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VELKOMMEN TIL 
KRISTIANSAND 

Q0- ET LOKALT, REGIONALT OG INTERNASJONALT 
KNUTEPUNKT, MEN IKKE ET STED?

OPPSUMMERING  OG KONKLUSJON
I dag fremstår områdene tilknyttet togstasjonen, rutebilstasjonen og fergeka-
ien som et uoversiktlig, lite imøtekommende og arealkrevende knutepunkt. 
Fotgjengerens interesser er tilsidesatt, og en spasertur fra kvadraturen til 
kollektivområdet byr på barrierer i mange former. Sammenkoblingen mel-
lom fergekai, tog, buss og taxi er på lik linje preget av store trafikkerte om-
råder som må forseres om man skal fra den et transportmiddel til et annet. 

På et høyere nivå er det derimot kort vei til utlandet, flyplass og andre sen-
trale byer gjennom et godt etablert tog-, ferge- og bussnett. Ved å utvikle 
disse kvalitetene samtidig som man legger til rette for den lokale kollektiv-
satsningen, med fotgjengeren i sentrum, kan stedets kvaliteter komme til sin 
rett. 

Utviklingsfokuset bør etter vår oppfatning være rettet mot å minske den fy-
siske og psykiske avstanden mellom de ulike kollektivavgangene, samtidig 
som de etablerte barrierene viskes ut. Knutepunktet bør være en kobling 
mellom den eksisterende kvadraturen, det fremtidige havneområdet, det in-
ternasjonale og det lokale miljøet som møtes i et godt byrom og møteplass 
for  både innbyggerne i Kristiansand og de besøkende. 

KNUTEPUNKT
På vestsiden av kvadraturen nordvest i vestrehavn finner vi en samling 
av mobilitetsfunksjoner. Kristiansand togstasjon, Fjordline og Colorline 
fergeterminal, bussterminal og taxiholdeplass. Med umiddelbar gangavstand 
til gågatene og handlegatene i kvadraturen ligger forholdene til rette for et 
sentralt kollektivknutepunkt med stort potensiale både lokalt og regionalt. 

Som en av Norges sørligste byer er Kristiansand knyttet med 
direkte transport til flere av Europas intropoler. Blant annet tar 
det kun 3.5 time med ferge til Danmark og 3.5 time med fly til 
Spania. Dette gjør også byen til et internasjonalt knutepunkt.

MOBILITET
Illustrasjonen over viser reiser gjennomført av bosatte 
i Kristiansandregionen med ulike transportmiddel, 
hvor målpunktet er Kristiansand sentrum. 

En høy andel av de foretatte reisene, herunder reiser til fots, 
sykkel og kollektivreiser viser at det er nødvendig å utvikle 
kollektivtilbudet i byen. Bilandelen er fortsatt høy, noe 
området rundt rutebilstasjonen bærer preg av. Illustrajonen 
til høyre viser hvor godt kollektivknutepunktet er tilknyttet 
sentrum. Dette er et godt utgangspunkt for grønn mobilitet.

BARRIERER
Barrierene i kollektivknutepunktet er en utfordring for de ulike 
brukerne. Gjerder, trafikkerte veier og bygninger setter en stopper 
for den naturlige retningen man som bruker gjerne ville benyttet seg 
av. Dette gjelder både brukere som skal fra bysentrum til buss, tog, 
ferge eller taxi og brukere som skal fra et transportmiddel til et annet.
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