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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Formannskapet ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Formannskapet ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Formannskapet slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at
disse forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
Det vises for øvrig til saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP): Saken skal behandles i kommunestyret og «formannskapet» endres til
«kommunestyret» i rådmannens forslag til vedtak.
Til behandling forelå rådmannens forslag (med endringer) til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at
disse forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
Det vises for øvrig til saksutredningen.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til endring i punkt 3 og et nytt punkt 5:
Punkt 3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene.
Nytt punkt 5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket
for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå målet.
Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Endringer sammenlignet med saksutredningen under «forhold knyttet til Søgne»:
 Lohnelier ut av kulepunkt 3
 Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier
 «bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes videreført frem til Tangvall.
Votering:
 Rådmannens forslag punkt1-2 og 4 enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag punkt 3 satt opp mot FRP sitt forslag til punkt 3. FRP sitt forslag falt med
1 (FRP) mot 8 stemmer.
 Høyres forslag enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at
disse forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket for å
nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå målet.
Det vises for øvrig til saksutredningen, med endringer sammenlignet med saksutredningen under
«forhold knyttet til Søgne»:




Lohnelier ut av kulepunkt 3
Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier
«bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes videreført frem til Tangvall».

.

Bakgrunn for saken:
Fylkesutvalget i Aust Agder og Fylkesutvalget i Vest Agder vedtok 19. desember 2017 å legge
forslag til planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandregionen (ATP-planen)
ut på høring.
Regional plan for Kristiansandregionen er en areal- og transportplan og ble vedtatt i 2011.
Planen gir retningslinjer og strategier for areal- og transportbruk i regionen.
Det vises til vedlagte forslag til planprogram (se vedlegg 1).

Saksutredning:

Oppstart av planarbeid og samhandling:
Innledningsvis vil administrasjonen trekke fram at de de organisatoriske endringene som
foregår med etablering av storkommune gjør at det kan stilles spørsmål om det hensiktsmessig
å starte et regionalt planarbeid etter samme mal som dagens plan.
En betydelig del av det som pr. i dag kan klassifiseres som regionale vurderinger vil gå over til
å bli kommunale overordnende vurderinger i en ny stor kommune selv om regionplanen
omhandler flere kommuner.
Detaljnivået på någjeldende regional plan for Kristiansandregionen vil trolig være
sammenfallende med detaljnivået som kan forventes på kommuneplannivå i Nye Kristiansand
kommune. Derfor er det legitimt å stille spørsmål om den reviderte regionplanen må bli enda
mer overordnet i sin utforming eller om det i større grad må bli en kommunal oppgave å gjøre
de vurderingene som planarbeidet i stor grad omfatter.
I den videre saksutredningen forholder administrasjonen seg til at regionplanen for
Kristiansandregionen skal revideres. En viktig forutsetning vil da være at kommunene er med
på utformingen av planen. I planprogrammet fremgår at kommunene skal «trekkes inn i
planarbeid både administrativt og politisk». Videre fremgår av organisasjonskartet at det er
prosjektgruppe bestående av administrasjonen i Aust- og Vest- Agder har ansvaret for
utarbeidelse av plan.
Det oppfordres til å se på løsninger der kommunene kommer enda tettere på
beslutningsorganene i prosjektet. Eksempel at kommunene deltar i prosjektgruppen for
utforming av planen, eventuelt arbeidsgrupper.
Plan innhold/prosess:
Det fremgår av planprogrammets innledning at fokuset i revisjonsarbeidet vil være tilpasning
mot nullvekstmålet, og hvordan regionen skal tilpasse seg situasjoner med ekstremvær.
Administrasjonen stiller seg positiv til at fylkeskommunene går foran i plan- og
utredningsarbeid rundt ekstremvær og virkninger av klimaendringer som flom og økt vind. Det
er et område kommunene har begrenset fagkompetanse og hvor man ser nasjonale myndigheter
(NVE) har begrenset med ressurser til å bistå kommunene.
Hva gjelder nullvekstmålet er det blitt nasjonal politikk i storby regionene. Forutsatt at den
regionale prosessen har tilstrekkelig oppslutning i kommunene bør man (i fellesskap) forsøke å
legge opp til en arealpolitikk som i enda større grad rendyrker utbyggingsløsninger og områder
som fremmer nullvekstmålet. Det betinger nødvendigvis bortprioritering av andre hensyn.
Søgne kommune ønsker å være en foregangskommune for klima- og miljøvennlig planlegging.
Areal- og transportplanlegging er et av de viktigste virkemidlene i den sammenheng.
Administrasjonen er derfor positiv til at man i planarbeidet gjør fornyede vurderinger rundt de
avsatte bygeområdene i kommunene opp mot mål som at veksten i persontransporten i større
grad må tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I dette arbeidet må det også vurderes
hvordan en kan sikre et tilfredsstillende kollektivtilbud opp mot avsatte utbyggingsområder.
Søgne kommune ønsker også å påpeke viktigheten av en balansert utbygging mellom øst- og
vestsiden av kvadraturen, for å sikre at Kristiansand er en attraktiv storbyregion, med
kvadraturen som et geografisk midtpunkt i regionen.
Av planprogrammet fremgår at det er store boligreservearealer og at 25 % av alle nye boliger
føres opp i forretningsområder. Administrasjonen er enig i at analysen av fortetnings områder
må omhandle effektiv bruk av offentlig infrastruktur. Men det vil poengtere at ikke alle

områder som kan fortettes sammenfaller nødvendigvis med nullvestmålet. Det må tas i
betraktning.
Planprogrammet var oppe som referatsak i Formannskapet 17.1.2018 hvor det blant annet
fremkom at planen bør i større grad samsvare mer med intensjoner i utkast til regionplan
Agder, blant annet i forhold til nye kollektivløsninger som følge av ny miljøvennlig teknologi.
Busstilbud – grunnlinjen– bør vurderes utvidet, spesielt vestover i Søgne mot Lohnelier. Som
det fremgår av planprogrammet må planarbeidet til en hver tid sees i sammenheng med
byvekstavtalen.
Administrasjonen viser for øvrig til Kristiansand kommune sin behandling av saken med
tilhørende vurderinger som belyser mye av samme problematikken (se vedlegg). De trekker
frem svakheter rundt medvirkning og nødvendigheten av å tilpasse arbeidet opp mot ny
kommune og byvekstavtalen. I tillegg påpekes det manglende beskrivelse av
kunnskapsgrunnlag og behov for nye utredninger. Det påpekes også behov for å vise
fremkommelighet for buss i egne temakart. Administrasjonen stiller seg bak vurderingene til
Kristiansand kommune.
Forhold knyttet til Søgne:
 Planarbeidet må belyse hvordan en kan sikre en balansert utbygging mellom øst- og
vestsiden av kvadraturen, for å sikre at Kristiansand er en attraktiv storbyregion, med
kvadraturen som et geografisk midtpunkt i regionen.
 Søgne kommune forutsetter at alle de avsatte områdene i kommunen i nåværende
regionplan opprettholdes, samt at eksisterende transport akser vies betydelig
oppmerksomhet i planarbeidet.
 Kollektivtilbudet må søkes forsterket både i aksen mot Kjellandsheia, Langenes og
Lohnelier.
 Bussmetroaksen bør utredes videreført frem til Tangvall.
 Toftelandslier/Bringeheia med sin nærhet til Kristiansand og ny E39 må videreføres og
eventuelt vurderes utvidet som byggeområde.
 Utvidelse av Lohnelier industriområdet må videreføres i ny plan, både med tanke på
den sentrale plasseringen området har i forhold til kryssløsning for ny E39 og det
forholdet at ny E39 beslaglegger arealer som tidligere har vært avsatt til industriformål.

Vedlegg
1 Forslag til planprogram
2 Høringsuttalelse Kristiansand kommune

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 KRISTIANSAND S
Vår ref.: 17/08570-10

Deres ref.:

Dato: 21.12.2017

Høring - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen
(ATP-plan)
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(ATP-planen) ut på høring.
Høringsfristen er satt til 20 februar.
Vedlagt oversendes følgende dokumenter til adressater i henhold til vedlagte adresseliste:
 Forslag til planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen
(ATP planen).
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Innledning
Regional plan for Kristiansandsregionen er en areal- og transportplan, og ble
vedtatt i 2011. Planen er et resultat av tre års planarbeid, og ble utarbeidet i
felleskap av kommunene i Knutepunkt Sørlandet1, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Planen gir retningslinjer og
strategier for areal- og transportbruk i regionen. En av målsetningene i planen
er at det skal legges til rette for en balansert vekst i hele regionen. Det er laget
et plankart med retningslinjer som viser disse målsetningen, retningslinjene og
strategiene.
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder er planmyndighet, og planen skal
revideres hvert 8. år. Dette betyr at en revisjon av planen må være klar før
kommune og fylkestingsvalget i 2019.
Kommunene i Kristiansandsregionen har evaluert hvordan strategiene i gjeldene plan er fulgt opp, og resultatene viser at utbygging i kommunene i all hovedsak er i samsvar med regional plan.
Det vil skje store organisatoriske endringer i kommunestrukturen i Knutepunkt
Sørlandet. Det skal bygges en ny stor kommune bestående av Kristiansand,
Søgne og Songdalen, og Aust- og Vest-Agder skal slås sammen til ett Agder i
2020. I kjølvannet av disse endringene vil det være behov for å rullere en rekke
planer, inkludert kommunale og regionale areal- og transportplaner.
Det er startet et eget regionalt planarbeid for kollektivtransport i Kristiansandsregionen. Regional plan for kollektivtransport i Kristiansandsregionen innarbeides
i denne revisjonen av Regional plan for Kristiansandsregionen.
Dette planprogrammet beskriver hvordan revisjonen av Regional plan for Kristiansandsregionen er planlagt utført. Fokuset i revisjonen vil være tilpassing til
nullvekstmålet, og hvordan regionen skal tilpasses situasjoner med ekstremvær
som synes å komme oftere enn før.

1

Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Iveland

3

Arealplan for Kristiansandsregionen
Konsekvensutredning del 
Valg av analyseområder

Arealplan for Kristiansandsregionen
Konsekvensutredning del 2
med forslag til regional arealplan

20..200

7.6.2010





Utbyggingsalternativer
Arealplan for Kristiansandsregionen
Utkast pr. 17.1.2008

www.arealprosjektet.no

Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet
Februar 2009

Diskusjonsnotat
Arealplan for Kristiansandsregionen
28.0.2008

FAGRAPPORT NÆRINGSAREALER

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



AREALPROSJEKTET I KRISTIANSANDSREGIONEN

Mulighetsstudie lokaltog Kristiansandsregionen

Februar 2009

Regional plan

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

Denne siden viser noen av dokumentene som ble laget og brukt som grunnlag til Regional plan for
Kristiansandsregionen, som ble vedtatt i 2011.
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1. Bakgrunn og formål
Parisavtalen er den første rettslige bindende klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land i verden. Avtalen ble vedtatt under klimaforhandlingene i Paris,
og regnes som et gjennombrudd fordi alle land nå skal sette klimamål de skal
rapportere på.
Norges klimapolitikk er basert på forlik inngått i Stortinget i 2008 og 2012 mellom alle de politiske partiene med unntak av Fremskrittspartiet. Forlikene er
et resultat av at det er bred politisk enighet om at Norge skal ta et ansvar for
reduksjon i klimagassutslipp gjennom en aktiv nasjonal politikk. Ett av tiltakene
i klimaforliket er at ”veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange”.
Målet om at all vekst i persontransport skal utføres med alternativer til personbil,
er nå et bærende prinsipp i all areal- og transportplanlegging i større byområder. Målsetningen ble introdusert i Nasjonal transportplan (NTP) 2014 - 2023,
og er ytterligere forsterket gjeldende NTP 2018 - 2029. Nullvekstmålet betyr at
trafikkveksten som følge av at byregioner blir større, fordeles på gange, sykkel
og kollektivtrafikk. Personbiltrafikken2 må altså holde seg konstant mens befolkningen vokser.
For å oppnå nullvekstmålet, må det gjøres flere tiltak samtidig. Det er åpenbart
at de alternativene transportformene til personbil må gjøres attraktive for å oppnå nullvekstmålet. Samtidig er det viktig at arealbruk og transport sees i sammenheng. Lokasjon og hvilken funksjon et areal har, er av stor betydning for
hvor mye transport som genereres. Arealer med høy tetthet genererer mindre
transport enn arealer med et spredt utbyggingsmønster.
Staten bidrar til å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene ved å inngå forpliktende byvekstavtaler. Byvekstavtalene er i praksis en
forutsetning for å kunne nå nullvekstmålet.

2

Gjennomgangstrafikk og næringstransport er unntatt i måloppnåelsen
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2. Føringer og rammer
2.1 Nasjonal politikk
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er ”å oppnå samordning av bolig-, areal- og
transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser”. Det er bl.a. en
målsetning at ”arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling”.
Kort oppsummert er føringene at:
•

Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive
løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette
for klima- og miljøvennlige transportformer.

•

I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.

•

Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen.

•

Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform.

•

Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i planleggingen.

•

I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig
overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske
verdier og estetiske kvaliteter.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Regjeringen utarbeider hvert fjerde år nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging. Gjeldene forventninger er vedtatt i 2015, og samlet i ett
dokument. Første del av dokumentet omhandler gode og effektive planprosesser. Andre del omhandler planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt. Tredje del omhandler planlegging for attraktive og klimavennlige
by- og tettstedsområder spesielt.
Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv
årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er:
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
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2.2 Regional politikk
Regionplan Agder 2020
Hovedmålet i planen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv
for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Det
viktigste grepet i planen er økt samhandling - fordi ambisiøse mål kan oppnås i
fellesskap. Gjennom samhandling skal det oppnå mer. Hele landsdelen skal tas
i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning.
Regionplan Agder 2020 er under revisjon, med samme tidsforløp som revisjonen av Regional plan for Kristiansandsregionen.
Regional plan for Kristiansandsregionen
Det er Regional plan for Kristiansandsregionen som skal revideres. Det ble gjort
et grundig forarbeid til planen, og planen bygger på en rekke utredninger (se s.
4). Det ble også gjennomført omfattende medvirkningsprosesser med politikere,
organisasjoner, næringsliv og befolkning. Planprogrammet ble sendt på høring
i 2007, og planen ble vedtatt i 2011. Det overordnede målet for planleggingen
var:
Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for
bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet
regionen. Dette skal skje ved at en felles overordnet arealplan for perioden 2009-2050 vedtas.
Effektmålene for planprosessen var:
• Balansert vekst og verdiskapning i hele regionen
• Minimere transportbehov
• Minimere arealforbruk til utbygging
• Legg til rette for miljøvennlig og sikker transport
• Legge til rette for god folkehelse
• Sikre universell utforming i all planlegging
Strategiene om ble utarbeidet gjennom en bred prosess var:
•
•
•
•
•

Styrking av sentre med bolig, service og handel
Stamlinje for kollektivtransporten som knytter sammen sentra
Lokalisering av kontorarbeidsplasser og handel til stamlinjer for kollektivtransporten.
Ny og bedre veiforbindelse til Kjevik, samt utvikling av flyplassen
Lokalisering av en stor ny bydel på østsiden av Kristiansand (bedre
ballanse mellom bolig og næring)

Regional plan for Kristiansandsregionen gir bl.a. en utbyggingsstrategi for hver
kommune, og et regionalt arealplankart med tilhørende retningslinjer.
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Regional transportplan for Agder 2015-2027 (RTP)
Regional transportplan Agder (RTP) oppsummerer de viktigste prioriteringene
og tiltakene som må gjøres i Agder for å løse dagens transportbehov og for å
møte morgendagens.
Byområdene har spesielle utfordringer og et stort ansvar for å tilrettelegge for
en forventet vekst og utvikling på en bærekraftig måte.
Senterstruktur og handel
•

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (2015)

•

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i
Vest-Agder (2003)

•

Regional plan Kristiansandsregionen (2011)

2.3 Andre aktuelle prosesser
Byvekstavtale
Gjennom byvekstavtalene inngår stat, fylkeskommuner og kommuner et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene. Kommuner og fylkeskommuner som inngår byvekstavtaler med staten,
skal sørge for en arealbruk i sine byområder, som blant annet bygger opp under
statens investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.
Det er en målsetning at Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune
og og Staten blir enige om en byvekstavtale for Kristiansand. Det er ventet at
forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansand vil starte opp i 2018.
Statens vegvesens byutredning for Kristiansandsregionen
I arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om
å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle målet
om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byutredninger skal gjennomføres for hvert av de ni byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.
Byutredningen for Kristiansandsregionen vil danne grunnlag for Statens forhandlinger om byvekstavtale, og er forventet ferdig 15. desember 2017.
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Kollektivkonsept 2030
Kollektivkonsept 2030 tar utgangspunkt i målet i Nasjonal transportplan om at
veksten i persontransporten i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og
gange. Det lokale målet for Kristiansandsregionen er:
Dobling av kollektivtrafikken innen 2030, og nulltoleranse for forsinkelser
Hannevika – Rona
Det er gjennomført analyser av hvilke kollektivtiltak som er nødvendige for å
nå dette målet. Lokalisering av mange arbeidsplasser langs kollektivaksene
og konsentrert boligbygging sentralt i kommunene er avgjørende for at en slik
kollektivsatsing skal gi god effekt.
Kollektivtilbudet i 2030 er planlagt med utgangspunkt i bl.a. følgende strategier:
• Fjerne forsinkelser
• Direkteførte pendellinjer i stedet for ringruter
• Hyppige og jevnt fordelte avganger
• God dekning av viktige målpunkt
I kollektivkonsept 2030 legges det opp til et nytt kollektivsystem, der fellesstrekningen fra Vågsbygd senter til Rona ligger fast. Foreslåtte infrastrukturtiltak er
kostnadsberegnet (3,65 mrd. kr.), men usikkerheten på beregningen er relativt
stor.
Det er en klar forutsetning at full prioritering av kollektivtrafikken gjennom hele
Kvadraturen og videre til UiA er en premiss for å levere det transportvolum som
nullvekstmålet krever i 2030. Hele kollektivkonseptet står og falle på dette.
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 , juni 2011 (KVU)
Konseptet Ytre ringveg anbefales lagt til grunn for den videre utviklingen av
transportsystemet i Kristiansandsregionen. Konseptet gir både god fremkommelighet for gjennomgangstrafikken på det overordnede vegnettet og økt potensiale og mulighet for miljøvennlig transport for lokaltrafikken.

Planlagte forbedringer på stamvegnettet i Kristansand, Songdalen og Søgne
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6. Infrastrukturtiltak

Illustrasjon av kollektivkonsept 2030

Fig 18. Hovedstruktur infrastrukturtiltak
Det etableres terminaler i kommunesentra og viktige knutepunkt, og innfartsparkering langs
regionale busslinjer.
Fellesstrekningen for bussmetroen mellom Hannevika og Rona opprettholdes.
En sentrumsring etableres ved å la 2 pendellinjer går bl.a. over ny kollektivbro over Otra
mellom Eg og Uia. Det etableres en ny rask kollektivforbindelse gjennom
universitetsområdet.

Typisk situasjon i kvadraturen, der bussenes framkommelighet blir hindret av annen trafikk
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3. Tema som tas opp til revisjon
Denne revisjonen handler i hovedsak om å tilpasse Regional plan for Kristiansandsregionen til nullvekstmålet, og å innarbeide samfunnssikkerhet og beredskap i planen. For å nå nullvekstmålet, må flere velge alternative transportformer fremfor personbil. Kollektivtransporten må styrkes, samtidig som bruk av
sykkel og gange som transportformer videreutvikles.
Styrking av kollektivtrafikken har også arealmessige konsekvenser. Konsentrasjon av arbeidsplasser i knutepunkt med god kollektivdekning bygger opp rundt
kollektivsystemet. Det samme gjør fortetting og transformasjon i områder med
god kollektivdekning. I planarbeidet vil derfor prinsipper for utbygging i regionen
tas opp til revisjon på et strategisk nivå.

3.1 Transport
3.1.1 Kollektivtransport
Det er tydelige nasjonale føringer på at kollektivtransporten i byområder skal
prioriteres. Kollektivtransporten i Kristiansandsregionen er i en positiv utvikling
der det gjøres forbedringer i transporttilbudet, og antallet passasjerer øker. Økningen i antall passasjerer er allikevel ikke så stor at den holder tritt med befolkningsveksten. Transporttilbudet er planlagt med en vesentlig kapasitetsøkning i
årene som kommer.
Kollektivtransporten koster samfunnet mye ressurser, og det er derfor viktig at
systemet er forutsigbart og pålitelig. Det er også viktig at kollektivtransporten
er god der det er mange potensielle passasjerer. Dette har en konsekvens for
arealpolitikken, ved at boliger og arbeidsplasser bør lokaliseres til arealer der
kollektivtransporten er god. Arealpolitikken er da med på å forsterke kollektivsystemet.
Det er to momenter som sinker og hindrer fremkommeligheten til kollektivtrafikken. Det ene er tidsbruk for påstigning. Nye betalingsløsninger med mobilapper
og vesentlig høyere pris for å løse enkeltbillett på bussen, vil på sikt føre til at
de fleste forhåndsbetaler. Dette fører igjen til at tidsbruken på holdeplassene for
å ta på reisende minimeres.
Den andre forsinkelsen er at kollektivtrafikken blir hindret av annen trafikk på
vegene. Bussene står i samme kø som resten av kjøretøyene. Dette kan bare
løses ved gjennomgående kollektivfelt og prioritering av kollektivtransporten.
Særlig viktig er strekningen gjennom Kvadraturen og frem til UiA. Realisering av
kollektivkonsept 2030 betyr at frekvensen på strekningen Kvadraturen til UiA vil
være høyere enn en buss i minuttet i rushtiden.
I planarbeidet vil det lokaliseres hvilke strekninger og områder der det er viktig
å gi kollektivtrafikken prioritet. Resultatet vil bli presentert på temakart eller som
hensynssoner.
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3.1.2 Sykkel og gange
For å øke bruk av sykkel som fremkomstmiddel i Kristiansandsregionen, er det
viktig å gjøre sykkel til en foretrukket transportform for reiser under 5 km. Kommunene i Kristiansandsregionen har gjennom mange år planlagt og gjort tiltak
for å heve kvaliteten på sykkelnettet, kombinert med andre målrettede sykkeltiltak. Sammenlignet med andre norske byregioner er bruk av sykkel som transportmiddel høy.
I retningslinjene til eksisterende plan står det at det skal etableres et sammenhengende regionalt sykkelvegnett. Utfordringen er at utbygging av infrastruktur
til sykkel har begrensede ressurser, og det er viktig at ressursene brukes der de
har størst effekt. Effekten er stor der det er mange potensielle brukere av sykkelvegene, og i områder der det er sykkelavstand til sentrale knutepunkt. I disse
områdene bør sykkelvegene være sammenhengende.
I planarbeidet vil det derfor bli laget en overordnet strategi for infrastruktur for
sykkel i hele regionen. Strategien innarbeides i revidert plan, og tar utgangspunkt i Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen 2010 - 2017.
Kommunene i Kristiansandsregionen har et pågående arbeid for å styrke gange
som transportform. Dette handler kort oppsummert om snarveger til bussholdeplasser, tilrettelegging av fortau og holdningsskapende arbeid. Strategier for å
fremme gange som transportform vil innarbeides i planen.

3.1.3 Parkering
De ulike sentrumsområdene i regionen har varierende utfordringer for parkering, men en fellesnemner er behovet for å lage et differensiert parkeringstilbud
for de ulike brukergruppene. Ofte kan det være ønskelig å separere de ulike behovene fra hverandre, og lage tilpassede løsninger for: Handlende/besøkende,
fastboende i sentrumsområdet, arbeidsreisende (de som arbeider i sentrumsområdet), og pendlerparkering (innfartsparkering). I planarbeidet skal det søkes
å få etablert en differensiert parkeringspolitikk i Kristiansandsregionen.
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Hovedstrategi for utvikling av kommunikasjonene i regionen:
• En vesentlig økning av antall reisende med kollektivtransporten bl.a. ved utbygging av bussmetroen.
Utarbeidelse av regional plan for Metroen er en del av dette.
• En vesentlig økning i antall gang og sykkelreiser i regionen,
hvor reiser under 5 km vektlegges spesielt. Sykkelstrategi
for Kristiansandsregonen 2010 – 2020 følger opp dette.

til Søgne (med armer til Kjevik og Birkeland) og rundt Vennesla.

8.2 Kommunikasjoner
Planen legger opp til at kollektivtranporten og gang/sykkeltransporten skal ta en større del av transportarbeidet i

Birkeland

Vennesla
Lillesand
I utbyggingsaksene kan man enten bygge ut sammenhende langs kollektivtraseer etter
Kjevik
båndbyprinsippet,
eller man kan konsentrere utbyggingen i punkter (perler på en snor):

Sørlandsparken

Nodeland

Rona
Kvadraturen
Vågsbygd
Tangvall

utbyggingsaksene kan man enten bygge ut sammenhende langs kollektivtraseer etter
ndbyprinsippet, eller
man kan
konsentrere utbyggingen
i punkter
(perler
på en snor):
Foreslått
utbyggingsstruktur.
Illustrasjon:
Helene
Foreslått
utbyggingsstruktur
i Regional
plan
forThorstensen
Kristiansandsregionen
(2011)
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Utbyggingsstruktur: Illustrasjoner av “båndby“ og “perler på en snor“ hentet fra Diskusjonsnotat (28.10.2008)
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3.2 Utbyggingsstruktur
I gjeldende Regional plan for Kristiansandsregionen, er det foreslått en
utbyggingsstruktur langs de regionale kollektivaksene mellom sentre (båndby).
Alternativene ble vist i Diskusjonsnotat datert 28.10.2008. I planarbeidet vil det
vurderes om det skal anbefales en struktur som gir større konsentrasjon rundt
viktige kollektivknutepunkt (perler på en snor). I vurderingen må det følgelig
defineres kriterier for viktige kollektivknutepunkt, altså om knutepunktene er
funksjonelle transportknutepunkt eller om knutepunktene bidrar til attraktiv byog stedsutvikling.
I arbeidet med revideringen av regionplanen vil følgende prinsipper bli lagt til
grunn:
•

Arealene i eksisterende regionplan vil bli vurdert i forhold til nullvekstmålet.

•

fortetting og transformasjon i tilknytning til knutepunkt i kollektivsystemet

•

Vurderingene vil bli gjort på et overordnet og strategisk nivå.

Regionen skal forhandle om en byvekstavtale med Staten. Staten er tydelige på
at fylker og kommuner må bruke arealpolitikken aktivt for å påvirke utviklingen i
transportbehov og transportomfang. Det er ventet at forhandlingene om byvekstavtale vil foregår parallelt med planprosessen og det legges opp til at dette vil
bli fanget opp i planarbeidet.

3.3 Fortetting
Det er en stor arealreserve for bolig- og næringsområder i Kristiansandsregionen. I gjeldende kommuneplaner i regionen er det ca. 14 000 dekar som er disponert til boligformål som ikke er utbygd. Tilsvarende reserve for næringsareal
er 4 000 dekar. Mange boliger (ca. 25 % i perionen 2012-2017) blir også oppført
i eksisterende utbyggingsområder. Det er derfor ikke behov for å tilrettelegge for
nye bolig- og næringsområder i denne revisjonen.
Statlige planretningslinjer sier at ”i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og
transformasjon.” Det er vesentlig at fortetting og transformasjon skjer med kvalitet, slik at nye bygningsvolum og funksjoner tilpasses eksisterende bebyggelse.
Ny bebyggelse bør altså tilføre omgivelsene nye kvaliteter til området.
Det vil i planarbeidet bli gjort en overordnet analyse for potensial for fortetting
og transformasjon. Analysen vil også omhandle effektiv bruk av offentlig infrastruktur.
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Bussmetroprinsippet.
Bussmetroprinsippet består av tre elementer:
1. Grunnlinjen. Bussens hovedtrasé der alle bussene kjører. På denne traseen
prioriteres fremkommelighet for bussene. Traseen går i områder med høy
konsentrasjon av arbeidsplasser og skoler.
2. Metro. Rutetidene til bussene fra bydelene tidsforskyves (taktes), slik at bussene
kommer med høy frekvens langs grunnlinjen. På grunnlinjen skal det komme en
buss «hele tiden».
3. Arealbruk langs grunnlinjen. Høy utnyttelse av arealene, fortrinnsvis til
arbeidsplasser.
Hvor bussen kjører, hvordan den kjører og arealbruken langs traseen.

Illustrasjon av bussmetroprinsippet. Hentet fra ”Areal og buss - en byvisjon”, 1999
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3.4 Samfunnssikkerhet og beredskap
3.4.1 Flom, ras og havnivåstigning.
Det kan se ut som at frekvensen på når ekstremvær oppstår i vår region har
økt. Det ser også ut til at ekstremvær treffer hardere når det kommer. Ekstremvær i form av store nedbørsmengder og kraftig vind er utfordrende for samfunnet, og det er viktig at det er god beredskap for å håndtere dette.
I gjeldende planforvaltning tillates det ikke å oppføre bygninger eller infrastruktur på arealer som kan oversvømmes innen en 200 års periode. De senere års
ekstremvær med tilhørende flom kan tyde på at 200 års flommen nå kommer
oftere.
I planarbeidet vil det gjøres en overordnet flomanalyse i de bebygde områdene i
Kristiansandsregionen.

3.4.2 Transportnett
Vegnettet i sentrale deler av Kristiansandsregionen er sårbart. Hendelser på
E18 og E39 inn mot Kvadraturen fører raskt til store forsinkelser i vegnettet.
Dette fører igjen til at kollektivtransporten fungerer dårlig. I en krisesituasjon er
det også svært viktig at beredskapskjøretøy har rask fremføring.
I planarbeidet vil kritiske punkter og områder i transportnettet lokaliseres, og det
vil bli foreslått tiltak for å minimere sårbarheten.

3.5 Konsekvensutredning
Regionale arealplaner skal konsekvensutredes når planen setter rammer for
tiltak, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Formålet med forskriften er å sikre
at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av
planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak
kan gjennomføres.
Denne revisjonen av Regional plan for Kristiansandsregionen begrenser seg til
innarbeiding av nullvekstmålet og beredskapstiltak for infrastruktur i regionen.
Det vil bli laget en utredning som viser hvordan foreslåtte endringer påvirker
miljø og samfunn på et overordnet nivå.
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4. Medvirkning, organisering og fremdrift
4.1 Samarbeid, medvirkning og informasjon
Roller i planarbeidet
Fylkesutvalgene i de to fylkeskommunene er planmyndighet og har ansvar for
planarbeidet. En kommuneovergripende plan er avhengig av et forpliktende
samarbeid med andre lokale og regionale myndigheter med ansvar for viktige
politikkområder og virkemidler. I dette planarbeidet gjelder dette særlig virkemidler for å bedre kvaliteten på kollektivtrafikken, og å bedre konkurranseforholdet for sykkel i forhold til privatbil.
For at planen skal bli et hensiktsmessig verktøy for å nå nullvekstmålet er det
også behov for medvirkning fra viktige organisasjoner.

Samarbeidet med lokale og regionale myndigheter skal blant annet gi:
•
•
•

Nødvendige avklaringer til rett tid
Hensiktsmessig og forutsigbar planprosess
Felles kunnskap, avveiing av verdier og forståelse

Regionale og lokale myndigheter ivaretar viktige allmenne hensyn. Kunnskapsinnhenting og -utveksling, avveining av verdier og interesser, og avklaringer
krever gjensidig tillit og forståelse.
Kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Søgne, Songdalen og
Vennesla trekkes inn i planarbeidet både politisk og administrativt. Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen vil også bli invitert til å medvirke i planarbeidet.
Alle kommunestyrer vil bli besøkt i høringsperioden. Hver kommune i regionen
inviteres også til å komme med uttalelser til planarbeidet.
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Medvirkning skal sikre at:
•
•
•
•

Bidra til realisering av planen
Viktige samfunnshensyn blir ivaretatt
Berørte får anledning til å delta
Et best mulig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag ved innspill til, og gjennomgang av kunnskap

Organisasjoner, næringsliv og befolkning inviteres til å delta i planarbeidet. Det
vil bli holdt et folkemøte ifm. oppstart av planarbeidet, der invitasjon vil bli sendt
ut til aktuelle deltakere.
Informasjon til innbyggerne i Kristiansandsregionen skal bidra til:
•
•

Forståelse og engasjement for planarbeidet
Forventninger til resultatet - gjennomføringen

Informasjon til befolkningen vil hovedsakelig være nettbasert.
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4.2 Organisasjonskart

Organisasjonskart

Vedtaksmyndighet
Aust-Agder Fylkeskommune
Vest-Agder Fylkeskommune

Kommunene i
Kristiansandsregionen

Styringsgruppe
ATP - utvalget

Prosjektgruppe utarbeider
planforslag
• Administrasjon AAFK
• Administrasjon VAFK

Fagrådet

Fylkesmannen

NVE

Statens vegvesen
Politisk nivå

Medvirkning og
informasjon
• Næringsliv
• Organisasjoner
• Befolkning

Administrativt nivå

Andre
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Konsulteres i planarbeidet

Rådmannsutvalget
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X

X

mar

jul

X

aug

X

sep

X

okt

X

nov

X

des

X

jan

X

feb

mar

Vedtak av revidert plan

Justert plan klar til vedtak i fylkeskommunene

X

X

jun

Justering av plan

X

mai

X

X

apr

X

apr

2019

Oppsummering av høringsinnspill

Høring av forslag til revidert plan

Forslag til revidert plan klar til høring

X

X

X

feb

X

X

jan

Utarbeidelse av plan, inkl. analyser og prosess

X

des

X

X

nov

Fastsetting av planprogram

Oppsummering av innspill til planprogram

Høring av planprogram

Melding om oppstart og høring av planprogram

Utarbeidelse av planprogram

okt

2018

X

mai

Revisjonen av Regional plan for
Kristiansandsregionen har en stram
fremdrift. Planarbeidet vil bli utført
i 2018. Første halvår av 2019 går
med til høring og ev. justering av
planen. Det legges opp til at planen
vedtas i Fylkestingene i juni 2019.

2017

X

jun

4.3. Fremdrift

Vedlegg: Utfordringsbilde
V.1 Befolkning, boligmasse og pendling
I perioden 2012-2017 har befolkningen i Kristiansandsregionen vokst med ca.
9 000 personer. Dette tilsvarer ca. 60% av veksten for Agder under ett i perioden. I Kristiansandsregionen har 67 % av veksten kommet i Kristiansand kommune, men alle kommunene har opplevd befolkningsvekst.
Tall per 1. januar
Knutepunkt Sørlandet
Birkenes
Iveland
Kristiansand
Lillesand
Songdalen
Søgne
Vennesla

Folketall
2012
129 850
4 828
1 298
83 243
9 878
6 165
10 855
13 583

Folketall
2017
138 804
5 178
1 342
89 268
10 702
6 568
11 321
14 425

Vekst 1217 %

Andel av vekst i egen
region 2012 -2017

6,9 %
7,2 %
3,4 %
7,2 %
8,3 %
6,5 %
4,3 %
6,2 %

100 %
3,9 %
0,5 %
67,3 %
9,2 %
4,5 %
5,2 %
9,4 %

Befolkningsveksten var sterk i begynnelsen av perioden, men i etterkant av
oljeprisfallet sommeren 2014 har veksten avtatt, særlig som en konsekvens av
synkende arbeidsinnvandring. I 2016 opplevde regionen negativ netto innenlandsflytting for første gang siden 2006.
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Husholdninger
Andelen aleneboende og par uten barn er sterkt økende. Per 2016 er 61% av
alle husholdningene innenfor Kristiansandsregionen av typen aleneboende og
par uten barn. I perioden 2011-2016 var ca. 88% av alle nye husholdninger
innenfor disse to kategoriene.

Boligmassen

Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansand
Vennesla
Songdalen
Søgne
Totalt

189
140
36
714
272
65
207
1623

34
29
12
248
86
67
66
542

71
38
0
367
152
47
104
779

171
36
14
1671
137
137
106
2272

24 489
2 245
0
62
519 3519
7 654
6 322
0 483
558 5774
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Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansand
Vennesla
Songdalen
Søgne
Totalt

39 %
57 %
58 %
20 %
42 %
20 %
43 %
28 %

7%
12 %
19 %
7%
13 %
21 %
14 %
9%

15 %
16 %
0%
10 %
23 %
15 %
22 %
13 %

35 %
15 %
23 %
47 %
21 %
43 %
22 %
39 %

Bygning for
bofellesskap

Boligblokk

Rekkehus,
kjedehus og
andre småhus

Tomannsbolig

Nye boliger
2011-2016
(SSB)

Enebolig

Totalt

Bygning for
bofellesskap

Boligblokk

Rekkehus,
kjedehus og
andre småhus

Tomannsbolig

Nye boliger
2011-2016
(SSB)

Enebolig

Boligmassen i Kristiansandsregionen er i endring i retning flere mindre enheter
og færre eneboliger. Per januar 2017 er eneboligandelen på 48% for regionen
under ett, men Kristiansand skiller seg vesentlig ut og bidrar til å trekke eneboligandelen ned. Holdes Kristiansand utenfor, er eneboligandelen 70%, og eneboliger utgjorde 42% av alle nye boenheter i perioden 2012-2017. I Kristiansand er
eneboligandelen på 37%, og kun 21% av nye boenheter var i enebolig i samme
periode.

5%
1%
0%
15 %
1%
2%
0%
10 %

Arbeidskommune

Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansand
Vennesla
Songdalen
Søgne

2470
175
4
1426
25
12
12

247
1136
30
573
65
13
17

4
14
239
152
104
10
8

634
131
41
34432
895
927
604

72
52
124
2869
2943
135
83

17
6
4
1358
81
999
215

25
3
0
2111
66
373
2151

885

343

96

4237

498

312

648

Arbeidstakere

5009

2424

627

41901

6776

2992

5377

Netto pendling
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Pendling
Per 4. kvartal 2016 var det ca. 66 000 arbeidsplasser og 65 000 arbeidstakere
innenfor Kristiansandsregionen, som dermed har netto arbeidsplassoverskudd
og innpendling fra omlandet. 95% av de sysselsatte med bosted i regionen har
også sin arbeidsplass der.

V.2 Arealbruk
Hvor kommer veksten? –
forholdet til Regional plan for Kristiansandsregionen
Nærmere studier viser at veksten i perioden 2012-2017 har kommet innenfor de
vekstretningene som er angitt i regional plan for Kristansandsregionen. Framtidige områder for henholdsvis bolig- og næringsformål i kommuneplanene følger
i stor grad opp hovedtrekkene i regional plan, og nye bolig- og næringsbygg i
perioden har i all hovedsak kommet i samsvar med kommunenes kommuneplaner.
Ca. 25% av nye boenheter er kommet i form av fortetting/transformasjon innenfor boligområder som eksisterte ved vedtak av regional plan for Kristiansandsregionen. Over halvparten av denne fortettingen har funnet sted i Kristiansand
kommune. Øvrig ny boligbebyggelse er kommet enten ved utvidelse av daværende byggesone eller som nye byggefelt.
Arealreserve
Det er store arealreserver til utbygging av bolig or næring i Kristiansandsregionen. Da regional plan for Kristiansandsregionen ble utarbeidet, ble det beregnet
at det måtte tilføres en arealreserve for 14 000 boliger for at regionen skulle ha
tilstrekkelig med boligareal frem til 2050. Det ble derfor disponert flere store områder til fremtidig boligutbygging som fortsatt er gjeldende. Det ble ikke sagt noe
om utbyggingsrekkefølge i regional plan. Det er forutsatt at kommunene selv
avgjør utbyggingsrekkefølgen gjennom sine kommuneplaner.
Også for næring er det store arealreserver i gjeldende regional plan. Det ble
disponert flere areal til fremtidig næring for å sikre at regionen fortsatt har en
god næringsarealreserve.
Kartene på side 26 og 27 viser hhv. bolig og næringsbygg frem t.o.m. 2011 som
gule og blå areaeler. Røde arealer til nye bygg i perioden 2012 - 2017. Svarte
områder er arealer som er disponert til utbygging, men som ikke foreløpig er
igangsatt.
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Beregnet arealreserve i kommuneplaner per 2017
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V.3 Utvikling av reiser i kollektivtrafikken
Kollektivtrafikken har hatt en jevn økning i antall turer og passasjerer de siste
årene. Tabellen under viser betalende passasjerer (2009-2016 inkl. prognose
for 2017). I tillegg kommer skoleskyssen som omfatter ca. 1 million reiser i regionen.

Antall betalende passasjerer i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Kilde: AKT
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Boliger i Kristiansandsregionen. Gule arealer viser utbygde områder frem til 2011. Røde områder viser nye bygg i perioden 2012 28ennå ikke ar tatt i bruk.
2017. Svarte områder er araeler avsatt til boligbygging, men som

Birkenes

Iveland

Kristiansand

Lillesand

Søgne og
Songdalen

Vennesla

Næringsbygg i Kristiansandsregionen. Blå arealer viser næringsbygg frem til 2011. Røde områder viser nye næringsbygg i perioden
29 ennå ikke ar tatt i bruk.
2012 - 2017. Svarte områder er araeler avsatt til næring, men som
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3. Framdriften i planarbeidet må sikre mulighet for god forankring og medvirkning.
4. Planarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og de
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Høringsuttalelse - Planprogram for revidering av Regional plan for
Kristiansandsregionen (ATP-plan)
Sammendrag
Vest-Agder fylkeskommune har sendt planprogram for revidering av Regionalplan for
Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP-planen) på høring. Forslag til planprogram ble
vedtatt av fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder 19. desember 2017. Høringsfrist er
satt til 20.02.2018. På vegne av alle kommunene i Region Kristiansand er det søkt om utsatt
høringsfrist til 1. april 2018.
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder er planmyndighet for planen. ATP-planen ble
vedtatt i 2011 med bestemmelse om revisjon hvert 8. år. I henhold til vedtatt plan må en
revidert ATP-plan være klar før kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Planprosessen for
gjeldende plan var 3 år. I planprogrammet foreslås det en mindre omfattende prosess for
revisjon av planen enn for gjeldende plan. Forslaget om en mindre omfattende prosess bør
ses i lys av flere forhold, bl.a. mye allerede utført utredningsarbeid knyttet til arbeidet med
byvekstavtale og pågående regionreform.
Det viktigste grepet som foreslås er å la nullvekstmålet være styrende for revisjonsarbeidet.
Rådmannen mener dette er et riktig, men krevende grep. Rådmannen er enig i at det er to
særlig viktige faktorer som vil påvirke regionens mulighet for å nå nullvekstmålet –
fremkommeligheten for et sterkt forbedret busstilbud og en arealutvikling som spiller på lag
med satsingen på busstilbud og tilrettelegging for gåing og sykkel.
Rådmannen mener planprogrammet bør utfylles og presiseres på følgende punkter:
 ATP-utvalget og de enkelte kommunestyrenes rolle i planarbeidet bør konkretiseres
tydeligere. Framdriften i arbeidet må tilpasses ambisjonen for medvirkning.
 Medvirkning på administrativt nivå med kommunene bør beskrives tydeligere, bl.a
med hensyn til bruk av arbeidsgrupper.
 Det bør lages en tematisk oversikt over utredningstema og problemstillinger som
også omfatter viktig kunnskapsgrunnlag og behov for nye utredninger.
 Områder der det er nødvendig å prioritere fremkommelighet for buss vises i temakart.

Forslag til vedtak
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1. Bystyret gir sin støtte til at det settes i gang arbeid med revisjon av regional
plan for Kristiansandsregionen.
2. Bystyret ber om at planprogrammet bearbeides i tråd med Rådmannens
forslag
3. Framdriften i planarbeidet må sikre mulighet for god forankring og
medvirkning.
4. Planarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og
de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
Ragnar Evensen
Rådmann

Terje Lilletvedt
Teknisk direktør

Vedlegg:
Forslag til Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-plan)
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Bakgrunn for saken
Vest-Agder fylkeskommune har sendt planprogram for revidering av Regionalplan for
Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP-planen) på høring. Forslag til planprogram ble
vedtatt av fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder 19. desember 2017. Høringsfrist er
satt til 20.02.2018. På vegne av alle kommunene i Region Kristiansand er det søkt om utsatt
høringsfrist til 1. april 2018.
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder er planmyndighet for planen. ATP-planen ble
vedtatt i 2011 med bestemmelse om revisjon hvert 8. år. I henhold til vedtatt plan må en
revidert ATP-plan være klar før kommune- og fylkestingsvalget i 2019.
Generelt om planprogrammet
Planprosessen for gjeldende plan var 3 år. I planprogrammet foreslås det en mindre
omfattende prosess for revisjon av planen enn for gjeldende plan. Forslaget om en mindre
omfattende prosess bør ses i lys av flere forhold, bl.a. mye allerede utført utredningsarbeid
knyttet til arbeidet med byvekstavtale og pågående regionreform.
Føringer og rammer
Planprogrammet gir en kort beskrivelse av viktig nasjonale og regionale dokumenter som
legger føringer for planarbeidet. Når det gjelder dokumentene nevnt under overskriften
Senterstruktur og handel foreslår vi noen presiseringer:
 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester gjelder for hele
fylket bortsett fra kommunene i daværende Knutepunkt Sørlandet
(Kristiansandsregionen)
 For kommunene i daværende Knutepunkt Sørlandet gjelder planbestemmelser i
gjeldende Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.
Utredningstema
Formålet med revisjonen er i hovedsak å tilpasse planen til målsettingen om nullvekst for
personbiltrafikken i de største byområdene vedtatt av Stortinget gjennom Klimaforliket i 2012.
Målsettingen er fulgt opp i etterfølgende NTP og nylig vedtatt NTP 2018-2029. Nullvekst
målet er også førende for inngåelse av Byvekstavtale med staten. Revisjonen av planen vil
derfor omfatte virkemidler som bidrar til mindre personbiltransport og økt bruk av
kollektivtransport, sykkel og gange. Planprogrammet foreslår at det ses på kollektivtilbudet,
tilrettelegging for sykkel og gange, parkering, arealpolitikken og samfunnssikkerhet og
beredskap.
Planprogrammet mangler en samlet oppstilling av utredningstema inkludert eksisterende
kunnskapsgrunnlag og behov for nye utredninger. Det er gitt en tekstlig beskrivelse av
hovedtemaene som skal utredes, nedenfor gis en kort beskrivelse med administrasjons
kommentarer til disse.
Kollektivtransport
I planprogrammet vises det til at passasjerveksten for buss i Kristiansandsregionen har vært
positiv de senere årene, men at passasjerveksten ikke holder tritt med befolkningsøkningen.
Planprogrammet inneholder ikke statistikk for passasjerutvikling for bussen eller annen
trafikkstatistikk for personbil eller syklende. Blant vedleggene som følger planprogrammet
bør også slik statistikk vedlegges. På bakgrunn av passasjerstatistikk og befolkningsstatistikk
har administrasjonen laget en figur som viser utviklingen i bosatte, busspassasjerer og trafikk
gjennom bomstasjonene fra 2003 til 2016. Dette er samme periode som ATP samarbeidet
har pågått.
Figuren viser tre viktige trekk. For det første, siden 2011/12 har passasjerveksten vært større
enn både befolkningsveksten og biltrafikkveksten gjennombomstasjonene. For det andre,
satsing på busstilbudet gir effekt, men det nytter ikke å «hvile på laubærene», jf. perioden
2006-2012. For det tredje, for å opprettholde en nullvekst for personbiltrafikken er det
nødvendig med en kombinert satsing på buss og restriktive virkemidler overfor personbil. I
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figuren er det et tydelig skille der personbiltrafikken flater ut i 2010 da bomtakstene ble doblet
til 10 kr og 2013 da tidsdifferensierte bomtakster ble innført.
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I planprogrammet vies bussens framkommelighet stor oppmerksomhet sammen med
behovet for prioritering av bussen. Planarbeidet vil identifisere hvilke strekninger og områder
det er viktig å gi bussen god prioritet. Administrasjonen mener fremkommelighet ikke bare
handler om prioritering av bussen i trafikkbildet, men også ulike typer fysiske hindringer.
Arbeidet bør derfor rettes mot å identifisere hindre for bussens fremkommelighet. I
planprogrammet foreslås det at resultatet presenteres på temakart eller hensynsoner.
Dersom det ikke vurderes å lage juridisk bindene kart er hensynssoner lite relevant. Det bør
derfor benyttes temakart.
Sykkel og gange
I planprogrammet vises det til at gjeldende plan har retningslinjer om at det skal etableres et
sammenhengende regionalt sykkelvegnett. Planprogrammet påpeker at tilgjengelige
ressurser er begrensete og at det er viktig å bruke ressursene der de har størst effekt.
Planarbeidet skal lage en overordnet strategi for infrastruktur for sykkel i hele regionen.
Administrasjonen vil påpeke at det i det lokale forhandlingsgrunnlaget for byvekstavtale er
gjort et stort arbeid på dette området. Planarbeidet bør derfor ta utgangspunkt i prinsippene
for prioritering og forslagene til tiltaksportefølje ved utarbeidelse av en slik strategi.
Parkering
I forslaget til planprogram påpekes det at parkeringspolitikken er ulik i de enkelte
kommunene. Det presiseres også at parkeringspolitikken skal imøtekomme ulike hensyn for
parkeringsbehov og reguleringsbehov. Det foreslås at planarbeidet skal legge fram forslag
om en differensiert parkeringspolitikk i Kristiansandsregionen.
Det er i dag en differensiert parkeringspolitikk i kommunene i kristiansandsregionen, slik
planprogrammet beskriver. Administrasjonen forstår forslaget i planprogrammet slik at det
skal søkes å etablere en differensiert parkeringspolitikk basert på felles prinsipper. Vi vil her
også vise til at den nylig gjennomførte Byutredningen Kristiansandsregionen viser at
parkeringsregulering kan være et effektivt virkemiddel for å bidra til å nå nullvekstmålet.
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Arealpolitikk
I forslag til planprogram er arealpolitikken gitt en todeling omtalt under hhv.
Utbyggingsstruktur og Fortetting. Det er litt uklart hvorfor det er gjort en slik todeling av
temaet.
Planprogrammet foreslår at utbyggingsstrukturen i gjeldende regional plan gjennomgås og
det det vurderes om denne skal revideres ut fra følgende prinsipper:
 Arealene i eksisterende regional plan vil bli vurdert i forhold til nullvekstmålet.
 Fortetting og transformasjon i tilknytning til knutepunkt i kollektivsystemet.
 Vurderingene vil bli gjort på et overordnet strategisk nivå.
Det vises til at regionen skal forhandle byvekstavtale med staten, der arealpolitikken vil bli
sentral. Analyser gjort av ulike arealutviklingsstrategier i byutredningen viser at utbygging av
arealene omfattet av gjeldende regional plan kunne gjøre det lettere/vanskeligere å nå
nullvekstmålet avhengig av utbyggingsrekkefølgen.
Under overskriften Fortetting drøftes omfanget av dagens bolig- og næringsarealreserve. Det
konkluderes med at det ikke er behov for å tilrettelegge for nye arealer. Planforslaget foreslår
en overordnet fortettings og transformasjonsanalyse. På bakgrunn av at gjeldende plan
omfatter en rekke fortettings- og transformasjonsarealer antar vi at det her foreslås å gjøre
en analyse av potensialet for hittil ikke identifiserte transformasjonsarealer.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Planarbeidet skal utrede tema knyttet til flom ras og havnivåstigning. Planprogrammet er ikke
konkret på hvilke problemstillinger som skal utredes, bortsett fra at det vil gjøres en
flomanalyse for de bebygde områdene.
Det vil også gjøres en sårbarhets analyse for transportnettet. Det skal foreslås tiltak for å
minimere sårbarheten for de kritiske punktene og områdene i transportnettet som lokaliseres.
Organisering av planarbeidet
Planprogrammet slår fast at fylkesutvalgene i de to fylkeskommunene er planmyndighet for
planen og har ansvar for planarbeidet. Videre står det at en kommunegrenseoverskridende
plan er avhengig av et forpliktende samarbeid med andre lokale og regionale myndigheter
med ansvar for viktige politikkområder og virkemidler. Og videre at kommunene som
omfattes av planen vil trekkes inn i planarbeidet både administrativt og politisk.
Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen vil også bli invitert til å medvirke.
Planprogrammet sier lite om hvordan medvirkningen med kommunene eller de statlige
virksomhetene skal skje. Organisasjonskartet under 4.2 er også lite informativt.
Planprogrammet burde vært tydeligere på hvordan kommunene skal trekkes inn i
administrative arbeidsgrupper og i hvilken grad det politiske nivået i kommunene skal trekkes
inn. ATP-utvalget er satt opp som styringsgruppe for planarbeidet og kan fungere som en
arena for politisk forankring. Planprogrammet er imidlertid lite konkret på hvordan ATPutvalget skal brukes i planarbeidet og hvordan grenseoppgangen mellom ATP-utvalget og
kommunenes politiske ledelse bør være. Det er også viktig at fremdriften i arbeidet legges
opp slik at reell politisk og annen medvirkning er mulig.
Rådmannens vurdering
Det viktigste grepet som foreslås er å la nullvekstmålet være styrende for revisjonsarbeidet.
Rådmannen mener dette er et riktig, men krevende grep. Rådmannen er enig i at det er to
særlig viktige faktorer som vil påvirke regionens mulighet for å nå nullvekstmålet –
fremkommeligheten for et sterkt forbedret busstilbud og en arealutvikling som spiller på lag
med satsingen på busstilbud og tilrettelegging for gåing og sykkel.
Rådmannen mener planprogrammet bør utfylles og presiseres på følgende punkter:
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ATP-utvalget og de enkelte kommunestyrenes rolle i planarbeidet bør konkretiseres
tydeligere. Framdriften i arbeidet må tilpasses ambisjonen for medvirkning.
Medvirkning på administrativt nivå med kommunene bør beskrives tydeligere, bl.a
med hensyn til bruk av arbeidsgrupper.
Det bør lages en tematisk oversikt over utredningstema som også omfatter viktig
kunnskapsgrunnlag og behov for nye utredninger.
Områder der det er nødvendig å prioritere fremkommelighet for buss vises i temakart
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