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Kvadraturen

Sørlandsparken



Begynnelsen

• Mange bosatte

• Liten kommune

• Mange 

arbeidsplasser, 

spesielt håndverkere

• Økende 

trafikkmengde

• Økende konfliktnivå



Begynnelsen

• Åpnet 1956

• Erstattet ferge over 

Topdalsfjorden

• Åpnet nye byggeområder i 

nabokommunene



Utover sine grenser

Ved begynnelsen av 1920-årene var Kvadraturen på det nærmeste fullt utbygget. 

Mesteparten av kvartalene mot nord var ennå lav trehusbebyggelse, mens 

bebyggelsen i de søndre kvartaler hovedsakelig var murbebyggelse i 3 etasjer. 

Folketallet passerte 15000 før 1910 og var i 1920 16608.

l 1921 fikk Kristiansand utvidet sine grenser mot øst etter å ha arbeidet i 7 år for 

utvidelsen. Dette var den første utvidelsen siden grunnleggelsen i 1641. Ved lov 

av 14. juni 1921 ble byen tillagt ca. 2,75 km2 av Lund i Oddernes kommune.

Det ble utarbeidet reguleringsplan for den nye bydelen. Planen ble stadfestet 29. 

august 1924 og gjelder fortsatt for enkelte arealer av bydelen.





Etterkrigstidens ekspansjon

• Noen av Norges fremste planleggere har virket i Kristiansand etter 

krigen. Byen var en ener i norsk planlegging i mange år. Boligreisningen 

etter krigen var enorm. Lokale banker, Husbanken og kommunen la 

forholdene til rette for en hurtig utbygging av boligstrøk. 

• Fra 1945 og fram til 1960 var det en jevn stigning i befolkningstallet, 

mens tallene i neste femårs periode viser en tilbakegang i Kristiansand, 

men fortsatt sterk stigning i nabokommunene - særlig i Oddernes.

• Med den nye tid fremkom krav og nye behov for byens innbyggere som 

de valgte politikere med årene måtte ta stilling til.

• 1. januar 1965 ble de omliggende kommuner Oddernes, Randesund og 

Tveit slått sammen med Kristiansand kommune.

• Landets første generalplan kom i 1969.



Industriområde

Sørlandsparken begynner som Randesund industriområde



Industriområde

Langsiktig reserve

• 3140 mål totalt

• 1730 mål industri (brutto)

• Arealreserve framfor alt.

• Tilrettelegge for nyetableringer 
av industrivirksomhet.

• Etterstrebe variert 
næringsgrunnlag

• Skjeler til Stavanger, som har 
fått oljeindustri.

• Eget selskap; Randesund 
Industriområde A/S er opprettet 
for å stå for klargjøring av 
tomter.



Randesund industriområde:

Ingen spesielle + arealkrevende 

og ekspanderende + sterkt 

trafikkskapende + vannslukende + 

støyskapende + luftforurensende





Randesund Industriområde 

skulle etter generalplan II 

være ferdig utbygd i 1990.





Nedgangstider…….

• Ja til alt

• Ingen kvalitetskrav

• Store tomter med 

lav utnyttelse

• Fortau etablert ved 

hjelp av malt stripe, 

ingen vil jo gå her 

likevel….



Bransjefordeling (2004)

Bransje Tomteareal Bygningsareal 

Bil/MC 197 217 m
2
 23 616 m

2
 

Entreprenører 93 388 m
2
 20 435 m

2
 

Prod. Bedrifter 69 403 m
2
 24 410 m

2
 

Renovasjon 78 097 m
2
 464 m

2
 

Handel 197 914 m
2
 62 348 m

2
 

Kontor 57 083 m
2
 8 754 m

2
 

Møbler 42 529 m
2
 24 073 m

2
 

Transport/distrib. 23 011 m
2
 2 195 m

2
 

Fritid 131 491 m
2
 43 494 m

2
 

Annet 95 887 m
2
 28 577 m

2
 

 



Potensiale i reguleringsplanen

Delområder Eksist. Totalt

Handel 80 000 m2 140 000 m2         

Handel/kontor 21 000 m2 140 000 m2

Handel/kontor/

lettind/lager 150 000 m2 215 000 m2

Kontor/lettind.-

Lager 12 000 m2 125 000 m2

Sum 263 000 m2 620 000 m2





Fylkesdelplan for senterstruktur

Sørlandsparkens status: (vedtatt 21.10.03)

landsdelsenter for handel og tjenester

avlastningssenter for Kvadraturen 

plasskrevende handel uten begrensning

detaljvarehandel inntil 3000 kvm ?

senterområde avklares i reguleringsplan



Randesund Industriområde A/S 

Kristiansand Næringspark A/S

Kristiansand Næringsselskap A/S



Visjoner og mål

Kristiansand Næringspark AS skal bidra til at 
Sørlandsparken fremstår som et lokomotiv for 
den regionale næringsutviklingen i Agderbyen.

En slik utvikling styrker landsdelen generelt og 
Kristiansand spesielt.

– Vedtatt av KNAS 20.9.2001



Status for Sørlandsparken 2004

Nøkkeltall:

 Areal 2,5 km2

 Omsetning: 3 mrd kr

 Virksomheter/bedrifter: 550

 Ansatte: 3500

 Besøkende: ??



Føringer for reguleringsplanen

rendyrke funksjoner som kan videre-

utvikle og styrke Sørlandsparken 

gi nødvendig fleksibilitet for å møte 

fremtidens behov

øke utnyttelsesgraden i enkelte områder 

krav til miljø, utforming og identitet-

skapende tiltak



Ledige næringsarealer i og rundt 

Sørlandsparken

Stemmaneområdet 330 daa 

Areal 16 og 17          130 daa (uregulert i dag)

Skibåsen 150 daa 

Travparkområdet 60 daa

Sum 670 daa



Handel/kontor

Lett industri/kontor

Distribusjon/kontor

Ferie/fritid/reiseliv

Skisse soneinndeling Sørlandsparken

Prinsipper Sørlandsparken: (vedtatt av bystyret 4.6.03)
handel i aksen øvre del (Biltema – Stemmane), begrenset handel langs Barstølvegen, begrense planområdet i syd – bymark, 

rekkefølgebestemmelser infrastruktur, toplankryss toppen av Timenesbakken, fylkesdelplanen må ikke sette begrensninger



Reguleringsplan



Ortofoto – fremtidig utnyttelse



Reguleringsbestemmelser

Rekkefølgebestemmelser

– Infrastrukturtiltak – totalt ca 20 mill kr

– Krav om planer for offentlige trafikkområder

– Midtdeler, g/s veger, fortau, nye rundkjøringer

– Ny atkomstveg fra topp Timenesbakken- Ny 

E18 motorveg og Lauvåsen

– Gjennomføring knyttet til utbygging, økt 

utnyttelse av aktuelle delområder



Fortau, rundkjøringer og midtdeler etablert i etterkant

Bilder fra krsn.no



Trafikkaos grå sommerdager

• Dyreparken har stort besøk

• Sørlandsparken har stort besøk

• Køene står inn til byen

Bilde fra fvn.no





Årsdøgntrafikken på nytt vegsystem i 

2010 er forventet å være:

•Dyreparken - Timenes 10.000 - 14.000 kjt/døgn

•Timenes - Rona 20.000 - 30.000 kjt/døgn

Prosentandelen tunge biler (lengde større enn 5,5 m) 

av årsdøgntrafikken varierer. I dagens trafikk (2005) 

ligger den mellom 14 - 17 % på strekningen Grimstad 

og Dyreparken og mellom 9 - 14 % mellom 

Dyreparken og Rona. Variasjonen gjennom året gjør at 

trafikken i sommermånedene er vesentlig høyere enn 

årsdøgntrafikken (35 %).









71000 m2





LPO:

Sørlandssenteret | 

Utvidelse sørlandsparken

Sted: 

Kristiansand

År: 

2006

Oppdragsgiver: 

Olav Thon Gruppen AS





KRISTIANSAND: - Her 

brukes en kremtomt i 

Sørlandsparken til lite 

arealeffektive 

handelsvirksomheter. 

Det hadde vært mye bedre å 

la tomten ligge inntil den 

kunne benyttes til noe som er 

viktig for hele landsdelen, sier 

regionalsjef Kjell Abildsnes i 

Vest-Agder fylkeskommune.





Retailparken - Avenyen



Det nye handelsmiljøet vil inneholde 17 butikker 

og forventer en omsetning på 1,5 milliarder kroner 

i året.

Med 64 290 kvadratmeter butikkareal er Avenyen mer enn 

halvannen gang større enn Sørlandssenteret, 90 mål, eller 

14 fotballbaner.

Mellom 350 og 400 mennesker får sin arbeidsplass i de nye 

butikkene.





Hvilke arealbehov har vi i planperioden?

Framskrive forbruk
Scenarier 

1. Kunnskapssatsing lykkes

2. Reindustrialisering 

fortsetter

3. Handel og netthandel 

vokser

4. KRO-næringene 

eksploderer

5. Økonomisk tilbakegang 

eller stagnasjon

Bruksareal næringsbygg
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Kristiansand Næringsselskap 

as har i samarbeid med 

Lillesand kommune ervervet 

600 mål uregulert grunn i 

tilknytning til Sørlandsparken, 

beliggende i Lillesand 

kommune. Arealene forventes 

regulert til handel, kontor og 

industri. Arealene vil bli gjort 

tilgjengelige i forbindelse med 

bygging av nytt veikryss nord 

for Dyreparken i forbindelse 

med ny E-18 (OPS). Veikryss 

forventes ferdigstilt 

30.06.2008. 



Struktur og innhold i gjeldende plan

Satsingsområder:

• Landsdelssenter og regional utvikling

• Vekst og verdiskapning

• Livskvalitet og levekår

• Bærekraftig utvikling

Formuleringer egnet for styring, grunnlag for 
handlingsprogram og rapportering

Arealdelen:

• Full revisjon

• Fra vedtekter til bestemmelser
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Trafikkberegning 2007

• Det som er gjort av trafikkberegninger ved full utbygging av Sørlandsparken tyder 
på at den sterkest belastede veilenken blir forbindelsen til/fra E18 på toppen av 
Timenesbakken med en YDT trafikk opp mot 18 000 kjt/døgn. 

• Den søndre delen av Barstølveien forventes å få maks ca 13 000 kjt/døgn, altså 
omtrent dagens trafikkmengde (målt i 2002). 

• For søndre del av Barstølveien kan vi forvente en trafikkbelastning på 
eksisterende og nye rundkjøringer som er på dagens nivå, eller noe lavere. 
Lavere belastning forventes etter hvert som avstanden fra Timenes øker, på 
grunn av den nye forbindelsen til E18 på toppen av Timenesbakken, fordi den 
forbindelsen trekker hoveddelen av trafikk til de øvre (nordre) delene av 
Sørlandsparken. Det er altså grunn til å forvente noe bedre avvikling i 
rundkjøringer på denne delen av Barstølveien.



Menneskelig dimensjon?




