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1.

SAMMENDRAG
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. Regional
transportplan utgjør også Agders hovedinnspill til Nasjonal
transportplan (2018-27) og gir grunnlag for en fortsatt samordnet
regional politikk for å styrke landsdelen og å legge til rette for
fortsatt vekst og utvikling.
Agder har fått med de høyest prioriterte vegprosjektene i det nye
"Veiselskapet – Nye veger AS" til staten. Gjenstående parseller
både på E18 og E39 inngår i porteføljen til selskapet. Målet er at
en gjennom mer helhetlig, sammenhengende og rasjonell
utbygging, og mer langsiktig og forutsigbar finansiering, får en
raskere utbygging av hovedvegnettet. Selv om prosjektene er tatt
inn i Veiselskapet vil det være viktig at Agder fortsatt står samlet
og har en felles prioritering og gjennomfører et samordnet og
felles påvirkningsarbeid i sentrale beslutningsprosesser.

TRANSPORTKORRIDORER

Agders transportnett utgjør en viktig del av de nasjonale og
internasjonale transportkorridorene. Kristiansand er et av landets
viktigste intermodale trafikknutepunkt og binder sammen et
transportnett innen veg, jernbane, sjø- og lufttransport.
Agder er en betydelig vekstregion. Gjennom et fremtidsrettet og

VEKSTREGION kompetanseintensivt næringsliv, har landsdelen et stort

vekstpotensiale. For å ta ut dette potensialet, er det en forutsetning
at vi kan tilby et helhetlig transporttilbud og infrastruktur som er
sikker, effektiv og forutsigbar. Gjennom de senere årene er en del
av infrastrukturen ferdig utbygd, men mye gjenstår. Det er et mål
å utvikle og forberede landsdelen på lavutslippssamfunnet. Det vil
være nødvendig å gjøre omfattende grep og samordning for å
klare dette. I tråd med Regionplan Agder 2020 er det et hovedmål
å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting
og næringsliv både i kystsonen og de indre distriktene.

STORBYUTFORDRINGER

Byene vil i fremtiden stå for mye av verdiskapingen og
befolkningsveksten. I Agder vil Kristiansand sammen med
Arendal være de dominerende vekstsentraene.
Transportutfordringene i byene må løses, og i tråd med nasjonale
mål skal veksten i persontransporten dekkes av kollektivtransport,
gange og sykkel. Byene må også ha et vegnett som legger til rette
for næringsutvikling. Både Kristiansand og Arendal står overfor
betydelige investeringsbehov for å legge til rette for en ønsket
utvikling. Arbeidet med utforming av en bymiljøavtale er i gang i
Kristiansand. Det er svært viktig for hele regionen at dette
arbeidet lykkes. For Arendalsregionen er arbeidet med en felles
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ATP-plan (Areal og transportplan) startet opp. Målet er at planen
skal gi grunnlag for forpliktende framtidige bymiljøavtale også for
denne regionen.
KOLLEKTIVSATSING

Fremtidens transportbehov i byområdene må legges opp til at folk
vil gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk i stedet for personbilen.
For å klare dette må det gjøres gode planprosesser knyttet til areal
og transportplanlegging slik at en legger til rette for en slik
utvikling. I tillegg må det sikres ressurser som gjør det mulig å
etablere og drifte tilbudene som er nødvendige. Det forventes at
en gjennom bymiljøavtaler kan få til langsiktige og forutsigbare
avtaler som gir grunnlag for en slik utvikling. Med begrenset med
ressurser vil det bli en utfordring i årene framover å kunne tilby et
tilpasset kollektivtilbud i de store byene og i distriktene. De
samlede behovene må kartlegges og det må søkes etter nye
løsninger på tvers av forvaltningsnivåene for å dekke mest mulig
av transportbehovet.

JERNBANE

En moderne jernbane for både gods- og persontransport vil være
fremtidsrettet, bidra til helhetlig transporttilbud og redusere
klimautslipp for transportsektoren. En sammenkobling av
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil binde sammen viktige
vekstregioner til et felles arbeids- og boligområde. Arbeidet med
konseptvalgutredning (KVU) er påbegynt. Det forventes at
resultatene av KVU’en kan tas med i kommende NTP. Målet er at
banen er realisert innen 2028. For å få full effekt av en
sammenkobling må jernbanetilbudet moderniseres helt frem til
Kristiansand. Gjennom NTP 2018-27 må det igangsettes/bestilles
nødvendig planarbeide (KVU) på strekningen. Planarbeidet må
skje i nært samarbeid med berørte kommuner for å kunne vurdere
ønsket arealbruk. Det må igangsettes arbeider for å øke
kapasiteten på banen mellom Kristiansand og Stavanger for å få et
godt alternativ for godstransport. I første omgang trengs det mer
strømkapasitet og flere krysningsspor.
ANKERET

Riksvegene er hovednerven i Agders transportnett. E18 forbinder
Agder med Østlandet, mens E39 forbinder Agder med Vestlandet.
Rv 9 utgjør en viktig indre forbindelse både mot øst og vest.
Sammen utgjør riksvegnettet ”ankeret” i landsdelen. Rv 41 utgjør
en viktig forbindelse til Kjevik flyplass og som en forbindelse
videre mot Telemark. Planene om en utbedret E134 som en av de
prioriterte øst-vest forbindelsene forsterker behovet for bedre
standard både på rv 9 og rv 41.
Gjenstående prosjekt på E18 og E39 inngår nå i porteføljen til det
nye Veiselskapet. Det er store forventninger til rask fremdrift.
Selskapet skal ha som mål at prosjektene er bygd ut i løpet av 20
år. Det er lagt opp til at selskapet selv skal kunne vurdere
utbyggingsrekkefølgen. Agder vil ha stor interesse av at
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planlegging og utbygging skjer raskt og effektivt, og det er viktig
at en står samlet i prioriteringer og påvirkningsarbeid for å
fremme dette.
E18

Målsettingen er en fullt utbygd E18 med 4-felt. E18 binder
landsdelen sammen, og er den viktigste forbindelsen mot Oslo.
Motorvegen mellom Grimstad og Kristiansand viser hvor viktig
en trygg veg med god og jevn standard er for trafikksikkerhet,
regionutvikling og produktivitet. Det forventes at ny motorveg
mellom Arendal og Tvedestrand bygges ferdig som planlagt, og at
strekningen vil forsterke de positive regionale ringvirkningene.
Det vil fortsatt være strekninger som har kapasitets- eller
sikkerhetsmessige utfordringer som må løses. Dette gjelder
spesielt strekningene Arendal – Grimstad (kapasitet) og Risør –
Tvedestrand (sikkerhet). Det nye Veiselskapet har fått ansvar for
et prøveprosjekt hvor de også skal ha ansvaret for kommunedelplanprosessene for E18 frem til Tvedestrand og mellom Arendal
og Grimstad. For å sikre god fremdrift i disse prosjektene vil det
være viktig at planarbeidet kommer raskt i gang etter at selskapet
er etablert.

E39 For å få Kristiansand til å fungere som ”navet” i Agder er det

avgjørende å få bygd ut et overordnet vegnett. E39 GartnerløkkaBreimyr og Ytre ringvei vil være avgjørende for å løse dette.
E39 har store utfordringer mht trafikksikkerhet, transportavvikling
og forutsigbarhet. Det er positivt for regionen at det nå er startet
opp planlegging av 4-felts standard på hele E39. Målet er en
utbygging så raskt som mulig. Ansvaret for å bygge ut E39 er lagt
til det nye veiselskapet. Det forventes at kommunedelplanarbeidet
vil resultere i avklart trasevalg senest høsten 2017 helt fram til
Ålgård. Høsten 2015 forventes det at trasevalget vil være avklart
fra Vige til Livold i Lindesnes kommune, for Livold til
Lyngdal/Kvinesdal høsten 2016 og Kvinesdal til Ålgård 2017.
RV 41 Ny adkomstveg til Kjevik prioriteres høyt av regionen for å kunne

styrke flyplassen med best mulig trafikkgrunnlag. Det jobbes med
både planavklaring og finansiering. Målet er at vegen kan
ferdigstilles i 2020. Strekningen videre gjennom Birkenes,
Froland, Åmli og videre gjennom Telemark til Brunkeberg har
store utbedringsbehov. Det forventes at Staten som vegeier
avklarer utbedringsbehov og prioriterer midler til utbedring.
Vegen vil være en viktig vegrute gjennom indre Agder og som
forbindelse til E134.

Det legges opp til sammenhengende utbygging av rv9 i tråd med

RV9 NTP 2014-2023. Målet er ”gul midtstripe til Hovden” innen 2023.

Midler til prosjektene må tas inn i kommende handlingsprogram
og budsjett. En utbygd rv 9 med jevn og forutsigbar standard er
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viktig for trafikksikkerheten og vil bidra til en positiv
regionforstørrelse i indre Agder. Rv 9 vil være er en viktig
forbindelse over mot E134 og videre mot vestlandet.
Rv 9 utgjør en viktig veg inn mot Kristiansand sentrum. Det er
store investeringsbehov på denne strekningen for å få en effektiv
og fremtidsrettet veg. Disse investeringsbehovene inngår ikke i
prosjektet med ”gul stripe til Hovden”. Det gjør heller ikke
investeringsbehovene som er på strekningen fra Hovden til
Haukeli. Flere av prosjektene må tas inn i NTP 2018-27.
HAVN Kristiansand havn er et intermodalt knutepunkt, og den viktigste

havna for regionen. For å legge til rette for økt sjøtransport
forventes det et nært samarbeid med øvrige havner i regionen. Det
er forventet økt trafikk i havna og en utvikling i retning av stadig
større skip. Det er behov for betydelige utbygginger og
investeringer for å tilrettelegge havna for økt transport. Det er
nødvendig med statlig medfinansiering. For å kunne utnytte
havnas intermodalitet, krever det jernbanetilknytning helt frem til
kaifronten.
Det skal utredes hvordan havnene i Agder bør organisere seg,
samarbeide, funksjonsfordele aktivitet og hvor de bør konkurrere
slik at en samlet oppnår mest mulig sjøtransport for å følge opp
intensjonene i regionplanen Agder 2020.
FLYPLASS Kristiansand lufthavn Kjevik er landsdelens hovedflyplass.

Videreutvikling av lufthavnen ved å legge til rette for bedre
flytilbud og bedre infrastruktur på og rundt flyplassen er høyt
prioritert av næringslivet og lokale og regionale myndigheter.
Bedre adkomstveg er ett av de høyest prioriterte prosjektene. Plan
for ny adkomstveg er til offentlig ettersyn. Prosjektet er ikke
fullfinansiert. Det må avklares hvordan egenfinansieringen av
prosjektet skal løses slik at prosjektet kan prioriteres i neste NTP
med oppstart 2018. Næringslivet, og spesielt olje og gasssektoren, ønsker å videreutvikle tilbudene med flyfrakt fra Kjevik.
Det forventes at volumet vil stige mye i årene som kommer. For å
utnytte potensialet må Avinor og andre legges til rette for denne
aktiviteten.

FYLKESVEGNETTET Fylkesvegene har en viktig funksjon med å binde sammen

kommunene i Agder med det overordnede transportnettet.
Vegnettet har et stort investeringsbehov og etterslep i vedlikehold.
Det må tilføres ressurser som gjør det mulig for fylkeskommunene
å vedlikeholde og videreutvikle vegnettet. Forventninger om mer
effektiv transport i form av lengre og tyngre tømmerbiler/
modulvogntog øker investerings- og vedlikeholdsbehovene.
Det gjennomføres en kartlegging av flaskehalser på vegnettet som
begrenser utnyttelsen av kjøretøy for bl.a tømmernæringen.
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(Gjennomført i Vest-Agder). Midler til utbedring av
fylkesvegnettet gjøres gjennom egne prosesser i
fylkeskommunene. I begge fylkene er det foretatt en inndeling av
fylkesvegnettet etter hvilken funksjon den enkelte veg har. Fv 42
er en gjennomgående fylkesveg som går gjennom begge fylkene
fra grensen til Rogaland via Evje til Arendal. Vegen har viktige
funksjoner for å binde sammen regionen. Vegruten har store
investeringsbehov og følges opp i rullering av handlingsprogram
for fylkesvegene i de respektive fylkene.
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2.

FORMÅL

Planen skal bidra til at det
utvikles et fremtidsrettet
trafikksystem som gjør
trafikkavviklingen enklere,
raskere og sikrere.

Regionplan Agder 2020 har lagt til grunn at det skal utarbeides en
Regional Transportplan (RTP) for Agderfylkene. Planen skal
bidra til at det utvikles et fremtidsrettet transportsystem som gjør
trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere og legger til rette
for ønsket regional utvikling. Et viktig formål med planen er å
fremme regionens mål og prioriteringer inn mot kommende
Nasjonal transportplan (NTP). Planen omfatter alle de fire
transportformene sjø, luft, vei og bane og tar også for seg
hovedutfordringene innen kollektivtransporten.
I NTP danner terminaler og knutepunkter et overordnet nasjonalt
transportnettverk. Stamvegene er hovedårene for veitrafikken. I
transportkorridorene sees transportformer i sammenheng.
Korridorene binder regioner sammen, og viser viktige korridorer
mot utlandet. Regional transportplan viser at Agders transportnett
er en svært viktig del av de nasjonale og internasjonale
transportkorridorene.

RTP ser på hvordan
landsdelen kan bidra til å
løse utfordringer både i
forhold til miljø, klima,
effektivitet og trafikksikkerhet samtidig som en
legger til rette for vekst og
utvikling.

Regional transportplan tar for seg hvordan landsdelen kan
utvikles som en attraktiv region hvor det legges til rette for ønsket
vekst og utvikling. Planen setter fokus på hva som må løses av
utfordringer for å få et transporttilbud som oppleves som
effektivt, forutsigbart, sikkert og miljøvennlig.
Regional transportplan har en tidshorisont frem til 2027,
tilsvarende planperioden til neste rullering av Nasjonal
transportplan. Innen noen fagområder vil det være nødvendig å ha
et tidsperspektiv som strekker seg utover 2027. I utviklingen mot
lavutslippssamfunnet er det nødvendig å ta omfattende grep og
samordningstiltak med lengre tidshorisont.
Det er vedtatt opprettet et statlig veiselskap som skal ta ansvar for
utbyggingen av E18 og E39 i Agder. Det er store forventninger til
at dette vil bidra til en raskere gjennomføring av regionens høyest
prioriterte prosjekter. Rammene for det nye selskapet skal vedtas
av Stortinget før sommeren 2015, og selskapet skal være operativt
fra 2016. Det vil være viktig at regionen fortsatt står samlet og har
felles prioritering selv om prosjektene nå legges inn i det nye
veiselskapet.

9

3.

MÅL OG RAMMER

RTP tar utgangspunkt i
nasjonale målsettinger innen
*Fremkommelighet
*Trafikksikkerhet
*Miljø
*Universell utforming

Regional transportplan tar utgangspunkt i den målstruktur som
danner grunnlaget for den nasjonale transportpolitikken, og
som er nedfelt i Nasjonal Transportplan.
Hovedmålene er:







Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for
å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å
opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte
eller hardt skadde i transportsektoren.

Begrense klimautslipp, reduserte miljøskadelige
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle
nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på
helse- og miljøområdet.
Et transportsystem som er universelt utformet.

RTP tar videre utgangspunkt i regionale mål for landsdelens
utvikling, nedfelt i Regionplan Agder 2020, samt
underliggende vedtatte planer.

Nasjonale og internasjonale korridorer
I NTP legges det stor vekt på de nasjonale transportkorridorene
hvor de ulike transportformene sees i sammenheng. Agders
transportnett utgjør en viktig del av disse. Transportkorridorene
binder ulike deler av landet sammen og bidrar til god tilknytning
mellom det nasjonale og det internasjonale transportnettet.

Utvikling av et godt og helhetlig transporttilbud i
transportkorridorene er et viktig element i distrikts- og
regionalpolitikk. Transportkorridorer med god fremkommelighet
og god tilknytning til det øvrige transportnettet er et viktig bidrag
til utviklingen av vekstkraftige regioner.

Agders transportnett utgjør
en viktig del av de nasjonale
og internasjonale
transportkorridorene.
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I Nasjonal transportplan omtales følgende transportkorridorer
som berører Agder:
Transportkorridor 3 : Oslo – Grenland – Kristiansand –
Stavanger
Korridoren innbefatter E18, E39, Sørlandsbanen
og Vestfoldbanen, Kjevik lufthavn, Kristiansand
havn og øvrige havner langs kysten

Transportkorridor 4 : Stavanger – Bergen –Ålesund –Trondheim
Rv9 gjennom Setesdal er en del av
Transportkorridor 4. Vegen binder
kystområdene av Agder sammen med Setesdal,
og er en viktig tilknytningsveg fra Kristiansand
til rv134 og Vestlandet. E39 fra Stavanger og
nordover er viktig mht trafikkstrømmene på E39
mellom Stavanger og Kristiansand (Ref.
Fergefri E39).

Transportkorridor 5: Transportnettverk mellom Østlandet og
Vestlandet
E134 er en del av transportkorridor 5A mellom
Østlandet og Vestlandet. Rv41 er også en del av
denne korridoren.

Utenlandsforb. U3 : Kontinentet –Hirtshals –Kristiansand Norge Øst/Vest/Nord
Omfatter særlig ferjesambandene til/fra Jylland,
og videre til det øvrige Danmark og andre land
på kontinentet. Gjennom knutepunktet
Kristiansand er denne utenlandsforbindelsen
koblet til Transportkorridor 3 Oslo – Grenland –
Kristiansand – Stavanger, og indre deler av
korridor 4 Stavanger – Bergen.
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4.

BEFOLKNINGSUTVIKLING
Agderfylkene hadde i 2014 et folketall på drøye 292.000. Dette
utgjør 5,7 % av landets befolkning. Bosettingen i Agder er
konsentrert langs kysten og rundt byene. Ca 80 % av Agders
befolkning bor i kystkommunene.
Agder hadde i perioden 2009 - 2014 en årlig befolkningsvekst på
1,2 %. Landsgjennomsnittet utenom Oslo og Akershus var på
1,1 %. Til sammenlikning har Rogaland hatt 1,8 % vekst i samme
periode og Telemark 0,5 %.

Befolkningsveksten på Agder
skjer i byområdene, primært i
Kristiansandsregionen og
Arendalsregionen.

I likhet med de fleste øvrige regioner i landet, foregår det meste av
befolkningsveksten i byregionene. Kartet under angir
kommunenes andel av befolkningsveksten i Agder fra 2009 til
2014.

Kommunenes andel av samlet befolkningsvekst på Agder for perioden 2009 - 2014

Figuren synliggjør at byregionene Kristiansand (7 kommuner som
inngår i Knutepunkt Sørlandet) og Arendal (kommunene Arendal,
Grimstad, Froland og Tvedestrand) stod for nesten 86 % av den
samlede veksten på Agder de siste 5 årene. Dette er en utvikling
som forventes å fortsette. SSBs fremskrivning av
befolkningsutvikling på Agder frem mot 2040 tilsier at de samme
byregionene vil stå for ca 82 % av befolkningsveksten fordelt med
55 % i Kristiansandsregionen og 27% i Arendalsregionen.
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Forventningene til verdiskapingen fremover tilsier at en også her
forventer at byene vil ha en helt sentral rolle. Byene blir de tunge
”motorene”. Det blir derfor av stor betydning at
transportutfordringene i byene løses på en fremtidsrettet måte. Det
blir ekstra viktig at områder med lav vekst får mulighet til å ta del
i veksten i mer sentrale områder gjennom et velfungerende felle
arbeids- og boligmarked. Det vil være viktig å legge til rette for
gode pendlingsmuligheter. Jevn og god standard på
fylkesvegnettet vil være et viktig bidrag for å legge til rette for et
velfungerende bo- og arbeidsmarked.
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5.

AGDER – ETT FELLES ARBEIDS- OG BOLIGOMRÅDE.
Et helhetlig og samordnet transportsystem er en forutsetning.
Vekstkraften i næringslivet i Agder-fylkene er betydelig. For å ta
ut dette vekstpotensialet er næringen avhengig av rask og effektiv
transport av varer og produkter inn og ut av regionen, effektiv
persontransport til og fra arbeidsplassene og et godt tilbud av
transporttjenester for personell og kunder til og fra nasjonale og
internasjonale destinasjoner.

Kristiansandsregionen er den
viktigste vekstdriveren på
Sørlandet og helt sentral for
hele Agders arbeidsmarked.

Ved å knytte
Stavangerregionen og
Kristiansandsregionen tetter
sammen vil man utløse en
enda sterkere vekstkraft i
næringslivet.

Ny E18 Arendal –
Tvedestrand og sammenkobling Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen vil ha stor
betydning for regions- og
nærings-utviklingen i Østre
Agder.

Kristiansandsregionen er den viktigste vekstdriveren på Sørlandet.
Regionen står alene for rundt 65 prosent av verdiskapingen i de to
Agder-fylkene, ifølge beregninger gjort av Oxford Research.
Dersom vekstkraften i Kristiansand skal komme hele regionen til
nytte, er effektive og gode kommunikasjonsløsninger en
forutsetning. Ved å redusere reisekostnader og transporttid i
regionen, styrkes næringslivets forutsetninger for økt
verdiskapning, både gjennom direkte besparelser og gjennom
langt bedre tilgang på kompetanse og arbeidskraft
(regionforstørrelse).
Sammen med Stavangerregionen utgjør Kristiansandsregionen ett
av de mest dynamiske vekstområdene i landet. Det er også stor
grad av samhandling mellom de to regionene, blant annet knyttet
til offshoresektoren. Ved å knytte disse regionene tettere sammen
med god infrastruktur, vil man kunne utløse en enda sterkere
vekstkraft. Dette vil kunne stimulere til videre næringsutvikling
og verdiskaping i andre kommuner og regioner.
I Arendal er også verdiskapingen stor og Arendal har en viktig
rolle som driver i denne delen av Agder. Samspillet mellom
Kristiansand og Arendal er særdeles viktig for å maksimere ønsket
verdiskaping og vekst i regionen.
94 % av arbeidstakerne i Kristiansandsregionen har arbeidssted i
den samme regionen. For Arendalsregionen er tilsvarende andel
87 %. I perioden 2000 – 2013 har pendlingen mellom
kommunene som ligger langs E18 økt dobbelt så mye som den
generelle pendlingen på Agder. Dette viser hvor viktig samspillet
er mellom de to regionene og hvor sentral E18 er i dette.
Skal en få en utvikling som er basert på bærekraftige prinsipper
må målet være å utvikle et transporttilbud hvor en kan utnytte
hver enkelt transportforms fordeler/fortrinn. Dette er en stor
utfordring som vil kreve samordning på tvers av forvaltningsnivå.
Veksten vil bli størst i byområdene. Her må en større andel av
persontransporten dekkes av kollektiv, gang og sykkel. For
omkringliggende kommuner vil det være viktig å kunne ta del i
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veksten ved at det er gode kommunikasjonsmuligheter inn mot
byene fra omkringliggende kommuner.
En utbygging av E18 og E39 som varslet vil binde sammen hele
Agder og nabofylkene i øst og vest på en god måte. Kommunene
lengst øst og lengst vest har andre regionale utfordringer enn
byområdene. Disse områdene vil få nye muligheter til å få økt
vekst og utvikling med en utbygd infrastruktur. Om rådene vil
også knyttes bedre til et samlet arbeids- og boligmarked.
På de lange reisene vil et moderne jernbanetilbud kunne dekke en
større andel av både person og godstrafikken. Et moderne
togtilbud vil binde sentrale områder på østlandet tettere til Agder.

Utbygd rv 9 og utbygd E134
vil gi store vekstmuligheter.

For Setesdalsregionen vil en ferdig utbygd rv 9 med jevn og
forutsigbar standard ha stor betydning for utviklingen fremover.
Rv 9 er ”livsnerven” i Setesdal og binder kommunene og
regionene sammen med øvrige regioner. Planene om en utbedret
E134 over Haukeli vil gi store vekstmuligheter for kommunene og
øke behovet for en utbedret Rv 9 helt til Haukeli. Med en utbedret
E134 vil det være omtrent samme avstand fra Hovden til Oslo,
Bergen og Kristiansand!
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6.

SAMFUNNSNYTTE OG PRODUKTIVITETSEFFEKT
AV VEGUTBYGGING
Analyser viser at produktivitetseffekten og samfunnsnytten av
vegutbygging er meget høy. På
oppdrag fra Statens vegvesen
gjorde konsulentselskapet Menon
Business Economics i 2014 en
studie der de analyserte
produktivitetseffekter i
næringslivet av investeringer i
vegprosjekter som reduserer
reisetider. Effekten av den nye 4feltsvegen E18 GrimstadKristiansand fant Menon ut å
representere en økt produktivitet
på 10,9%, tilsvarende kr 4-5mrd
årlig!

Med den arbeids- og
bosettingsstruktur som
omslutter de aktuelle
veiutbyggings-prosjektene i
Agder, er det grunn til å anta
at produktivitetsøkningen og
samfunnsnytten av prioriterte
prosjekt er betydelig.

Analysen viser at
produktivitetseffektene av større vegutbygginger er avhengig av
de berørte kommunenes størrelse og nærhet til hverandre. Det er
potensielt store produktivitetsgevinster å hente gjennom
infrastrukturutbygginger som binder relativt store kommuner
sammen til ett funksjonelt arbeidsmarked eller øker graden av
samhandling mellom disse.
Med den arbeids- og bosettingsstruktur som omslutter de aktuelle
vegutbyggingsprosjektene i Agder, vil produktivitetsøkningen og
samfunnsnytten av disse prosjektene være betydelige. En helhetlig
og rask utbygging i regi av veiselskapet vil forsterke disse
effektene og være svært positivt for Agder som region.
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7.
BYUTFORDRINGER. SATSING PÅ KOLLEKTIV, GANGE OG
SYKKEL
Agder vil i planperioden ha som mål å følge opp den
nasjonale målsetting om at veksten i persontrafikken i
byområdene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og
gange.

Målet om 0-vekst
personbiltransporten vil
kreve omfattende tiltak, økte
ressurser og et forpliktende
samarbeid

Skal man nå målet om å dekke veksten i persontransporten i
byområdene med økt kollektivtransport, sykkel og gange, må det
gjøres omfattende tiltak som vil kreve økte ressurser. De fleste
tiltakene må gjennomføres på fylkesveger og kommunale veger.
Det vil være nødvendig med et forpliktende samarbeid mellom
staten, fylkeskommunene og kommunene for å løse dette.
Behov for midler til kollektivsatsing
Skal man nå målene, vil det kreve en betydelig økning i
kollektivtilbudet. All vekst i kollektivtransporten krever økte
tilskudd fra det offentlige. Litt forenklet kan en si at hver ny
passasjer i våre byområder krever en økning i tilskudd på 15-20
kr. Det vil kreve betydelig økning i tilskuddene for å nå målene.
Det er behov for en bedre samordning mellom nasjonale mål og
virkemidler som må stilles til disposisjon på regionalt nivå.
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i
Kristiansandsregionen
Samferdselsdepartementet har inngått en fireårig avtale med
Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i
Kristiansandsregionen om tilskudd fra belønningsordningen på til
sammen 285 millioner kroner. Avtalen gjelder for perioden 201316. En forutsetning for avtalen er at byområdet forplikter seg til å
oppnå målet om at all vekst i persontransport skal skje med
kollektiv, sykkel og gange.

Tiltak i Kristiansandsregionen har gitt positive
virkninger i retning av mer
klimavennlig transport.

Som ledd i belønningsordningen har Kristiansandsregionen
iverksatt mange tiltak som innføring av rushtidsavgift, satsing på
gang- og sykkelveger, bedret kollektivtilbud,
holdningskampanjer etc. Dette har gitt positive virkninger i
retning av mer klimavennlig transport. Fra 1.9.2013 til 1.9.2014
viser målinger at
 Busstrafikken har økt med 5,7 %
 Sykling har økt med 19%
 El-biler har økt med over 100% og utgjør over 2,3% av
bompasseringene. (siste målinger vier en økende andel)
 Biltrafikken totalt er gått ned med 1,1% (3,2% i rushtiden).
Bymiljøavtaler
I Nasjonal Transportplan 2014 – 2018 er det lagt til grunn at det
skal utarbeides og fremforhandles bymiljøavtaler for de ni største
byene. Belønningsavtalene og bymiljøavtalene skal sees i
sammenheng og utformes som en avtale. Kristiansandsregionen
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har igangsatt arbeidet med en ny avtale. Arbeidet skal ende opp i
en helhetlig plan for byregionen og omfatter de syv
knutepunktskommunene. For å nå målene vil Bymiljøavtalen
omfatte både vegprosjekter og en vesentlig andel "myke tiltak",
dvs kollektiv, sykkel og gange.
Arendalsregionen har et sårbart vegnett med dårlig kapasitet på
viktige veger, og hvor det ikke er alternative ruter for
kollektivtrafikken. Arbeidet med å finne fremtidsrettede
løsninger for alle trafikantgrupper er startet opp. Det er etablert et
areal- og transportplan-samarbeid mellom kommunene Arendal,
Grimstad, Tvedestrand og Froland. Et av målene med
samarbeidet er utarbeidelse av en ATP-plan for regionen.
Gjennom transportanalyser og planer vil en i et forpliktende
ATP-samarbeid velge fremtidsrettede løsninger. Målet er at
planen skal gi grunnlag for en forpliktende bymiljøavtale hvor
staten bidrar til gjennomføring av viktig infrastruktur.
Skal nasjonale mål nås vil tiltak også i de mellomstore
byområdene være viktige. I NTP 2018-27 må det utformes
politikk med tilhørende virkemidler også for disse områdene.
Regionene trenger statlige midler for å kunne gjennomføre
nødvendige tiltak. Det er et mål å få til en bymiljøavtale for
Arendalsregionen.
Regionale/lokale tiltak:
Regionalt og lokalt må det iverksettes mange tiltak for å nå
målene om økt kollektivtrafikk, gange og sykkel. Aktuelle tiltak
kan være variasjoner eller kombinasjoner av:






Det er avgjørende at staten
bidrar med tilstrekkelige
statlige midler inn i
bymiljøavtalene, både til
infrastrukturutbygging og til
drift av et utvidet
kollektivtilbud




Restriktive tiltak for biltrafikken i byområdene
Planlegge og tilrettelegge vegprosjekter slik at de også
fremmer økt kollektivtrafikk
Planlegge og prioritere kollektivtraseer, busstopp, ”park &
ride” anlegg etc. som tilrettelegger for best mulig
kollektivtilbud for trafikantene.
Utbygging av effektive gang- og sykkelveger som er
dimensjonert og utformet for å ta en større del av
transportarbeidet.
Lokalisere fremtidig boligutbygging og arbeidsplassetableringer langs kollektivakser. Utvikling av bydelssentre
vil være viktig for å nå disse målene.
Videreutvikle og forbedre kollektivtilbudet
Tidsdifferensierte bompengesatser

Nødvendige nasjonale tiltak:
Skal målene om 0-vekst i persontrafikken i de større byområder
nås, er det avgjørende at staten bidrar bl.a. med tilstrekkelige
statlige midler inn i bymiljøavtalene. Det trengs midler både til
infrastrukturutbygging og til drift av et utvidet kollektivtilbud.
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8.

KRISTIANSANDSREGIONEN - INTERMODALT KNUTEPUNKT

Bymiljøavtale

Et effektivt vegnett, et godt
kollektivtilbud og
sykkelvegnett i og rundt
Kristiansand, en
velfungerende og effektiv
havn med tilknytning til
jernbane og en lufthavn med
gode flytilbud for passasjerer
og cargo vil ha avgjørende
betydning for den videre
utvikling av hele Agder.

Kristiansandsregionen er en av de største og raskest voksende regionene i
landet. For at Kristiansand skal fortsette å utvikle seg som ”motoren” for
hele Agder må det gjøres mange kostnadskrevende investeringer i ny
infrastruktur. For å kunne gjennomføre dette vil det være helt avgjørende
at Kristiansand kommer inn under ordningen med bymiljøavtaler hvor
staten dekker en andel av investeringene til prioriterte tiltak.
Kristiansand har store utfordringer med hensyn til å bygge ut et
fremtidsrettet transporttilbud som legger til rette for ønsket vekst og som
samtidig er basert på bærekraftige mål. I tillegg til regional og lokal
innsats, trengs det betydelige nasjonale midler for å løse utfordringene.

Et helhetlig og samordnet transporttilbud som består av et effektivt
vegnett, et godt kollektivtilbud, god tilrettelegging for gange og sykkel, en
velfungerende og effektiv havn med tilknytning til jernbane og en
lufthavn med gode flytilbud for passasjerer og cargo vil ha avgjørende
betydning for den videre utvikling av hele Agder. Kristiansand som
indermodalt knutepunkt for alle transportformer vil være helt sentral i
dette arbeidet.
Det er foreslått at det nye veiselskapet skal ha ansvar for E18/E39 Ytre
Ringveg. Det vil være svært positivt for regionen om dette kan løses som
foreslått.

19

9.

ARENDALSREGIONEN

Arendalsregionen vil stå for mye av befolkningsveksten og
verdiskapingen i østre del av Agder i årene som kommer. Standarden på
vegnettet i og rundt Arendal har i dag vesentlige mangler og begrenser
ønsket vekst og utvikling. Flere viktige hovedveger nærmer seg
Arendalsregionen har et
kapasitetsgrensen for trafikkavvikling og en får uheldige miljø- og
vegnett som begrenser ønsket
trafikksikkerhetsutfordringer. Utfordringen er å utvikle et transporttilbud
vekst og utvikling. Det er behov
for omfattende tiltak for å legge hvor en langt større del av persontransporten dekkes av kollektiv, gang
og sykkel.
til rette for at en større andel
av transporten kan skje med
kollektiv, gange og sykkel.

Bymiljøavtale også for de
mellomstore byområdene.

Arbeidet med areal- og transportplan for Arendal, Grimstad, Froland og
Tvedestrand kommuner er påbegynt. Dette planarbeidet vil bl.a. ha som
formål å legge til rette for et utbyggingsmønster som vil gjøre det lettere
å velge klimavennlige transportformer. Gjennom et forpliktende ATPsamarbeid er målet også å utløse statlige midler som kan supplere lokale
midler. Det forventes at det vil bli etablert ordninger med bymiljøavtaler
også for de mindre og mellomstore byene i NTP 2018 – 27. Statlige
økonomiske insentiver vil være nødvendig for å kunne bedre tilbudet og
tilretteleggingen for kollektivtrafikk, gange og sykkel der samordnet og
felles arealplanlegging er grunnlaget. Dette vil kunne gi viktige bidrag til
å nå nasjonale mål for å redusere transportbehovet og redusere veksten i
persontransporten.
For å legge til rette for at Arendalsregionen skal kunne ta forventet
befolkningsvekst og ønsket verdiskaping, vil det som en del av arbeidet
med ATP bli tatt initiativ til å utrede og etablere en ”Arendalspakke”
som har en tydelig miljøprofil, men samtidig løser noen av de høyest
prioriterte utbyggingsbehovene. Arbeidet vil bli samordnet med
prosessen med å få forpliktende avtaler med staten gjennom en egen
bymiljøavtale for denne regionen.
E18 i Aust-Agder har en viktig funksjon med å binde regionen og byene
sammen. Det nye veiselskapet skal ha ansvar for å bygge ut gjenstående
parseller. For at regionen skal få ønsket vekst og utvikling er det
avgjørende at E18 bygges ut som forutsatt til en fremtidsrettet
transportåre med sikker og forutsigbar standard.
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10.

GODS FRA VEG TIL SJØ OG BANE
Det er en klar målsetning at Agder skal bidra til overføring av mer
godstransport fra veg til jernbane og sjø. Godstransporten er
markedsstyrt, og det er en rekke involverte aktører i
transportkjeden. Det er en utfordring å endre transportmønsteret
på kort sikt. Likevel er det en rekke tiltak som kan iverksettes for
å påvirke utviklingen:
Konkrete tiltak som vil imøtekomme og stimulere til overføring
av gods fra veg til sjø og bane:
 En sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil gi
grunnlag for mer kapasitet for godstog.
 Bygging av flere møtespor på Sørlandsbanen.
 Forsterket strømforsyning på Sørlandsbanen.
 Langemyr godsterminal tilrettelegges for å håndtere større
trafikk med semihengere.
 Jernbanetraseen på fergeterminalen i Kristiansand
tilrettelegges i forhold til økt bruk av semihengere på
jernbane/ferje.
 Det må sikres jernbanekobling mellom Langemyr og nytt
havneavsnitt i Kongsgård/Vige/ Torsvika/ Marvika.
 Prioriterte havner og terminaler må sikres
utviklingsmuligheter. Havnene må ha gode koblinger med
overordnet vegnett.
 For bedriftene VOSS vann i Iveland og Bergene Holm i Åmli
vil det med noe tilrettelegging kunne overføres store mengder
gods fra veg til bane.
Nasjonale myndigheter kan stimulere til overføring av gods fra
veg til sjø og bane ved å:






Etablere nasjonale ordninger og avgiftsregimer som
stimulerer til mer gods fra veg til sjø/bane.
Sørge for gode infrastrukturløsninger med direkte adkomst til
overordnet veg- og jernbanenett.
Etablerere finansieringsordninger til overordnet
havneinfrastruktur av nasjonal interesse (TEN-T havnene) på
lik linje med veg og bane.
Utvikle en nasjonal havnestruktur som gjør det mulig å samle
større godsstrømmer, som igjen vil sikre robuste linjer til
flere destinasjoner.
Vedta en nærskipsstrategi som legger grunnlag for en
nasjonal kystrute for gods.

I Danmark satses det tungt på å tilrettelegge for mer gods på bane
og sjø. TEN-T nettverket føres frem til Hirtshals og det bygges ny
stor godsterminal for jernbane i Hirtshals som vi kunne gi
grunnlag for mer gods på ferjene til Norge.
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Gjennom denne regionale transportplanen er målet at Agder skal
utvikle felles mål og strategier for å oppnå ønsket effekt. I et
overordnet miljøperspektiv vil det være avgjørende at en klarer å
løse fremtidens transportutfordringer. En bedre kobling mellom de
ulike transportformene vil være avgjørende for å klare en slik
målsetting. Kristiansand som intermodalt knutepunkt vil ha en
svært sentral rolle og ansvar i en slik strategi.
Regionen har et næringsliv som etterspør en effektiv godstransport
også med flyfrakt. Behovet og volumet er økende og et forbedret
tilbud med gode terminalfunksjoner på Kjevik må etableres.
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11.

JERNBANE
Målet er at sammenkobling av Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen er realisert innen 2028. Det må utredes
mulighetene for en kystnær jernbane videre sørover. For å
bedre kapasitet, frekvens og regularitet på eksisterende
bane er det behov for å bygge ut flere krysningsspor og øke
strømforsyningen.

En sammenkobling av
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil reduserer reisetiden
mellom Kristiansand og Oslo
vesentlig og vil gi et forbedret
togtilbud mellom Vestfold/
Grenland og Agder/Rogaland

Agder vil arbeid for at det
startes et utredningsarbeid for å
utrede de samfunnsmessige
konsekvensene av en kystnær
jernbane.

Sørvestbanen vil bli en viktig bidragsyter for å løse de
fremtidige transportbehovene som følger av forventet
befolkningsvekst. En sammenkoblet bane vil korte ned
reisetiden til østlandsområdet vesentlig og vil kunne bli et
attraktivt klimavennlig transport-alternativ som kan avlaste
vegnettet. Sørvestbanen vil være viktig for å få mer gods over på
bane. Banen vil generere vekst og bidra til at de byregionene
som ligger i banens influensområde blir knyttet tettere sammen.
Dette vil kunne øke samhandlingen mellom næringsklynger i
regionen.
Arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for
sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er
påbegynt.
Konseptvalgutredningen skal være ferdig april 2016 og vil inngå
i etatenes forslag til NTP 2018-27. Utredningsarbeidet vil
begrenses til sammenkoblingen, men departementet peker på
behovet for å se på effektene av tiltak på strekningen mot
Kristiansand hvor det i dag ikke er jernbane. Det er derfor behov
for å utarbeide en KVU for strekningen frem til Kristiansand for
å vurdere konsekvensene og effektene av en fremtidig kystnær
jernbane. Et slikt arbeid må forankres i NTP 2018-27.
Selv om KVU-arbeidet ikke er ferdig, ventes det at planarbeidet
vil påvise at sammenkoblingen vil gi positive regionale effekter.
Målet er at prosjektet prioriteres i NTP 2018-27, slik at det kan
stå ferdig innen 2028. En slik framdrift forutsetter vilje til å
oppnå enighet om prioriteringer og fremtidige mål for jernbanen
i landsdelen. For bedre å kunne samordne og påvirke arbeidet,
foreslås det å formalisere et tett og forpliktende samarbeid
mellom kommunene og fylkene i Agder og Telemark parallelt
med arbeidet med KVU.

I Kristiansandsområdet er det vurdert om det kan etableres
lokaltogtilbud på stekningen Marnardal - Songdalen –
Kristiansand – Vennesla. Det må avklares hvilket potensiale et
slikt tilbud vil ha for å avlaste vegnettet. Et tilbud vil kunne gi
grunnlag for utvikling av arealbruken rundt aktuelle knutepunkt.
Videre oppfølging må skje gjennom arbeidet med
bymiljøavtalen og i de berørte kommunene.
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12.

HAVNER
Havnene i Agder har viktige funksjoner for å overføre mer
gods til sjøtransport. Med god tilrettelegging og samarbeid er
det et stort potensiale for økt sjøtransport.
Kristiansand Havn har en viktig funksjon i norsk
havnepolitikk . Nødvendig utbygging av infrastruktur må
komme på plass for å sikre havnas ”intermodalitet”.
Eydehavn Havn videreutvikles som rigghavn og må få
forbedret vegtilknytning mot E18.
For å styrke havnene bør det i tråd med anbefalingene i
Nasjonal havnestrategi utredes et formelt utvidet
havnesamarbeid mellom havnene på Agder.

Nasjonal havnestrategi

Det forventes en betydelig
vekst i godstransporten
over Kristiansand havn
samtidig som det går det i
retning av større skip som
krever større kailengder,
tilleggingsdybder og
terminalarealer.

Forslag til ny Nasjonal havnestrategi ble fremlagt i januar 2015. I
strategien foreslås det å avvikle systemet med utpekt havn og
heller fokusere på utviklingen av effektive, intermodale
knutepunkt.
Det er et overordnet mål både nasjonalt og regionalt at en større
del av godstransporten som i dag går på veg, overføres til
sjøtransport. Endringen i Nasjonal havnestrategi endrer ikke de
regionale prioriteringene hvor en ønsker å samle containertransport i Kristiansand for å gjøre havna mest mulig
konkurransedyktig. Kristiansand har også en viktig ferjetrafikk
som tar en stor del av godstransporten. Kristiansand Havn er en
effektiv, intermodal knutepunktshavn med stort
utviklingspotensiale!

Kristiansand havn forventer en betydelig vekst i godstransporten
de neste 10-årene. Utviklingen går i retning av større skip som
krever større kailengder, tilleggingsdybder og terminalarealer.
For å møte denne utviklingen skal Kristiansand havn i
planperioden videreutvikle og realisere følgende planer:
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For å kunne realisere
utbyggingsplanene,
er det avgjørende at
Kristiansand havn får
nasjonal midler til
havneutbyggingen, bl.a.
gjennom de midler som er
avsatt i ”havneutredningen”.

Fergeterminalen skal bli i byen i overskuelig fremtid, men det
kreves store investeringer i utbygging av fergeterminalområdet og
bedre av/påkjørsel til vegnettet slik at havna blir mindre sårbar
ved lasting og lossing av fergene. For å tilrettelegge for mest
mulig godstrafikk er det behov for jernbanetilknytning til
terminalområdet.
For å få et best mulig fergetilbud i regionen må dette konsentreres
til Kristiansand. Et konkurrerende tilbud etablert i andre havner vil
skape usikkerhet og på lang sikt ikke bidra til best mulig tilbud.
Kongsgård/Vige/Torsvika/Marvika
Containerhavna skal flyttes ut av byen, mens bulk er/blir flyttet til
Kongsgård. Planarbeidet for Ytre Ringveg må innbefatte en
utredning av jernbanetilknytning til Kongsgård-Marvika området,
samt kobling til E18.
Lagmannsholmen planleggs utbygd som flerbruksterminal.
Finansiering
Utvikling av Kristiansand Havn er svært sentralt for å kunne nå
mål om at mer gods overføres fra vegtransport til sjøtransport.
For å kunne realisere utbyggingsplanene for Kristiansand havn, er
havna avhengig av finansielle midler utover det havna selv
genererer gjennom drift og byutvikling. Det vil være nødvendig at
havna får nasjonale midler til utbyggingen, bl.a. gjennom midler
avsatt i ”havneutredningen”.
Eydehavn

Eydehavn havn utvikles som
industri- og rigghavn

Arendal havn Eydehavn dekker viktige regionale havnefunksjoner
for Aust-Agder. Havna har store utviklingsplaner og
videreutvikles som en industri- og rigghavn. Havna er også godt
tilrettelagt for å ta i mot større bulklaster. For å legge til rette for
en fremtidsrettet utvikling av havna, må det bygges en bedre
vegforbindelse mot den nye E18. Det er utarbeidet et eget
forprosjekt for alternative løsninger. Arbeidet følges videre opp
gjennom arbeidet med areal- og transportplan og en eventuell
”Arendalspakke”. Det forventes statlig medfinansiering til
gjennomføringen.
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Andre havner
Alle kystkommunene i Agder har sine havner, men noen har
nedlagt eller har ikke grunnlag for å tilrettelegge havna for
godstransport. Noen av havnene har transport som er av lokal
karakter og utgjør små volum. I denne planen er det satt mest
fokus på behovet for å utvikle havner som har funksjoner utover
egen kommune/bedrift. I Vest-Agder er Kristiansand Havn den
dominerende havna, men det er flere andre havner som vil ha stort
potensiale for videreutvikling enten som rene industrihavner eller
andre funksjoner. Med en utbygd E39 vil havnene ligge sentralt
plassert for å kunne få til effektive transportstrømmer. Det er
positivt at flere av havnene samarbeider gjennom et
interkommunalt samarbeid. ”Listerhavnene” er et godt eksempel
på dette. Fra Lindesnesregionen er det kommet innspill på behovet
for en ny havn i Strømsvika og behovet for bedre adkomst til
denne.

Det skal utredes hvordan
havnene i Agder kan
organiseres og samarbeide
tettere.

Økt samarbeid mellom havnene
Godsstrømmen inn/ut av havnene på Sørlandet styres i stor grad
av markedet. Markedet bestemmer hvor lasten går og hvor det
opprettes linjer. Utviklingen går i retning av større skip. Dette
underbygger at regionen må konsentrere sin innsats om
containertransport til én destinasjon, mens det er grunnlag for et
større antall av andre havner for å dekke behovene næringslivet
etterspør av annen sjøtransport.
Det er i tillegg til containertransport mye annet gods som skal inn
og ut av regionen, og mye tonnasje går over de andre havnene i
regionen. Flere havner satser tungt på å bli sentrale rigghavner for
oljesektoren. Det er i dag samarbeid mellom havnene, men også
en sterk konkurranse på enkelte områder. I Nasjonal havnestrategi
(jan 2015) er det påpekt behov for økt samarbeid mellom havnene
for å bidra til at sjøtransportens konkurranseevne styrkes. Det er
påpekt alternative samarbeidsløsninger som går fra full
organisatorisk sammenslåing til mer uformelt samarbeid om ulike
tjenester. For å legges til rette for økt sjøtransport og effektiv drift
av havnene i regionen foreslås det å utrede hvordan havnene i
Agder bør organisere seg, samarbeide, funksjonsfordele aktivitet
og hvor de bør konkurrere for å nå målene om økt sjøtransport og
et konkurransedyktig næringsliv.
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13.

VEGNETTET
Landsdelen har som mål å få bygd ut E18, E39 og Rv 9 til
effektive og sikre veger med en fremtidsrettet standard i løpet
av planperioden. Disse riksvegene utgjør ”ankeret” i Agder og
er avgjørende for landsdelens videre utvikling. Landsdelen
står også samlet om behovet for bedre og mer effektiv veg til
Kjevik.
Agder har som hovedfokus å få bygd ferdig hovedvegnettet i
landsdelen, ”ankeret”, til et effektivt og sikkert vegnett. Rv41
danner i tillegg en viktig forbindelse gjennom deler av indre agder
med forbindelse til Telemark. Økt standard på denne vegen vil
legge til rette for økt regional utvikling i denne delen av Agder.

I Meld. St.25 På rett vei er det foreslått opprettet et eget
veiselskap som skal stå for utbygging og drift av mange viktige
vegparseller. Agder er kommet særdeles godt ut hvor det er
foreslått at alle gjenstående parseller på E18 og E39 bygges ut av
det nye selskapet. Målet er en utbygging i løpet av 20 år.
Planarbeidet på mange av parsellene er godt i gang, og det ligger
derfor an til en omfattende utbygging i Agder de kommende
årene. Formelt legges det opp til at veiselskapet skal kunne
prioritere mellom prosjektene for å få en mest mulig rasjonell
utbygging. Det er fortsatt en del uavklarte forhold knyttet til
selskapets organisering og drift. Nedenfor gjengis status for de
aktuelle prosjektene slik de har blitt fremmet overfor NTPprosessen. Det kan derfor bli aktuelt med andre forutsetninger
etter hvert som forholdende knyttet til veiselskapet blir avklart.
Selv om prosjektene er tatt inn i Veiselskapet vil det være viktig at
Agder fortsatt står samlet og har en felles prioritering og
gjennomfører et samordnet og felles påvirkningsarbeid i sentrale
beslutningsprosesser.
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Status for de viktigste prosjektene av hovedvegnettet i Agder er:

E18 E18 – Ny Varoddbru oppstart 2016.

Brua ligger inne i NTP 2014-23 og er i statsbudsjettet for 2015
foreslått forsert, med byggestart så snart som mulig.
Brua prosjekteres slik at den sammen med eksisterende
betongbru vil få fire kjørefelt, to kollektivfelt og bred gang- og
sykkelveg. Gang- og sykkelvegen er viktig for satsingen på
gange og sykling i Kristiansandsområdet og er en del av den
såkalte Sykkelekspressvegen. Prosjektet inngår ikke i
porteføljen til veiselskapet.

E18 Tvedestrand - Arendal oppstart i 2016, ferdigstillelse
2018/19.
Prosjektet ligger inne i NTP 2014-23 med planlagt anleggsstart i
2016 og åpning frem til Stølen i 2018 og til Harebakken i 2019.
Bompengeproposisjonen forventes behandlet i Stortinget høsten
2015.
E18 Risør – Tvedestrand. Oppstart av planarbeid for ny E18,
sikring av dagens veg.
Strekningen Akland – Tvedestrand er ikke sikret mot
møteulykker. For å unngå møteulykker pga stort standardsprang
når E18 Tvedestrand – Arendal åpner, må strekningen sikres. En
fullgod sikring vil være svært kostnadskrevende. For å sikre en
sammenhengende standard og målet om 4-felts motorveg, må
det igangsettes planarbeid for ny veg. Veiselskapet vil få ansvar
for kommunedelplanarbeidet som skal avklare trasevalg for ny
veg på strekningen. Dagens veg må sikres med
midlertidige/enklere tiltak i påvente av ny veg.
E18 Arendal – Grimstad.
Det har de senere årene vært en svært stor trafikkvekst på E18
Arendal - Grimstad. Denne veksten forventes å fortsette når ny
E18 mellom Tvedestrand og Arendal står ferdig. Målet er en
utvidelse til 4 felt. Strekningen Harebakken – Stoa har spesielle
kapasitets- og trafikksikkerhetsutfordringer som må løses. Det må
igangsettes planarbeid på strekningen og prosjektet må prioriteres
i neste NTP. Veiselskapet vil få ansvar for å gjennomføre
kommundelplan for strekningen. Dette planarbeidet må starte opp
så snart som mulig for å sikre fremdriften i prosjektet.
E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset påbegynnes i 2018 og

E39 ferdigstilles 2020

Prosjektet er en del av Bymiljøpakken og ligger inne i NTP
2014-23. Reguleringsplanen forventes ferdig 2015.
Prosjektet er delt i to delstrekninger. Standarden på strekningen
Meieriet – Breimyrkrysset vil avhenge av fremdriften i
utbyggingen av Ytre Ringveg.
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E18/E39 – Ytre Ringveg fra Vige til Søgne grense bygges så
snart som mulig.
Prosjektet var opprinnelig en del av Bymiljøpakken som baserte
seg på Konseptvalgutredningen fra 2011. Prosjektet inngår nå i
porteføljen til veiselskapet. Arbeidet med kommunedelplan
pågår og man forventer vedtatt plan i løpet av høsten 2015.
Prosjektet vil gi en svært nødvendig avlastning av dagens
hovedvegnett, og vil samtidig gjøre vegnettet mindre sårbart enn
dagens vegnett hvor spesielt baneheitunnelen utgjør en risiko.
E39 Søgne – Rogaland grense
Strekningen inngår i porteføljen til veiselskapet og det legges opp
til utbygging av lange sammenhengende parseller. Strekningen
planlegges som 4-feltsveg. Nedenfor gis en status for de enkelte
delstrekningene. Siden hele stekningen skal bygges ut av
veiselskapet og de står fritt til å organisere en rasjonell utbygging,
vil det kunne bli endringer i prosjektavgrensningen .
Nærmere om status for de enkelte delstrekningene:
E 39 Søgne – Mandal – Lindesnes, 37 km
Arbeidet med kommunedelplan pågår for hele strekningen. Det
forventes å ha vedtatt kommunedelplan som avklarer korridor
sommeren 2015.
E39 Lindesnes – Lyngdal, 24 km
Arbeidet med kommunedelplan pågår og man regner med å ha
vedtatt planen innen januar 2016.
E39 Kvinesdal – Flekkefjord – Rogaland grense, 41 km
Arbeidet med kommunedelplan for strekningen er startet opp.
Det er ikke satt frist for ferdigstillelse.
Rv 9 Kristiansand – Hovden. Utbygd med ”gul midtstripe”
innen 2023.

Rv9
Rv 9 utgjør en viktig vegrute mellom kysten og Setesdal som
ferie- og fritidsdestinasjon. Utbyggingen av gjenstående parseller
for å få ”gul midstripe” til Hovden ligger inne i NTP 2014-23. Det
er i statsbudsjettet for 2015 satt av midler til oppstart av planlagte
prosjekt. Det forventes at gjenstående prosjekter gjennomføres
som planlagt.
Det er behov for å se på hvordan en bedre kan legge til rette for
gående og syklende på flere strekninger av rv 9.
I anbefalingene i utredningen om forbindelser mellom Østlandet
og Vestlandet er det foreslått at E134 over Haukeli prioriteres for
utbygging. Anbefalingen støttes og det vil kunne gi store
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muligheter for spesielt indre Agder. Som en følge av denne
anbefalingen vil rv 9 kunne bli en svært viktig forbindelse mellom
Sørlandet og Vestlandet. Det må avklares hvordan en bedre kan
sikre og utbedre standarden på strekningen Hovden – Haukeli.
Det er også utbedringsbehov på rv 9 på strekningen fra
Kristiansand hvor standarden ikke er tilpasset trafikkmengdene.

Rv41/Rv451 - ny veg til Kjevik påbegynnes 2018 og
ferdigstilles 2020.
Behovet for ny veg er nærmere beskrevet i KVU-arbeidet fra
2011. Det anbefales nå at prosjektet ikke inngår i Bymiljøpakken
for Kristiansand, men prioriteres og gjennomføres som et
ordinært riksvegprosjekt med egen finansiering. Prosjektet er
prioritert med delfinansiering i Nasjonal Transportplan 2014-23.
Rv 41 og ny veg til Det er forutsatt en betydelig andel lokal finansiering.
Kjevik Kostnadsanslaget er nå betydelig høyere enn tidligere antatt.
Planleggingen pågår med sikte på godkjent kommunedelplan
2015 og godkjent reguleringsplan 2016. Det må avklares hvordan
prosjektet kan fullfinansieres.
Rv 41 fra Kjevik og videre mot Telemark har svært varierende
standard. Vegen utgjør en viktig tverrforbindelse gjennom deler
av indre Agder mot Telemark og er viktig for de berørte
kommunene. Mange av strekningene på vegen har svært dårlig
standard og det forventes at det i NTP 2018-27 legges en plan for
å oppgradere vegen til en gjennomgående standard som samsvarer
med behovene i forhold til trafikkmengde og funksjon.
Gjennom Statens vegvesen sitt analysearbeid knyttet til NTP
2018-27 er det påvist hvilke investeringsbehov vegen har for å få
en bedre og jevnere standard.
Fylkesvegene
Agder har spredt bosetting med mange distriktskommuner og
lokalsamfunn som er avhengig av et velfungerende vegnett som
reduserer avstandsulempene, både for arbeidspendlere og
næringsliv. Fylkesvegnettet har en svært viktig funksjon med å
utfylle riksvegnettet ved at en binder sammen hele Agder. I begge
fylkene er det foretatt en inndeling av fylkesvegnettet etter hvilken
funksjon den enkelte veg har. Det er stor variasjon i hvilken
funksjon den enkelte fylkesveg har. Fv 42 er en gjennomgående
fylkesveg som går gjennom begge fylkene fra grensen til
Rogaland via Evje til Arendal. Vegen har viktige funksjoner for å
binde sammen regionen. Vegruten har store investeringsbehov.
Midler til utbedring av fylkesvegnettet gjøres gjennom egne
prosesser i fylkeskommunene. De økonomiske rammene til
fylkeskommunene vil derfor være avgjørende for hvordan en kan
videreutvikle fylkesvegnettet. Økte overføringer til
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fylkeskommunene som vegeiere er nødvendig for å kunne ta igjen
etterslepet og samtidig klare å oppgradere vegnettet til nye behov.
Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for 1589 km fylkesveg og
Vest-Agder har ansvar for 2066 km veg. Det er betydelige
investeringsbehov for å bedre vegstandarden på de viktigste
regionale fylkesvegene. Fylkesvegnettet har også et stort
vedlikeholdsetterslep som er en konsekvens av for lave rammer til
drift- og vedlikehold over mange år. Som del av grunnlagsarbeidet
for NTP 2014 – 2023 har Statens vegvesen i samråd med
fylkeskommunene foretatt en kartlegging av hva det vil koste å
fjerne forfallet på fylkesvegnettet. For Aust-Agder er samlet
behov om lag 1,5 mrd. kroner. For Vest-Agder er tilsvarende 2,6
mrd. kroner.
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14.

LUFTHAVN
Kristiansand lufthavn Kjevik er landsdelens hovedflyplass. Det
er et mål at flyplassen har et godt rutetilbud som tilfredsstiller
behovene for både passasjer og gods. Forbedret og ny
adkomstveg vil styrke flyplassen.
Kristiansand lufthavn Kjevik
Kristiansand Lufthavn Kjevik er landsdelens hovedflyplass. Agders
næringsliv er internasjonalt orientert. Flytilbudene over lufthavnen er
en katalysator for økonomisk vekst i landsdelen. Lufthavnen er viktig
for landsdelens næringsliv både når det gjelder passasjerer og
”cargo” og er en viktig innfallsport for Agders reiselivs- og
konferansemarked.
Flyselskapenes tilbud i form av destinasjoner og frekvenser henger
sammen med etterspørselen. Trafikkgrunnlaget er også i stor grad
avhengig av flyplassens infrastruktur og tilgjengelighet.
Flyplassen har en betydelig lekkasje av reisende, spesielt
utenlandsreisende, til andre lufthavner. Flyplassen har også stor
konkurranse fra andre transportformer på flere strekninger som Oslo
og Stavanger. For å beholde og videreutvikle rutetilbudet vil det være
viktig å konsentrere mest mulig av tilbudet til Kjevik.
Avinor, næringslivet og politiske myndigheter må samarbeide om
utvikling av rutetilbud, destinasjoner og frekvenser. For å bidra til en
positiv utvikling er det etablert et eget Brukerforum for Kristiansand
lufthavn, Kjevik med representanter fra NHO, Avinor, næringslivet,
Visit Sørlandet og Arendal og Kristiansand kommuner.
For å gjøre flyplassen attraktiv, er det viktig å oppgradere publikumsog parkeringsfasilitetene på Kjevik, samt bedre adkomstmulighetene.
Avinor har gjennomført og skal i gang med flere større utbygginger
på flyplassen. Det er svært positivt og vil være viktige tiltak for å
gjøre flyplassen mer attraktiv for de reisende.
Transport av gods over Kjevik er blitt stadig viktigere for en rekke av
Agders næringsbedrifter, særlig i NODE-klyngen. Lufthavnen
håndterte i 2013 over 400 tonn med flycargo og regner med en sterk
vekst i årene fremover. I 2014 ble tonnasjen mer enn doblet, og det
totale potensialet for tonnasje er beregnet til å utgjøre mer enn 5000
tonn pr. år. Avinor må legge til rette for å håndtere videre vekst i
flycargo med bl.a gode terminalfunksjoner.
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For å dekke næringslivets og befolkningens behov, er det behov for
å:
- opprettholde og videreutvikle flyrutetilbudet
- etablere tilfredsstillende flyfrakttilbud med terminalfunksjoner
- bygge ny adkomstveg så snart som mulig
- utvikle næringsområdene rundt Kjevik
- etablere et godt kollektivtilbud til/fra flyplassen
Arendal lufthavn Gullknapp
Arendal lufthavn Gullknapp i Froland har vært en lufthavn med
småflytrafikk, og har hatt som mål å tilby taxiflyvninger beregnet for
å dekke næringslivets behov. Gullknapp fikk våren 2014 fornyet og
utvidet konsesjon. Den nye konsesjon åpner også for vanlige
ruteflyvninger. Konsesjonen tillater et trafikkvolum på omtrent 154
flybevegelser per uke og totalt 8000 flybevegelser per år. Det
planlegges primært trafikk i form av taxiflygninger, charter, privatfly
og helikopter.
Gullknapp vil bli utviklet i privat regi og regjeringen har understreket
at staten ikke skal ha økonomisk ansvar for verken drift eller
investeringer. De vedtatte rammene som er lagt gjennom
konsesjonen til Gullknapp legges til grunn for Regional transportplan
og det regionale samarbeidet om å utvikle et best mulig helhetlig
transporttilbud i regionen.
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15.

SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET
Moderne samfunn er avhengige av at viktige samfunnsfunksjoner
fungerer. Gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) kan ulike
risikofaktorer avdekkes. Gjennom gode planprosesser hvor det tas
nødvendig hensyn til risikofaktorer som avdekkes gjennom ROSanalyser, kan sårbarheten reduseres.
Sårbarheten av de ulike samfunnsfunksjoner relatert til
infrastruktur kan illustreres i følgende figur.

I et samfunnssikkerhetsperspektiv er det tre forhold som er
spesielt viktige å ta hensyn til i planleggingen av ny infrastruktur:
1. Trafikksikkerhet
2. Forsyningssikkerhet
3. Miljø.
Den mest fremtredende sårbarheten knyttet til samferdsel i Agder
er:
Trafikksikkerhet
De strekningene på E18 og E39 som enda ikke er bygd ut og
sikret mot møteulykker representerer en betydelig ulykkesrisiko
og forårsaker hvert år mange tap av liv og alvorlige skader. Frem
til strekningene er bygd ut og sikret bedre, vil det være nødvendig
med et omfattende trafikksikkerhetsarbeid, kontrolltiltak og
forebyggende arbeid.
Fremkommelighet
Mange av riksvegene i Agder er sårbare når det gjelder
fremkommelighet. Dersom det oppstår situasjoner som medfører
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stengning, har mange av vegene ingen eller svært dårlige
omkjøringsalternativ. Dette medfører dårlig forutsigbarhet for de
reisende, men også en svært uheldig beredskapssituasjon.

Ulykker som lammer
trafikken gjennom tunnelen
representerer en alvorlig
samfunnsrisiko.
Den planlagte ytre ringveg
vil redusere denne risikoen
betydelig.

E39 har mange steder dårlig standard med mye stigninger. Høy
andel tungtransport forårsaker ofte driftsproblemer om vinteren.
Alternative omkjøringsveger ved trafikkstans på E39 er få og
dårlige. Det er særlig 3 strekninger som representerer store
utfordringer mht trafikksikkerhet og fremkommelighet:
Trybakken, Lenebakken og Nulandsbakken. Frem til ny veg er
bygd må det være forsterket vinterberedskap for å sikre
fremkommeligheten og ivareta nødvendig beredskap.
På E18 er det på strekningen mellom Risør og Tvedestrand
særdeles dårlige omkjøringsalternativ når E18 av ulike grunner må
stenges. Omkjøringsalternativene representerer i seg selv en
trafikksikkerhets- og miljømessig utfordring. Kun ny E18 vil løse
utfordringen tilfredsstillende.
Rv9 er sårbar på flere strekninger pga manglende eller dårlige
omkjøringsmuligheter. En utbedring av Ose bru vil kunne bedre
beredskapen ved at en kan ta i bruk fv 323 som omkjøringsrute.
Det er beredskapsmessige utfordringer også på andre riks- og
fylkesveger i Agder samt jernbanenettet. Endringer i klima og mer
ekstremvær forsterker utfordringene. Det må forventes behov for
forsterket vedlikehold fremover for å forebygge og opprettholde
tilfredsstillende beredskap.
Tungtransport – farlig last
Andelen tunge kjøretøyer på E39 er ca 20 %. Dette er nær det
dobbelte av gjennomsnittet på norske riksveger. På E18 i AustAgder er andelen tunge kjøretøy ca 15 %. Mye av tungtransporten
frakter farlig last og representerer en betydelig ulykkesrisiko.
Risikoen øker på strekninger med dårlige vegstandard. Forsterket
drift og vedlikehold og kontrollvirksomhet vil redusere risikoen.
E18 Baneheitunnelen, Kristiansand
Risikoen og sårbarheten knyttet til Baneheitunnelen (E18) i
Kristiansand nevnes spesielt i denne sammenheng. Tunnelen har
en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca 45.000 og er hovedvegen gjennom
Kristiansand sentrum for både gjennomgangstrafikk og
lokaltrafikk. Tunnelen er en del av vegsystemet som gir
hovedadkomst til Sørlandet sykehus og en av hovedadkomstene til
Kristiansand sentrum. Omkjøringsalternativene er få og dårlige og
har på ingen måte kapasitet til å ta den trafikkmengden som
passerer. Ulykker eller andre hendelser som lammer trafikken
gjennom tunnelen over noe tid representerer en alvorlig
samfunnsrisiko.For å redusere risikoen vil det være svært viktig at
Ytre ringveg realiseres så snart som mulig.
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16.

INNSPILL TIL NTP 2018-27

RTP utgjør det samlede og helhetlige innspillet fra Agder til NTP 2018-27. Dette kapittelet er
en oppsummering av de viktigste innspillene til NTP 2018-27 fra Agder. NTP er en lang
prosess hvor mange tema tas opp, og hvor det vil være behov for innspill i ulike faser av
prosessen. Det kan derfor bli behov for å supplere dokumentet etter hvert.
Agders innspill baserer seg på Regionplan Agder 2020 «Med overskudd til å skape».
Regionplanens hovedmål er å utvikle en sterk og sammensveiset landsdel som er attraktiv for
bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Det er et mål å
utvikle landsdelen og forberede den på lavutslippssamfunnet. Det vil være nødvendig å gjøre
omfattende grep og samordning for å klare dette. Gjennom NTP gjøres det mange valg og
prioriteringer som vil ha stor påvirkning på en slik strategi. Skal Agder lykkes med å få til den
utviklingen av regionen som er ønskelig, er det helt avgjørende at en får gjennomslag for
prioriterte prosjekt i NTP 2018-27.
Agders hovedutfordringer innen vegutbygging har blitt illustrert med et skipsanker hvor E18,
E39, Rv 9 og Kristiansand som knutepunkt er hovedelementene. Rv 41 er også en vegrute
som binder regionen sammen på en god måte, og som er en viktig forbindelse inn i Telemark
med kobling til E134. Også denne ruten har store utbedringsbehov. Denne strategien står
fortsatt, men betydningen av Kristiansand som intermodalt ”nav” i dette transportnettet er
forsterket. Kollektivtransporten må også ha en helt sentral plass i strategiene for å løse
fremtidens transportbehov.
Innspillene baserer seg på de siste års regionale utviklingstrekk både på nasjonalt og regionalt
nivå. Befolkningsveksten i Norge er sterk, men ulikt fordelt. Veksten konsentrerer seg i stor
grad i byregionene. På Agder er veksten i Kristiansandsregionen og Arendalsregionen
dominerende. Flere kommuner har lav vekst og noen opplever til dels nedgang i befolkningen.
Mye av befolkningsveksten skyldes innvandring og aldring, og mange kommuner har lavt
eller negativt fødselsoverskudd. Disse utfordringene forsterker behovet for å binde sammen
mest mulig av Agder i et felles arbeids- og boligmarked.
For å kunne dekke en økende andel av persontransporten med kollektiv, gange og sykkel, må
de økonomiske rammevilkårene og forutsetningene endres. Det må være sammenheng
mellom nasjonale mål og tilhørende virkemidler enten det er staten, fylkeskommunene eller
kommunene som har ansvar for gjennomføring av nødvendige tiltak.
Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for sammenkobling av Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen er påbegynt. Regionen støtter opp om og deltar i dette arbeidet. Regionen har
store forventninger til at en moderne jernbane i regionen vil ha en svært viktig funksjon i et
helhetlig transporttilbud. Det forventes at prosjektet tas inn i NTP 2018-27 med fullføring i
løpet av planperioden. For å få full effekt av en sammenkobling må jernbanetilbudet
moderniseres helt frem til Kristiansand. Gjennom NTP 2018-27 må det igangsettes/bestilles
nødvendig planarbeide (KVU) på strekningen. Planarbeidet må skje i nært samarbeid med
berørte kommuner for å kunne vurdere ønsket arealbruk.
At det nye veiselskapet skal stå ansvarlig for en rask utbygging av E18 og E39 er svært
positivt for Agder, og det forventes store ringvirkninger av dette. Det er lagt opp til at
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utbyggingen til veiselskapet skal være en del av en helhetlig politikk i vegsektoren, og at
oppgaver, økonomiske ressurser og tidshorisonter for selskapets virksomhet avklares på
overordnet nivå gjennom arbeidet med og Stortingets behandling av NTP. Agders
prioriteringer ligger fast, men vil nå også følge dette opp overfor veiselskapet.
Agder støtter opp under de nasjonale målene om jevn og høy standard på både E18 og E39.
Ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand bidro sterkt til å utvide Kristiansandsregionen
østover. Etableringen av Universitetet i Agder, Campus Grimstad, forsterket dette. Det er
dokumentert stor vekst både i befolkning og næringsutvikling. Disse erfaringene tilsier at en
kan forvente at Arendalsregionen vil utvides østover når ny firefelts motorveg mellom
Arendal og Tvedestrand står ferdig i 2018. Ny veg vil også være et viktig bidrag til å løse
levekårsutfordringene i Østre Agder ved at denne delen av regionen lettere kan ta del i et
større felles arbeids- og boligmarked. Det nye veiselskapet skal ta ansvar for en helhetlig og
jevn standard helt fra Langangen i Telemark. Dette vil knytte sammen regionene på en helt ny
måte med rask, effektiv og trygg veg, og en vil få en ønsket regionforstørrelse.
Ny E39 rundt Kristiansand og videre vestover vil gi en sterk vekstimpuls til kommunene vest
for Kristiansand. Utbygd E39 vil ha stor regional betydning. Kristiansand er ”navet” i Agder,
og fortsatt sterk vekst i næringslivet i Kristiansandsregionen kommer hele landsdelen til gode.
Et tilpasset, sikkert og forutsigbart transporttilbud i regionen vil være avgjørende for å få dette
til. Jevn og forutsigbar standard helt til Rogaland vil knytte sammen to vekstregioner på en
god måte, og i tillegg gi store vekstmuligheter for kommunene som sogner til denne vegen.
Fremtidens transportbehov i byområdene må i mye større grad dekkes av kollektiv, gange og
sykkel. For å klare dette må det gjøres gode planprosesser knyttet til areal og
transportplanlegging slik at en legger til rette for en slik utvikling. Gjennom NTP må det
drøftes hvordan en kan sikre en langsiktig og forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken
slik at nasjonale, regionale og lokale mål kan nås. Forpliktende avtaler mellom ulike
forvaltningsnivå gjennom bymiljøavtaler både for de store og de mellomstore byområdene vil
være et egnet virkemiddel for dette.
Fylkesvegene utgjør en viktig del av et helhetlig transporttilbud som kobler sammen og
utvikler regionene. Det er et stort investeringsbehov og etterslep i vedlikehold. NTP må
vurdere hvordan en i fremtiden kan få til en robust og forutsigbar finansiering for både å
kunne ta vare på vegkapitalen og samtidig utvikle vegnettet til å dekke dagens behov.

Agders hovedprioriteringer oppsummert


Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er viktig for å øke jernbanens
attraktivitet. Denne sammenkoblingen er det viktigste enkeltprosjektet for å styrke
jernbanens konkurransekraft for gods og persontransport på Agder. Det forventes at
det gjøres vedtak som gjør det mulig å sluttføre prosjektet i løpet av planperioden
2018-27.
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Skal nasjonale og regionale mål for å begrense veksten i persontransport nås, krever
dette omfattende tiltak for å øke kollektivtransportandelen, gange og sykkel. Dette
forutsetter langsiktige økte statlige rammeoverføringer til fylkeskommunene.
Gjenstående parseller på E18 og E39 bygges ut av det nye veiselskapet så snart som
mulig. Fylkeskommuner og berørte kommuner vil bidra til effektive planprosesser og
gjennomføring i dialog med selskapet.
Agders hovedprioriteringer er en helhetlig utbygging av E18, E39 og rv 9 symbolisert
gjennom ”ankeret”. Rv 41 har også store utbedringsbehov. De høyest prioriterte
prosjektene tidlig i perioden vil være fullføring av E18 Tvedestrand – Arendal, E39
Gartnerløkka – Breimyr og E39/E18 Ytre ringveg.
Transportknutepunktet på Gartnerløkka må ferdigstilles i første del av planperioden.
Utbyggingen er viktig for å oppnå nasjonale målsetninger for gange, sykkel,
kollektivtrafikk, veg, jernbane og havn. Prosjektet har høyeste prioritet i
bymiljøavtalearbeidet i Kristiansandsregionen. Kristiansandsregionen har
storbyutfordringer og må tas inn under ordningen med bymiljøavtaler.
I Arendalsregionen arbeides det med en samordnet plan for areal- og transport som
grunnlag for en fremtidsrettet areal- og transportpolitikk. NTP 2018-2027 må utforme
virkemidler etter modell av bymiljøavtalene også for de mellomstore byområdene.
Kristiansand havn er en stamnetthavn/intermodalt knutepunkt. Havna knytter veg og
bane til det europeiske transportnettverket. Havna har en sentral rolle for å forsterke
nærskipstrafikken og legge til rette for å overføre gods til bane og sjø.
Jernbanetilknytning til kaiområdet er viktig. Statlig finansiering av investeringer i de
viktigste havnene er nødvendig for å underbygge strategien om å overføre gods fra veg
til sjø og bane.
For å styrke og videreutvikle Kristiansand lufthavn Kjevik er det viktig å få
fullfinansiert og realisert planlagt ny adkomst. Prosjektet må inn tidlig i NTP 2018-27.
Rv 9. Prosjektet ”Gul midtstripe til Hovden” gjennomføres i løpet av 2023. Utbedring
av E134 vil forsterke rv 9 som en alternativ vegrute til Vestlandet. På strekningen
Hovden – Haukeli vil det gjenstå strekninger som må utbedres. NTP 2018-27 må
avklare videre utbyggingsbehov på rv 9 i forhold til vegens transportfunksjon.
Fylkesvegene har en viktig funksjon med å binde sammen regionene med det
overordnede transportnettet. Vegnettet har et stort investeringsbehov og etterslep i
vedlikehold. Det må tilføres ressurser som gjør det mulig for fylkeskommunene å ta
vare på vegkapitalen og samtidig videreutvikle vegnettet.

