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Buss i sentrum - omlegging av busstraseen gjennom 
Kvadraturen – høringsbrev 
 

 

Formannskapet vedtok 10.02.21 å legge rapporten Vurdering av omlegging av 

busstraseen gjennom Kvadraturen med anbefaling om omlegging av busstraseen 

gjennom Kvadraturen, slik vist i alternativ 5, legges ut på offentlig ettersyn. 

 

Formannskapet vedtok i samme møte at: 

• Funksjonshemmedes interesser må tillegges særlige hensyn fordi det er mye 

hindringer i foreslåtte gater, spesielt Dronningensgate  

• Næringslivets interesser skal tillegges særlig vekt i prosessen videre 

 

 

 

Prosjektet Buss i sentrum følger opp overordnede føringer og mål om bærekraftig 

utvikling, nullvekst i personbiltrafikken, og bedre fremkommelighet for 

kollektivtrafikken gjennom Kvadraturen. Samtidig belyser arbeidet viktige hensyn som 

byliv, handel og kvaliteter i gatebildet for byens mange brukere. Saken handler om 

busstraseen skal flyttes eller ikke, og hvilke prinsipper som må legges til grunn.  

 

To alternativer vurderes i rapporten: alternativ 0 som er dagens situasjon med enkle 

forbedringer og alternativ 5 som er en omlegging av østgående busstrafikk til 

Dronningens gate, og enveiskjøring for buss og bil i kollektivgatene. Rapporten 

beskriver ulike temaer og hvordan de to alternativene forholder seg til disse:  

• Fremføring av kollektivtrafikken  

• Næringsliv og handel  

• Bylogistikk  

• Byutvikling og gateliv  

• Trafikkavvikling  

 

Rapporten Vurdering av omlegging av busstraseen gjennom Kvadraturen med 

saksdokumenter finner du på nettsiden www.kristiansand.kommune.no/buss-i-

sentrum.  

 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
http://www.kristiansand.kommune.no/buss-i-sentrum
http://www.kristiansand.kommune.no/buss-i-sentrum
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Dette brevet sendes til berørte organisasjoner, velforeninger og offentlige 

myndigheter for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. 

Høringsuttalelsen din blir vurdert og kommentert i sakspapirene når saken behandles i 

formannskapet og bystyret, og besvares ikke skriftlig. Videre planlegging vil legge til 

grunn rapportens anbefalinger og bystyrets vedtak etter høring. 

 

Send dine innspill via digitalt skjema som du finner på kommunens nettside 

www.kristiansand.kommune.no/buss-i-sentrum. Du kan også skrive til Kristiansand 

kommune, Klima og arealutvikling, Postboks 4, 4685 Nodeland. Vennligst merk 

uttalelsen sak 2020069551 

 

Høringsfristen er 28. mars 2021.  

 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt noen av høringsdokumentene på 

papir kan du kontakte saksbehandler, Christina Rasmussen, 401 65 176.  

 

 

Med hilsen 

 

Christina Rasmussen  

Rådgiver  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

 

  

Alternativ 5 til venstre med vestgående busstrafikk i Tollbodgata og østgående busstrafikk i 
Dronningens gate. Dagens busslinje til-fra Eg vil fortsatt kjøre i Henrik Wergelandsgate og er 
ikke vist i figuren. Alternativ 0 til høyre med dagens trasé og holdeplasser. Ingen av 
alternativene tar stilling til kjøremønster på Lundsbrua. 

 

http://www.kristiansand.kommune.no/buss-i-sentrum
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Vedlegg: 

1. Saksfremlegg 

2. Buss i sentrum, omlegging av busstraseen gjennom Kvadraturen,  

rapport datert 18.01.21 

3. Vedlegg 1 – erfaringer fra andre byer 

4. Vedlegg 2 – Konsekvenser for handelen av flytting av busstrase i Kvadraturen, 

Civitas (2020) 

5. Vedlegg 3 – Illustrasjoner for Dronningens gate og Henrik Wergelandsgate 

6. Vedlegg 4 – Illustrasjonsplaner for Henrik Wergelandsgate til forprosjekt (2013) 

7. Vedlegg 5 – Notat fremkommelighet i Kvadraturen  

8. Vedtak i By- og stedsutviklingsutvalget, datert 04.02.21 

9. Vedtak i Formannskapet, datert 10.02.21 

10. Adresseliste 

 

 


