Arealsituasjon
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1. Baneheia
Området er en del av et større sammenhengende natur- og friluftsområde. I kommuneplanen er
det vist som LNF-område med spesielle natur- og friluftsinteresser av særlig høy verdi. Det har
ikke potensial for utvikling.
Området ligger nær hovedvegnett, Setesdalsveien, E39, Egsveien, har gangavstand til flere
busstopp og til jernbane.
Eksisterende arealbruk anses å ha ingen verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha ingen verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:

Figur 105. Baneheia ligger tett inntil byen.

2. Kvadraturen og omkringliggende arealer
Området er sentrumskjernen i Kristiansand med alle funksjoner det innebærer. Det er vist med
sentrumsformål i kommuneplanen. Sørvest for Kvadraturen ligger jernbanestasjonen med flere
avganger til Oslo og Stavanger daglig. Det er en økt satsing på pendlertrafikken fra kommunene
rundt Kristiansand. Her ligger også rutebilstasjonen med lokalt og regionalt rutenett.
Kollektivknutepunktet innebærer at det er attraktivt å pendle til arbeidsplasser og boligområder i
nærheten av dette knutepunktet. Det er en rekke private og offentlige planer som er igangsatt,
under utarbeidelse eller vedtatt, men ikke realisert. Det er vedtatt en reguleringsplan for boliger i
Setesdalsveien 24 og i Nybyen. For Kvartal 71 (Fylkeshuset) planlegges det utvidelser for å
romme 1800 arbeidsplasser og 35 leiligheter. For Quadrum (Vestre Strandgate 49) planlegges
det et betydelig areal med bl.a. boliger og næring med høy utnyttelse.
Området har det beste tilbudet til offentlig kommunikasjon, både lokale bussholdeplasser og
rutebilstasjon, jernbanestasjon og fergehavn.
Området har utviklingsmuligheter mtp. fortetting og transformasjon, men det er begrensete
muligheter pga. restriksjoner i renessanseplanen i bykjernen. Eksisterende og planlagt arealbruk
er en del av arealpolitikken i kommunen. Kommunen har betydelig knapphet på denne typen
areal. Det ligger i stor grad til rette for effektiv og miljøvennlig transport.
Eksisterende arealbruk anses å ha stor verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha middels til stor verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:
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Figur 106. Banehaven ligger i randsonen rundt Kvadraturen mot Baneheia

3. Grim torv
Området innehar sentrumsfunksjoner for bydelen Grim med forretninger og boliger, mm. Det er
vist med sentrumsformål i kommuneplanen. Det foreligger ingen vedtatte planer for Christianssands Møller (Mølla Park). Den nedlagte mølledriften åpner for en transformasjon i de gamle
bygningene. Det er vedtatt en reguleringsplan for boligutvikling innenfor området. Det er gode
busstilbud i Møllevannsveien og Setesdalsveien og gangavstand til sentrum og et større tilbud til
offentlig kommunikasjon, og kort avstand til skoler, barnehager, kirke og idrettsanlegg.
Mølla har utviklingspotensial. Eksisterende og planlagt arealbruk inngår i den samlede
arealpolitikken i kommunen. Arealbruken legger til rette for effektiv og miljøvennlig transport.
Eksisterende arealbruk anses å ha middels verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha middels verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:

Figur 107. Grim torv

4. Solholmen – Grim - Idda
Området består av skoler, barnehage, kirke, idrettsanlegg, friområder. Det er vist som tjenesteyting i kommuneplanen. Det er vedtatt reguleringsplan for boligbebyggelse med 100 boenheter.
Det er gode busstilbud i Møllevannsveien og Setesdalsveien og gangavstand til sentrum og et
større offentlig kommunikasjonstilbud. Det er kort avstand til forretninger.
Utover vedtatt reguleringsplan for Idda er det ikke åpenbare utviklingsmuligheter.
Eksisterende arealbruk anses å ha middels verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha middels verdi for lokal og regional utvikling.
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Planlagt:

Figur 108. Idda Arena. Parkeringsarealet foran er regulert til
boliger, mm.

5. Hannevika – Tinnheia – Duekniben, mm
Området består av større boligområder som er oppdelt av friområder og områder med andre og
blandete funksjoner. Det er i hovedsak eneboliger, men også to- og flermannsboliger og blokker.
Området er vist med bebyggelse og anlegg og grønnstruktur i kommuneplanen. Det er vedtatt en
reguleringsplan for ca 100 boliger i blokker på Idda, ellers ingen av vesentlig omfang.
Det er busstilbud langs E39, Setesdalsveien, Møllevannsveien, Gamle Flekkerøyvei, Artillerivollen.
Det er gangavstand til sentrum fra de østre delene av området. De vestre delene av området har
noe mer begrenset kollektivtilbud og lengre gangavstand som genererer mer privatbiltrafikk.
Eksisterende arealbruk anses å ha liten til middels verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha liten til middels verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:

6. Christiansands Bryggeri
Området består av produksjon- og lagerbygninger til Christiansands Bryggeri og er en hjørnestensbedrift i byen. Området er i tråd med kommuneplanen som næringsvirksomhet. Det
foreligger pr. dd ikke planer for utvikling av bryggerivirksomheten. Knapphet på arealer tilsier
begrensete utvidelsesmuligheter, men det er åpne P-arealer mellom bryggeriet og jernbanen.
Det er god bussforbindelse og kort gangveg til sentrum. Det ligger en barnehage mellom
bryggeriet og kirkegården.
Eksisterende arealbruk anses å ha middels verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha liten verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:

Figur 109. Parkeringsarealer mellom jernbanen og Christiansands bryggeri
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7. Kristiansands kirkegård
Området består av kapell og grav- og urnelund. Området er i tråd med kommuneplanen som
grav- og urnelund. Den er ikke fredet, men den er ikke realistisk å utvikle til andre formål. Den
ligger mellom E39, Rv9 og jernbanelinja. Kirkegården beslaglegger arealer, som medfører
begrensninger på plasseringen av E39 og utvidelse av Kristiansand havn.
Det er god bussforbindelse og kort gangveg til sentrum.
Eksisterende arealbruk anses å ha ingen verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha ingen verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:

8. Heiene
Området er et avgrenset naturområde som ligger mellom E39 og boligområdene i Hannevika,
Tinnheia og Bellevue/Duekniben. Området brukes i rekreasjonssammenheng for lokalmiljøet. Det
er vist som grønnstrukturområde i kommuneplanen. Det har ikke stort potensial for utvikling.
Det er delvis god bussforbindelse og delvis gangavstand til forretninger.
Eksisterende arealbruk anses å ha ingen verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha ingen verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:

Figur 110. Blokkene på Tinnheia bak, eneboliger i Hannevika i forgrunnen og rekreasjonsarealer mellom.

9. Hannevika
Området består av flere industrivirksomheter, hvor Xstrata Nikkelverk AS er en av de største i
kommunen. Virksomheten sysselsetter ca 500 ansatte i Kristiansand. Virksomheten har vært i
stadig endring, utvikling og utvidelse siden 1910. E39 har bl.a vært flyttet som følge av
utvidelse. Hennig-Olsen Is AS og Herman Hansen Mekaniske Verksted (Aker MH AS (Hanneviga),
Statoils tankanlegg og to bensinstasjoner ligger også her. De ligger konsentrert mellom E39 og
sjøen. Kommuneplanen viser området som næringsvirksomhet. Område 9A på nordsida av E39
omfatter et område som i gjeldende reguleringsplan, Rv 456 Kolsdalen – Hannevikdalen, er
avsatt som industri/lager / midlertidig anleggsområde.
Området har utviklingsmuligheter og Hennig-Olsen Is utarbeider detaljregulering pr. dd.
Det er kort avstand til gode bussforbindelser på E39.
Både eksisterende og planlagt arealbruk er i tråd med kommunens samlede arealpolitikk.
Kommunen har betydelig knapphet på slike arealer som er regulert til næringsområder, er
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sjønære med havn og god forbindelse mot europaveg og jernbane. Arealbruken legger i stor grad
til rette for effektiv og miljøvennlig transport.
Eksisterende arealbruk anses å ha stor verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha middels - stor verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:

Figur 111.
Tv: Xstrata Nikkelverk og AE Varmesentral. Th: Xstrata i bakgrunnen, Hennig-Olsen Is midt i bildet.

10. Kristiansand havn og jernbanen
Kristiansand havn har i Nasjonal transportplan status som utpekt havn med særlig funksjon i
Norges transportnett. Den er en av landets fem utpekte havner, det vil si viktige intermodale
knutepunkt for nasjonal og internasjonal gods- og passasjertransport. Som en av de viktigste
havnene i Norge har norske myndigheter definert den som et satsingsområde. Et ledd i
videreutviklingen av havna er utbygging av et nytt moderne anlegg i Kongsgård / Vige-området
øst for nåværende havn. For brukerne innebærer dette økt kapasitet, bedre sikkerhet og mer
kostnadseffektiv lastehåndtering fra kai til kunde.
Kristiansand har direkte tilknytning til hovedvegsystemet til Oslo, Stavanger og Bergen.
Geografisk ligger havna kort veg fra markeder på Kontinentet, i Storbritannia, Skandinavia og
Baltikum.
Havna utgjør et knutepunkt også for den regionale turisttrafikken fra Agder og Rogaland.
Trafikken fra havna går videre på E18 østover, E39 vestover og på Rv 9 nordover. Området
består av fergehavn med terminalbygg, biloppstillingsplasser, dokk og kaianlegg. Fergetrafikk til
Danmark ivaretas av to fergeselskaper med flere avganger daglig og tar en stor andel av landets
turiststrøm til og fra kontinentet. Det er behov for store arealer i forbindelse med lasting og
lossing av fergene og interntransport. Arealene skal ivareta oppstilling for avganger med 2
ferger, lossing av én ferge før tollkontroll, oppstilling av godshengere og omlastingsspor fra ferge
til jernbane.
I forhold til havnefunksjoner ligger området ideelt i forhold til offentlig kommunikasjon og
jernbanen med industrispor. Bedre tilknytning til E39 skal løses i samarbeid mellom utvikler og
Statens vegvesen.
Havneområdet ligger inne som framtidig og nåværende havn i kommuneplanen. Havnestrukturvedtaket som ble vedtatt i 2003 har vært behandlet på ny i 2013. Vedtaket omfattet
samlokalisering av containerhavn, fergeterminal og jernbaneterminal i «KMV-bukta». En senere
utredning viser at løsningen ikke er realiserbar både pga investeringskostnader og arealbehov.
Videre framkom det at integrert havn og jernbaneterminal ikke er avgjørende for Kristiansand
havn sin status som utpekt havn. Saken ble behandlet i bystyret 4.3.2013 og vedtaket medfører
bl.a at eksisterende containerhavn blir værende inntil videre, men at utredning for ny lokalisering
igangsettes. Fergeterminal rustes opp og områdeplan for KMV-området inkludert sikring av
arealtilgang for tankanlegg, ferge, E39 og vegtilknytning sluttføres. Det skal tas initiativ overfor
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Jernbanen mtp på å fjerne jernbanesporene på strekningen Vestervegbroa–Odderøya dersom
sporene kommer i konflikt med andre funksjonelle forhold i området. Området er uansett
attraktivt, bynært og sentralt i forhold til utvikling.
Reguleringsplan «Quadrum» (Vestre Strandgate 49, ID 1324) ble vedtatt våren 2013. Det er
planlagt flere bygg med ulike høyder. Innkjørselen til planområdet er fra Vestre Strandgate. All
parkering er planlagt under bakken, mens det er ulike typer byrom mellom bygningene.
Arealformål er bolig, forretning, kontor, næring, mm. Havnefunksjonene på Silokaia, bortsett fra
cruisetrafikk og Natos beredskapslager for olje er på sikt planlagt å flytte til Kongsgård/Vige.
Reguleringsplan for «Silokaia» (vedtatt 15.09.2010) angir 12 daa avsatt til næringsformål.
Det pågår for tiden (våren 2013) reguleringsplanarbeid for jernbane- og rutebilstasjonen.
Nærmest Gartnerløkka ligger en bensinstasjon og i næringsbygget Vesterveien 3, som ligger
mellom lavbrua og høybrua, er det flere virksomheter.
Jernbanestasjonen, rutebilstasjonen og fergeterminalen utgjør det viktigste kollektivknutepunktet
i regionen. Kristiansand stasjon er en sekkestasjon på Sørlandsbanen og har oppstillingsspor og
forgreininger av industrispor til containerhavna og Xstrata (Kolsdalsporet). Dagens lavbru har for
liten fri høyde i forhold til framtidige krav og begrenser utviklingsmulighetene for jernbanen.
Avkjøring til fergeterminalen skjer via rundkjøring på E39 ved Arkivet, mens avkjøring til NSB og
rutebilstasjonen hovedsakelig skjer via Vestre Strandgate. Gods som kommer med ferger
omlastes til godsterminalen på Langemyr som ligger noen kilometer nord for sentrum.
Eksisterende arealbruk anses å ha stor verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha stor verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:

Figur 112. Kristiansand havn

11. Hannevikdalen
Området består av flere utbyggingsfelt som er under utvikling/utbygging. Det er vist som
næringsvirksomhet i kommuneplanen. I området ligger det bare et mindre volum for realisering.
Ved Tine Meierier AS pågår det en reguleringsprosess i forbindelse med utvidelse av Meieriet.
Det er kort avstand til bussforbindelser på E39 og Vågsbygdveien, Kartheia og Hellemyrbakken.
Eksisterende og planlagt arealbruk inngår i den samlede arealpolitikken i kommunen.
Arealbruken legger til en viss grad til rette for effektiv og miljøvennlig transport.
Eksisterende arealbruk anses å ha middels-stor verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha liten - middels verdi for lokal og regional utvikling.
Eksisterende:

Planlagt:
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Figur 113. TV. Næringsområde i Hannevikdalen med byggearbeider ifm. Vågsbygdveien i forgrunnen. Th
ligger Tine Meierier og E39.

12. Slettheia - Kartheia
Området består hovedsakelig av ene-, og tomannsboliger, men også rekkehus og blokker.
Området er vist med bebyggelse og anlegg og grønnstruktur i kommuneplanen.
Det er godt busstilbud mot sentrum og Vågsbygd. Det er ikke gangavstand til sentrum.
Arealbruken legger til en viss grad til rette for et godt kollektivtilbud, men avstanden til
senterstrukturer (Kvadraturen og Vågsbygd) bidrar til å skape økt privatbiltrafikk. Utbyggingen
av Vågsbygdveien og fortetting i Vågsbygd bidrar til at området har utviklingspotensial.
Eksisterende arealbruk anses å ha middels verdi for lokal og regional utvikling.
Planlagt arealbruk anses å ha middels verdi for lokal og regional utvikling.

Eksisterende:

Planlagt:

13. Infrastruktur
Infrastruktur omfatter her E39, E18, fylkesveger og kommunale veger, havn og jernbane.
Infrastruktur er ikke vist på oversiktskartet over delområder. Havna og jernbanen er omtalt
under delområde 10.
Konseptvalgutredningen (KVU) har anbefalt utbygging av en Ytre Ringveg for å avlaste dagens
vegnett gjennom Kristiansand. Ny Ytre Ringveg er foreslått mellom Vige og Breimyr. Første fase
av denne utbyggingen er likevel å utbedre dagens E39. Tidspunkt for bygging av Ytre Ringveg
drøftes i silingsrapporten i sammenheng med trafikkberegninger.
Rv9 er i dag forbundet med E39 på Gartnerløkka. Planlegging av ny forbindelse til E39 er for
tiden (våren 2013) i startfasen. Det vurderes en trasé fra Kolsdalen via Ledningedalen til Krossen
og et alternativ med påkobling ved Arkivet.
Havnegata er forbundet til E39 i rundkjøringa ved Arkivet på Vestervegen. Havnegata er stengt
for gjennomkjøring ved Smiths kai. Strekningen i sør koples direkte til Vestre Strandgate.
Vestre Strandgate koples til E18/E39 på Gartnerløkka.
Bussterminalen er lokalisert langs Vestre Strandgate og bussene benytter Festningsgata (inn til
sentrum), Tollbodgata (inn til sentrum fra øst), Henrik Wergelandsgate (ut av sentrum mot øst)
og Vestre Strandgate (ut av sentrum mot vest) som gateterminaler. Kommuneplanen legger opp
til å beholde dette systemet.
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NSB har jernbanestasjon med flere spor ved Vestre Strandgate.
Kristiansand Lufthavn Kjevik ligger kort veg fra byen og har hyppige avganger både innenlands
og utenlands. Lufthavna er utvidet og kapasiteten har økt de siste årene.
Denne utredningen om ny E39 skal legge til rette for god kollektivtrafikk og miljøvennlig
transport.
Dette temaet verdisettes ikke.

9.9

VURDERING AV LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING - SAMMENSTILLING
Delområde
1. Baneheia

Vurdering
Ingen potensial for utvikling

Verdi
Eks: Ingen verdi
Planl: Ingen verdi
Eks: Stor verdi
Planl: Middels - stor
verdi

2.

Kvadraturen og
omkringliggende
arealer

Høy konsentrasjon av arbeidsplasser.
Utviklingsmuligheter for fortetting,
transformasjon. Begrensninger pga
renessanseplanen. Arealbruken
legger i stor grad til rette for effektiv
og miljøvennlig transport.

3.

Grim torv

Utviklingspotensial. Effektiv og
miljøvennlig transport.

Eks: Middels verdi
Planl: Middels verdi

4.

Solholmen-Grim-Idda

Eks: Middels verdi
Planl: Middels verdi

5.

Hannevika-TinnheiaDuekniben, mm

Eksist. og planlagt arealbruk inngår i
kommunens arealpolitikk.
Boligområdene har godt
kollektivtilbud.
Lite utviklingspotensial.

6.

Christiansands
Bryggeri

Viktig arbeidsplass. Lite
utviklingspotensial. Eksist. arealbruk
inngår i kommunens arealpolitikk.
Legger til rette for effektiv transport.

Eks: Middels verdi
Planl: Liten verdi

7.

Kristiansands
kirkegård

Ingen potensial for utvikling

Eks: Ingen verdi
Planl: Ingen verdi

8.

Heiene

Ingen potensial for utvikling

Eks: Ingen verdi
Planl: Ingen verdi

9.

Hannevika

Viktig arbeidsplass. Eksisterende
planlagt arealbruk er en viktig del av
arealpolitikken i kommunen.
Kommunen har betydelig knapphet
på denne type areal. Arealbruken
legger i stor grad til rette for effektiv
og miljøvennlig transport. Begrensete
utvidelsesmuligheter
Eksisterende og planlagt arealbruk er

Eks: Stor verdi
Planl: Middels-stor verdi

10. Kristiansand havn og

Eks: Liten-middels verdi
Planl: Liten-middels
verdi

Eks: Stor verdi
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Quadrum

11. Hannevikdalen

12. Slettheia - Kartheia

VERDIANALYSE IKKE-PRISSATTE TEMA

en viktig del av arealpolitikken i
kommunen. Kommunen har
betydelig knapphet på denne type
areal. Arealbruken legger i stor grad
til rette for effektiv og miljøvennlig
transport.
Eksisterende og planlagt arealbruk
inngår i den samlede arealpolitikken i
kommunen. Kommunen har
knapphet på den aktuelle typen areal.
Arealbruken legger til rette for
effektiv og miljøvennlig transport.

Planl: Stor verdi

Eksisterende og/eller planlagt
arealbruk inngår i den samlede
arealpolitikken i kommunen.
Kommunen har ikke knapphet på den
aktuelle typen areal.
Arealbruken legger til rette for
effektiv og miljøvennlig transport.

Eks: Middels verdi
Planl: Middels verdi

Eks: Middels –stor verdi
Planl: Liten-middels
verdi

Figur 114. På neste sider: Lokal og regional utvikling Verdikart for eksisterende arealbruk og verdikart
for planlagt arealbruk.
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