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STED:  Digitalt møterom  
 
Generell informasjon om saken 

Planfase Mellomfase 

Tema for diskusjon Presentasjon av foreløpig utkast.  

Saken angår følgende aktører Statsforvalteren, Agders kommuner, Statens 
vegvesen, Jernbanedirektoratet m.fl. 

Innmeldt av  Agder fylkeskommune  
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Navn og tilhørighet  
Agder fylkeskommune: Ingvild Møgster Lindaas  
Ingvild Nina Skjong, Manuel Birnbrich, Ingunn Dahlseng Håkonsen, Trygve 
Wigtil Skarpeteig, Lisbeth Raanes, Wenche Klungland, Ingvild Paulsen, Steinar 
Ånesland, Heidi Iglebæk  
Arendal kommune Kristin Fløystad, Gidske Houge, Nina Blomberg-Carlsen, 
Ragnhild Marie Hammer, Håkon Håversen.  
Birkenes kommune: Oda Næs Skoglund, Bente Moland Somdal 
Flekkefjord kommune: Tor Hallvard Taxerås  
Gjerstad kommune : Tonje Berger Ausland   
Grimstad kommune: Hans Tveitereid, Torgeir Neset  
Kristiansand kommune: Katrine S Valderhaug Jore  
Kystverket: Tanya Boye Worsley  
Lillesand kommune: Kristin Uleberg  
Lyngdal kommune: Kristine S. Valborgland, Harald Øyvind Hol   
Sirdal kommune: May Britt Ousdal, Sven Magne Ousland  
Statens vegvesen: Erling B. Jonassen, Glenn Solberg, Solveig Hellevig 
Statsforvalteren: Sigrid Lofthus Drange  
Vennesla kommune: Alexander Etsy Jensen  
Åseral kommune: Randi Byremo  

 

Prosjektleder Ingvild M. Lindaas presenterte foreløpig utkast til planen.  

Planen er lagt som en strategi og har ingen planbestemmelser eller retningslinjer. 
Mobilitetsplanen er i avsluttende fase og er planlagt å sendes på høring ved årsskifte. 
Etter vedtaksbehandling, vil planen følges opp gjennom fylkeskommunens 
økonomiplan. 

Utkastet fikk positiv oppslutning av flere kommuner. Under den påfølgende diskusjonen 
ble flere spørsmål trukket frem, blant annet om handlingsprogram og oppfølging, 
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potensiale om medvirkning og samarbeid mellom fylkeskommune og kommune, og om 
trafikkhierarkiet. Distriktskommunene var interessert i hvordan prioriteringene var gjort 
mellom by og bygd ettersom mobilitet er et utfordrende tema i bygdene. Det er enklere 
å ferdes i byene. 

Prosjektleder opplyste at barn og unge var prioritert med tanke på gang- og sykkelvei.  

 



Regional plan for mobilitet på Agder 2023-2033

Regionalt planforum Agder
29. september 2022                                    

Ingvild Møgster Lindaas, Samferdsel og eiendom



Agenda

• Fremdrift og status på de tre regionale planene

• Regional plan for mobilitet 
• Prosess
• Struktur
• Mål og prioritering
• Kunnskapsgrunnlaget
• Barn og unges mobilitetsplan



Kort om status: Hvor er vi i prosessen?



Tidlig medvirkning

30 ulike medvirkningsmøter fra januar til august

Utformet som workshop/gruppearbeid:

• Har du forslag til hvordan vi kunne fått mer bærekraftig 
mobilitet?

• Hva bør være hva er de to viktigste satsingsområdene i 
planen?

• Har du forslag til konkrete tiltak eller forsøksprosjekter?

Stort sett sammen med en eller de to andre regionale planene



• Bilde fra medvirkning



Hva ønsker folk seg?

Hva sier fagfolk er viktig?

Noen politiske signaler



Hovedmål

• God mobilitet for alle
• Sammen drar vi mobiliteten på Agder i en bærekraftig retning 
• Sammen gjør vi reisen for folk og varer enkel, trygg og grønn
• Sammen gjør vi reisen for folk og varer bedre
• Agder tar steget  -sammen om en grønn og god reise
• Sammen gjør vi kommunikasjon enkel, trygg og grønn

Sammen gjør vi reisen enkel, trygg og grønn



Delmålene
Hovedmål: Sammen gjør vi reisen enkel, trygg og grønn

Delmål:
• En enklere reise
• En tryggere reise
• En grønnere reise
• Styrke samarbeidet



33 steg til 2033



En enklere reise 



En tryggere reise



En grønnere reise



Styrke samarbeidet



Målkonflikter og prioriteringer

• Mobilitetsplanen skal utpeke noen 
satsingsområder – for en tidshorisont

• For å prioritere – må noe prioriteres ned. 

• For å styre – må vi både vite hva vi 
velger og hva vi oppnår, og at vi kan 
justere kursen ved behov.

25% 25%

125%



Prioritering
Sannsynligvis at vi plukker ut noen steg som vi ønsker å prioritere de neste 
seks årene –noen aktuelle kan være: 

• Gi et bedre kollektivtilbud til barn og unge Arbeide for en rask og forutsigbar reisetid med
kollektivtransport

• Gjøre det trygt å gå og sykle til skolen

• Redusere kritisk forfall på infrastrukturen

• Legge til rette for nullutslippsløsning

• Jobbe etter et godt nok-prinsipp

• Jobbe for en bærekraftig arealbruk





Indikatorer

• Indikatorer for å måle virkninger av planen  -settes på delmålene

Måle:
• 2022/2023
• 2027/2028
• 2033



Fagrapporter  -vedlegg til planen



Digitale kart og kunnskapsgrunnlag



Andre ting

• Bompenger, vegprising og parkeringsvedtekter tas i ATP/BAT-planer

• Arealbruk beskrives overordnede i Regionplan 2030 og mer konkret i 
ATP/BAT-planene –mobilitetsplanen er mer en regional transportplan

• Har valgt å ikke ha planretningslinjer eller planbestemmelser



Handlingsprogrammet

• Konkret; Hva, hvor, hvordan, hvem, når og bevilgning

• Nå: Handlingsprogram 2023-2024

Fra 2025 vil handlingsprogram for fylkesveger bli innlemmet i 
mobilitetsplanens handlingsprogram (da fire år)



Barn og unges mobilitetsplan





… utkast…barn og unges 10 råd 
1. Vi som går og sykler skal ha tryggere gang og sykkelveier
2. Vi vil ha bedre sikkerhet i buss og sikrere bussholdeplasser
3. Trafikkopplæring fra tidlig alder, viktig gjennom hele skoletida
4. Holdningskampanjer rus og fart
5. Barn og unge i hele Agder skal ha et bedre busstilbud for å komme seg til aktiviteter 
6. Pris – alle skal med. Billigere buss til unge
7. Det må bli flere ladestasjoner i bygd/distrikt for at folk skal velge miljøvennlig
8. El-(sparke)sykler må være tilgjengelige for flere, leie- og lademuligheter, trygg 

parkering
9. Voksne må si nei til å kjøre barna og være flinkere til å gå og sykle selv
10. Bygge mindre vei for vi trenger natur og plante flere trær





Takk for oppmerksomheten!
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