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Kristiansand Havn KF
Gravane 4
Postboks 114
N-4662 Kristiansand

Klar for neste trekk

Maksimum 5 knop 50 meter fra land 
i tidsrommet 1. mai - 31. august

1. Tenk sikkerhet
 Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr
 Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann
 Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg Sjøveisreglene
 Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet  
 og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
 Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru
 Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn
 Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Nye fartsbegrensninger
i

Kristiansand 
kommune
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Sjøvettreglene



Viktig informasjon!
Det er vedtatt nye fartsbegrensninger i Kristiansand Havnedistrikt, gjeldende  
fra 1.mai 2008. 

Hovedretningslinjer er som følger:
I tidsrommet 1. mai - 31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor  
50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Kristiansand 
kommune. Bestemmelsen her gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre 
bestemmelser om fartsbegrensning.

Det er fattet andre bestemmelser i følgende områder:

3 knop (grønne områder) er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:
› Auglandbukta fra Jaktodden til Storenes
› Østerhavnen mellom Odderøya og Tangen
› Bertesbukta 
› Herøykanalen
› Gravanekanalen

5 knop (røde områder) er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:
› Vesterhavnen mellom sydenden av Lagmannsholmen og Nordodden 
› Mellom Bredalsholmen og Andøya
› I Brøvikbukta mellom Andøyas sydøstligste pynt til Madeiras 
 nordøstligste pynt
› Randøsundsleden
› Mellom indre og ytre Randøy og Østre og Vestre Randøy (Skippergata)
› I Otra 

For nøyaktige posisjoner og utfyllende bestemmelser henvises det til godkjent 
fartsforskrift.
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