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1. Innledning
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) skal ivareta en
overordnet transport- og arealplanlegging i regionen og forvalte midler for å få et effektivt og
miljøvennlig transportsystem med et sterkt fokus på målet om nullvekst i personbiltrafikken. ATP i
Kristiansandsregionen omfatter 5 kommuner: Kristiansand, Birkenes, Iveland, Vennesla og Lillesand.
Året 2020 var preget av Koronaviruspandemien som påvirket reisevanene tydelig. Flere jobbet fra
hjemmekontor. Samtidig unngikk de fleste kollektivtransport. Den store vinneren av alle
transportmidlene var sykkelen. Over hele året ble det registrert 9 % mer syklister enn i 2019 i
Kristiansandsregionen. Samtidig viser statistikken en tydelig nedgang av antall lette biler i regionen.
Selv om mange valgte bilen over kollektivtransport for fritidsreiser ble det registrert 0,8 millioner
mindre passeringer av lette biler enn i 2019. Dermed ble nullvekstmålet nådd i 2020.
ATP-samarbeidet har tilrettelagt denne utviklingen gjennom utbygning av infrastruktur og myke tiltak
som adferdskampanjer og mobilitetsplanlegging i virksomheter over mange år.
I denne rapporten legger ATP-samarbeidet frem aktivitetene i 2020, bruk av tildelte midler i
belønningsavtaler fra forskjellige perioder og driftsmidler. Først omtales ATPs sammensetning. Så
presenteres ulike prosjekter og bruk av midlene før det sees på virkningen av disse prosjektene. Til
slutt omtales arbeidet med Sykkelstragien 2010-2020 og veien videre.

2. ATP sammensetning
2.1 Sekretariat
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.
Kristiansand kommune har ansvaret for:
−
−
−
−
−

oppfølging av gang- og sykkelveier i myk pakke og ansvar for gang/sykkel generelt
etablering av innfartsparkering
utarbeidelse av miljøplaner
luftforurensning fra trafikk
planlegging og gjennomføring av adferdsaksjoner sykkel, gang og buss

Fylkeskommunen har ansvaret for:
−
−
−
−

teknisk sekretariat
trafikksikkerhet
kollektivtrafikk
å forvalte belønningsmidler; avtaleperioder 2013-2016, 2017-2019 og 2020-2023.

ATP-sekretariatet består av tre rådgivere fra Kristiansand kommune og tre rådgivere fra Agder
fylkeskommune. Fra starten av 2020 satt Jan Erik Lindjord og Bjørne Jortveit for Kristiansand kommune
og Jan Otto Hansen, Elisabeth Hording Mathisen og Egil Strømme for Agder Fylkeskommune i
sekretariatet. Som følge av at Egil Strømme og Bjørne Jortveit ble pensjonert i oktober 2020, ble Ann
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Sherin Skollevold satt inn som ny representant for Fylkeskommunen og Katrine Valderhaug Jore og
Aenne Ramm som nye representanter for Kristiansand kommune.

2.2 Utvalget
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget. Utvalget består av 16 politikere fra Kristiansandsregionen
der alle 5 kommuner samt fylkeskommunen er representert. Utvalgets formål er å ivareta samarbeidet
om overordnet areal- og transportplanlegging i Kristiansandsregionen. Utvalget skal også ha en
rådgivende funksjon i kommunestyrer og fylkesting innenfor sitt mandat.
I 2020 ble det gjennomført 5 møter i ATP-utvalget: 14. februar, 29. mai, 19. juni, 30. oktober og 11.
desember.
ATP-utvalgets medlemmer 2020:
Arne Thomassen (leder)
Gro Anita Mykjåland (nestleder)
Jan Oddvar Skisland (nestleder)
Bjørn Ropstad
Beate Marie Johnsen
Terje Larsen
Gro Bråten
Esben Moy
Erik Rostoft
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe
Renate Hægeland
Charlotte Beckmann Finnestad
Tom Jørgensen
Einar Holmer-Hoven
Nils Olav Larsen
Gyro Heia

Fylkesordfører Agder fylkeskommune
Ordfører Iveland kommune
Ordfører Kristiansand kommune
Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Varaordfører Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Ordfører Lillesand kommune
Ordfører Vennesla kommune
Ordfører Birkenes kommune

3. ATP-Aktiviteter og prosjekter 2020
I dette kapittelet presenteres prosjektene som ble finansiert av ATP-midler i 2020. ATP-midlene er en
blanding av driftsmidler fra medlemskommunene og Agder fylkeskommune, og belønningsmidler.
«Regional plan for Kristiansandsregionen 2020 – 2050» ble vedtatt av fylkestinget i Agder 20. oktober
2020. Planforslaget legger til rette for at målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken kan nås ved
at prinsippene om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er styrket.
ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen er ansvarlig for måloppnåelse av nullvekst i biltrafikken.
Belønningsmidlene utgjør største andelen i ATP-budsjettet som brukes til drift av kollektivtransport,
infrastruktur for kollektivtransport og infrastrukturtiltak for sykkel og gange. I tillegg finansieres en del
mindre tiltak for sykkel- og gangveier og adferdskampanjer fra driftsbudsjettet. Alle disse tiltakene
bidrar til å oppnå nullvekstmålet.
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3.1 Driftstilskudd til kollektivtransport
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til drift av
kollektivtransporten over mange år. Dette har vært et svært viktig element for å utvikle og forbedre
kollektivtransporten i ATP-regionen. Statistikk fra Agder Kollektivtrafikk (AKT) viser at dette har gitt
god effekt.
I 2020 ble det avsatt 74 mill. kr til drift av kollektivtilbud i Kristiansandsregionen. Økningen fra 2019 er
lavere enn den generelle pris- og kostnadsveksten. Midlene er derfor i sin helhet brukt til å videreføre
tiltak som ble satt i gang tidligere, inkludert videreføring av flexikortordningen.
Covid-19 har i 2020 ført til en dramatisk reduksjon i antall reisende og tilhørende billettinntekter.
Dette har blitt kompensert av statlige krisepakker som har gjort det mulig å opprettholde
produksjonen på 2019-nivå. Det er usikkert hvordan langtidseffektene av pandemien vil påvirke
tilskuddsbehovet.
Statlig tilskudd til reduserte billettpriser i Kristiansandsregionen
I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale fra august 2019, ble det i 2020 bevilget 300 millioner
kroner til å redusere billettpriser på kollektivtrafikk i storbyene. Det ble satt av 50 millioner kroner til
hver av de fire største byområdene. ATP-samarbeidet søkte i januar 2020 om 20 millioner kroner som
var øremerket til å redusere billettprisene i Kristiansandsregionen. De tildelte 20 millionene har bidratt
til å redusere prisen på Flexikort og periodekort i Kristiansandsregionen. Dette er to produkter som er
unike for dette området og det er dermed lettere å formidle en prisreduksjon på disse uten å ødelegge
for et samordnet prissystem. Periodekort Kristiansandsregionen har tidligere eksistert kun for
voksenkategorien, mens alle andre alderskategorier var tilgjengelige for hele Agder. Det har derfor
vært nødvendig å innføre nye alderskategorier for dette produktet til også å gjelde barn, ungdom,
ungvoksen og honnør. Studentkort Kristiansand har også fått redusert pris. Det statlige tilskuddet på
20,6 millioner kroner er videreført for 2021.
Ruteforbedringer og elektriske busser
I 2019 startet et prosjekt med delelektrifisering av linje 15 mellom UiA, Lund og Tinnheia. De to første
elbussene her kom i drift i januar 2020. I 2019 er det brukt betydelige midler til en rekke forbedringer
i tilbudet, rapportert i 2019 rapporten. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjort vesentlige
endringer i 2020.

3.2 Infrastruktur kollektiv
Ved siden av rene driftstilskudd til forbedring av kollektivtrafikken har det blitt satset på
infrastrukturtiltak for å øke bussenes framkommelighet. Dette har resultert i at bussene kommer
raskere frem på fellesstrekningen mellom Hannevika og Bjørndalsletta. Punktligheten på bussene,
også i rushtiden, har økt med mer enn 10% som følge av signalprioritering. Agder Kollektivtrafikk har
fått mye bedre oversikt på driftssituasjonen og kapasitetsutnyttelsen gjennom verktøy som
automatisk passasjertelling og datavarehus.
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Ny innfartsparkering i Håneskrysset
Ved Håneskrysset ble det åpnet ny innfartsparkering i 2020. I flere år har ATP-samarbeidet i
Kristiansandsregionen ved Kristiansand kommune leid privat grunn til innfartsparkering i Rona. Det
har ikke lyktes å få en permanent innfartsparkering i Rona til en overkommelig pris. Dermed har
strategien vært å satse på ny innfartsparkering i Håneskrysset. Det ble bygd parkeringsplass med
tilgang til to bussholdeplasser samt sykkel- og gangtunnel.
Prosjektet ble finansiert av belønningsmidler fra avtaleperioden 2013-2016 og gjennomført i juli 2020.

Figur 1: Innfartsparkering Rona, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Hurtigladere el-taxi i Kristiansand
Det er igangsatt et prosjekt med å bygge hurtigladere for el-taxi i Kristiansand. I prosjektet settes det
opp egne hurtigladere på de største taxiholdeplassene i byen. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og
de siste midlene vil bli utbetalt ved sluttrapportering fra tiltakshaver.
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3.3 Infrastruktur sykkel og gange
ATP-samarbeidet har investert i mange mindre og mellomstore prosjekter for gange og sykkel i de fem
kommunene. Det å lage trygge, gode gang- og sykkelveier er et sentralt tiltak for at flere lar bilen bli
stående.

GS Salemsvegen etappe 1 – Søgne
Gang- og sykkelveien Salemsvegen er en del av sykkelnettet i Søgne som ble definert i
kommunedelplanen for sykkel i 2015. Det skal fungere som snarforbindelse til nordlig del av
sykkelveinettet.
Prosjektet blir finansiert av belønningsmidler fra avtalen 2017-2019 og ferdigstilt i 2020.

Figur 2: GS Salemsvegen etappe 1, fotograf Lasse Moen Sørensen, Agder fylkeskommune
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Snarvei mellom Steindalen og Koggeveien - Vågsbygd
Trappa som knytter Steindalen 10 til Koggeveien 34 ble utbedret i 2020. Snarveien forkorter veien til
bussholdeplassen for innbyggere av Koggeveien. Trappa ble utbedret, drenert og rekkverket ble
fornyet. Prosjektet ble finansiert av belønningsperioden 2017-2019.

Figur 3: Snarvei i Vågsbygd, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Hertug Skules vei – Kristiansand
Hertug Skules vei 1 til 6b er en del av sykkelekspressveien mellom Kvadraturen og Sørlandssenteret.
Reasfalteringen av dette strekket forbinder to veistykker som har godt asfaltdekke. Dette sikrer rask
fremkommelighet på hele veistrekningen.
Prosjektet finansieres av belønningsmidler for prosjektet «Reasfaltering av viktige kommunale
sykkelveier». Midlene kommer fra avtaleperioden 2017-2019.

Figur 4: Asfaltering av Hertug skules vei, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune
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Kokleheia – Kristiansand
Nederste del av fortauet på Kokleheia på Nedre Lund ble asfaltert. Tidligere var det ca. 1,6 meter bredt
og nesten umulig å brøyte, nå er det utvidet til 2 meter og har fått nytt asfaltdekke og kantstein.
Dette prosjektet ble også finansiert av midler for «Reasfaltering av viktige kommunale sykkelveier»
fra belønningsmidler i perioden 2017-2019.

Figur 5: Asfaltering av fortauet ved Kokleheia, fotograf: Terje Kvarsten, Ingeniørvesenet
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Tingsaker lyssatt snarvei – Lillesand
Det er opparbeidet en snarvei med gang- og sykkelveistandard og lyssetting som en forbindelse
mellom eksisterende gangvei ved Lillesand senter og Tingsaker skole.
Traseen er på ca. 120 meter og er en svært viktig forbindelse som benyttes som skolevei og vei til
fritidsaktiviteter. Dette prosjektet ble delvis finansiert av ATP-belønningsmidler fra perioden 20172019 og ble ferdigstilt i 2020.

Figur 6: Plankart av Tingsaker lyssatt snarvei, Lillesand kommune

9

Borkedalen lyssatt snarvei – Lillesand
Det er laget en snarvei med turveistandard og lyssetting som en forbindelse mellom skole og
boligområde i Borkedalen. Formålet med prosjektet er å skape en snarvei inn til friluftsområdene bak,
samt til idrettsanlegget og lysløypa i Holta. Turveien går langs Borkedalsstemmen, frem til innerst i
Hvitveislia. Her kobler turveien seg på eksisterende turvei som går rundt Borkedalstemmen.
Traseen er ca. 500 meter lang. Dette prosjektet ble delvis finansiert av ATP-belønningsmidler fra
perioden 2017-2019 og ferdigstilt i 2020.

Figur 7: Plankart av Borkedalen lyssatt snarvei, Lillesand kommune
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Snarvei mellom Bofinkveien og Granmeisvegen – Vennesla
Snarveien mellom Bokfinkveien og Granmeisvegen ble etablert i 2020. Den kobler to boligområder i
Lomtjønn og forkorter avstand til skole og kollektiv for beboere på Lomtjønnknuten. Det er lagt asfalt,
veglys og rekkverk.
Snarveien er ca. 120 meter lang. Finansieringen ble utlyst i avtaleperioden 2017-2019. Prosjektet ble
ferdigstilt i 2020.

Figur 8: Snarvei mellom Bokfinken og Granmeisvegen, fotograf: Ingrid Sæther Konsmo, Vennesla kommune
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Haumyrheia skole – Søm
Haumyrheia skole fikk ny sykkelparkering samt reasfaltering av områder. Dette gir barna og lærerne
bedre tilrettelegging for å sykle til/fra skolen. Prosjektet finansieres av ATP-driftsmidler.

Figur 9: Haumyrheia skole sykkelparkering, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

3.4 Adferdskampanjer
Årlig bruker ATP-samarbeidet 1,5 mill. kr til adferdskampanjer som en del av sitt driftsbudsjett. Dette
er finansiert lokalt av kommunene og fylkeskommunen og kommer i tillegg til bevilgningene i
belønningsavtalen. Hensikten er:
•
•
•
•

å ta i bruk gang- og sykkelveier
økt bruk av kollektive transportmidler
bedre folkehelse
nullvekst i personbiltrafikken

Sykkellørdag
I 2020 ble det for første gang gjennomført en sykkellørdag på Torvet i Kristiansand. Fire leverandører
presenterte sine sykler og spesielt el-sykler. I tillegg kunne barna øve seg i en ferdighetsløype.
Bedriftsidretten, Syklistenes Landsforening og ATP-samarbeidet var til stedet med informasjon rundt
sykling i Kristiansandsregionen. Sykkelbutikkene rapporterte at aksjonen var en stor suksess og mange
kjøpte sykler i etterkant av selve dagen. Dermed har Sykkellørdagen bidratt til at flere kom i kontakt
med sykkel. Det å ha flere leverandører til stedet gjør valget enklere spesielt for dem som kjøper for
første gang.
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Figur 10: Sykkellørdag på Torvet 2020, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Jeg kjører grønt
Gå, sykle og bruk kollektivtransport i stedet for bilen! Det er «Jeg kjører grønt» sitt budskap til alle i
Kristiansandsregionen. Siden 2010 belønner kampanjen hver høst miljøvennlige reiser med poeng
som kvalifiserer deltakerne til å vinne premier. Deltakerne registrerer grønne reiser til fots, med sykkel
og med kollektive transportmidler i Jeg kjører grønt-appen eller på jegkjorergront.no. Deltakerne får
også poeng for bilfrie dager og flyfrie måneder.

Deltakere i "Jeg kjører grønt" 2019 og 2020
3000

2665
2500

2314

2000
1500
1000
500
0
2019

2020
Deltakere

Figur 11: Oversikt av antall deltakere i 2020, sammenlignet med 2019, Jeg kjører grønt, Kristiansand kommune
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Til tross for dette spesielle året hvor korona har påvirket reisevanene til befolkningen i stor grad var
2314 personer med på “Jeg kjører grønt”- kampanjen. Det er kun 13% mindre enn i fjor.
I tillegg kjøres det en bedriftskonkurranse. I år vant disse arbeidsplassene:
«Under 15 ansatte»: Wayback Kristiansand
«15-40 ansatte»: Kongsgård barnehage
«41-300 ansatte»: Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Kristiansand kommune
«Over 300 ansatte»: Elkem ASA, Fiskaa industriområde
Beintøft
Miljøagentene driver Beintøft på nasjonalt nivå. Hensikten er å få flest mulig elever til å sykle og gå til
skolen. Beintøft tilbyr mange undervisningselementer på temaet helse og miljø.
Satsingen på Beintøft i vår region går ut på å markedsføre kampanjen, slik at flest mulig skoler og
klasser deltar. I tillegg brukes midler til premiering og til å organisere utdeling av premier. Stort sett
er det ordførere som deler ut premiene. Midlene kommer fra ATPs driftsbudsjett.
I 2020 var vi spesielt stolte at den nasjonale vinneren i Beintøft-kampanjen kommer fra Kristiansand.
6. klasse på Rosseland skole i Kristiansand vant konkurransen. Klassen ble premiert med kr. 30 000 kr
til videre miljøvennlig aktivitet.

Figur 12: Ordføreren Jan Oddvar Skisland på premieutdelingen i Rosseland Skole, fotograf: Arne Otto Iversen, Klimaalliansen
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Den grønne kampen
Den grønne kampen er en kampanje for ungdomsskoler. Den gjennomføres av Kristiansand kommune
og Ungt entreprenørskap Agder. Elevene lærer innovasjon innenfor miljøfeltet: klima, transport,
forurensning, bærekraft og helse. I tematikken tas det utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
Den grønne kampen ble introdusert som en kampanje for ungdomsskoler skoleåret 2017/2018.
Songdalen Ungdomsskole og Oddemarka skole var pionérer. Kampanjen ble svært vellykket på de to
skolene. I skoleåret 2018/2019 deltok åtte skoler, i skoleåret 2019/2020 var det planlagt at seks skoler
skulle delta i kampanjen.
Alle planlagte prosjekter våren 2020 ble avlyst på grunn av korona. I oktober 2020 begynte Møvig
skole med kampanjen. Det er planlagt å gjennomføre kampanjen i fire skoler i skoleåret 2020/2021.
Den grønne kampen består av 2 elementer:
1. Ungt entreprenørskap gjennomfører en undervisningsbolk over to-tre uker. Elevene jobber
med miljøtema knyttet til FNs bærekraftsmål. De jobber med innovasjon, og skal lage et
opplegg for en tenkt elevbedrift, eller en virkelig elevbedrift. Elevarbeid presenteres for en
jury. Beste elevarbeid i hver klasse blir premiert med 800 kr.
2. App-registrering av miljøvennlige reiser til skole og fritidsaktiviteter etter modell fra Jeg kjører
grønt. Det varer i 4 uker. Dette er en konkurranse mellom klasser innbyrdes på hver skole. I
etterkant av app-registreringen følges statistikken opp faglig.
Budsjettmessig brukes midler som tilskudd til Ungt Entreprenørskap og til premiering. Ungt
Entreprenørskap har på sin side også midler fra Kavlifondet for å gjennomføre Den grønne kampen.

Figur 13: Den grønne kampen, sluttpresentasjoner i Møvig skole, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune
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Figur 14: Den grønne kampen, plakat til vinnerne i klasse 9d, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Sykle til jobb
Regionen gir tilskudd til den nasjonale kampanjen Sykle til jobben. Tilskuddet gjør det mulig for
innbyggere i ATP-region å delta i kampanjen gratis. I 2020 deltok 1234 personer som til sammen syklet
104 mil til/fra jobb. På grunn av pandemien satt flere på hjemmekontor i år. Dette påvirket deltakelse
og aktivitet i kampanjen i stor grad.

3.5 Kunst langs gang og sykkel
Dekorasjon av tunneler ved skoler
Tunneler for gang og sykkel er ofte grå og triste, kan oppleves som skumle og fremstå som barrierer
for barn. Derfor har ATP-samarbeidet gitt støtte til dekorering av underganger i nærheten av skoler i
2020. Elevene ble involvert i prosessen. Prosjektet ble finansiert av ATP-driftsmidler Dette bidrar til
trygghetsfølelse ved bruk av gang- og sykkeltunnelene. I tillegg fremmer prosjektet bedre kunnskap
om gang- og sykkelveier og gir mulighet til å identifisere seg med sitt nærområde.
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Figur 15: Undergang på Grim, fotograf: Arne W. Tellefsen

Figur 16: Undergang ved Karuss skole, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune
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Figur 17: Undergang ved Karuss skole, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Skilting
Kommunen ga ut anbud for et kunstprosjekt langs sykkelveiene. Hensikten var å overraske og gjøre
sykkelturen mer enn en racertur til byen. Kommunen inngikk samarbeid med kunstner Erik Pirolt om
et kunstprosjekt med 16 sykkelskilt. Prosjektet har kostet 150 000 kr finansiert med ATP-driftsmidler.

Figur 18: Skilt ved parkeringsplass på Grim, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune
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Figur 19: Skilt ved Varoddbroa, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

3.6 Mobilitetsplanlegging i virksomheter
Prosjektet startet med en pilotfase i 2019. På bakgrunn av erfaringer fra prosessen og arbeidet i
virksomhetene, ble det i 2019 ferdigstilt en veileder for mobilitetsplanlegging og en prosjektrapport
for pilotene. Veilederen gjelder i første rekke eksisterende virksomheter. Temaene er ansattes reiser
til og fra jobb og arbeidsreiser.
Veilederen inneholder:
•
•
•
•
•

Oppskrift på en god prosess med suksesskriterier
Mal for reisevaneundersøkelse
Mal for handlingsplan
Idébank
Kortversjon av veilederen

Pilotene har gått gjennom en prosess der de startet med reisevaneundersøkelse. På bakgrunn av den
og jobbing med gode ideer, utarbeidet virksomhetene handlingsplaner og gikk i gang med
gjennomføring av tiltak. Ett år etter reisevaneundersøkelsen, ble det gjort en ny
reisevaneundersøkelse. Resultatene fra pilotene har vært gode. Flere av pilotene har hatt en nedgang
i privat bilbruk til jobb med rundt 10 prosent. Overgangen har skjedd til sykkel og buss. Veilederen er
laget av Rambøll Kristiansand i samarbeid med Kristiansand kommune. Arbeidet ble finansiert av ATPs
driftsbudsjett.
Prosjektet ble videreført i 2020 med økt antall deltakere. Dette året deltar 9 virksomheter:
1. Universitetet i Agder, 2. Elkem Fiskaa Teknologipark, 3. Agder Energi AS, 4. Hennig-Olsen Is, 5. Kilden
IKS, 6. Asko Agder AS, 7. Kruse Smith AS, 8. Sjøstrand skol og 9. Solholmen skole
Koronapandemien endret reisevanene til folk. Derfor trengte noen av deltagerne mer tid for å komme
tilbake til en «vanlig» hverdag før reisevaneundersøkelsen kunne gjennomføres. Tre av bedriftene har
laget handlingsplan og søkt om midler for å gjennomføre prosjekter som støtter bruk av miljøvennlige
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transportmidler. Handlingsplanen beskriver tiltak som skal gjennomføres med interne midler og
tilskudd fra ATP prosjektmidler. Hver virksomhet kan søke om opptil 100 000 kr som finansieres ut av
ATP-driftsbudsjettet.

4. Regnskap 2020
Rapporten omtaler regnskapet av ATPs driftsbudsjett. Driftsregnskapets inntekter består av 35 kr per
innbygger fra kommunene og et årlig tilskudd fra fylkeskommunen. Tilskuddene fra kommunene og
fylkeskommunen er indeksregulert med deflatoren fastsatt i statsbudsjettet. Utgifter er lønnsutgifter,
kostnader knyttet til kampanjer, utredninger og mindre infrastrukturtiltak.

4.1 Driftsregnskap
Resultat og bundne fond

Resultat 2020

4 533 994 kr

Bundne fond for å fullføre tidligere vedtatte prosjekter

-3 460 000 kr

Resultat / udisponerte midler 2021

1 073 994 kr

Bundne fond 2021 – ufullførte prosjekter
Bundne fond

4 533 994 kr

Utredninger kollektiv

- 300 000 kr

Fysiske tiltak

- 3 290 000 kr

Den grønne kampen

- 20 000 kr

Totale bundne fond 2021

1 073 994 kr

Driftsregnskap ført i Kristiansand kommune 2020

Ajour 24 mars 2021
Utgifter
Fag sekretariat ATP
Samarbeidet
Politisk sekretariat ATP
utvalget

Brutto
forbruk

Innt/refusj

Mva
komp

Netto
forbruk

Budsjett

Avvik
budsjett

1 884
313
228 750

-120

-22 048

1 862 145

653 855

0

-45 750

183 000

2 516
000
183 000

0
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Jeg kjører grønt, Den grønne
kampen, Skoleaksj/Beintøft,
Sykle til jobben
Fysiske tiltak i kommunene
Drift vedlikehold av utstyr,
målestasjoner
Fysiske tiltak i ATP
kommunene/Nytt
måleutstyr Stener Heyerdal
Utredninger kollektiv
Reisevane undersøkelse
RVU
Bymiljøkonferansen
Kurs og studietur
Mobilitetsplanlegging i
virksomheter
Infoarbeide bompenger og
belønningsmidler
Mulighetsstudie Elektrisk
båtrute
Snarveier Belønningsavtale
2017-2019
Innfartsparkering Rona
Belønningsavtale 2017-2019
Innfartsparkering Mosby
Belønningsavtale 2017-2019
Belønningsordningen prosjekter med refusjon
Analyse av mobiltrafikk
Lundsbroa
Trygg sykkelparkering
Belønningsavtale 2017-2019
ATP-samarbeidet ufordelt,
fakturering og bidrag fra
kommunene
Avsetning til bundne fonds
2020/Bruk av bundne fonds

1 276
300

-200

-168 990

1 107 110

1 335
000

227 890

21 814

0

-4 363

17 451

1 099 049

557 909

0

-34 882

523 027

1 116
500
503 500

1 574
374

0

-75 375

1 498 999

350 000

-1 148 999

0
641 825

0
0

0
0

0
641 825

300 000
300 000

300 000
-341 825

24 375
0
460 146

0
0
0

-875
0
-89 279

23 500
0
370 867

162 000
100 000
500 000

138 500
100 000
129 133

126 305

0

-25 261

101 044

0

-101 044

678 788

-246 630

-135 758

296 400

0

-296 400

-111 650

646 600

0

-646 600

758 250
402 174

-185 565

-68 835

147 774

0

-147 774

0

-81 347

0

-81 347

0

81 347

700 000

0

700 000

0

-700 000

187 500

0

-37 500

150 000

0

-150 000

-61 250

245 000

0

-245 000

0

-2 303 000

-2 179
000

124 000

306 250
0

-2 303 000

4 533
994
14 363
067

-5 477 388

-943 394

-8 294 250 -881 816

5 187 001

943 394
5 187
000

Inntekter
Overført fra bundne fonds 2019
Agder Fylkeskommune
Kristiansand 1)

-19 527

i ramme

0

Regnskap
-5 477
388
-798 000
-5 187
000
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Omegnskommunene 1)

-1 505
000
-513 862
-881 816
-14 363
066

Inntekter refusjoner fratrukket fylkeskom og omegn kom
Momskompensasjon

Bundne fonds 2020

4 533 994

4.2 Regnskapet for belønningsmidlene
Regnskap 2020 – Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen
Belønningsavtale 2013-2016 (inkl. ekstra belønningsmidler 2015 og 2016) – 80030032

Prosjekt-nummer Prosjektnavn

26
31

Utbetalinger
Innfartsparkering ATP-området
Kollektivtrasé rutebilområdet Bjørndalssletta
Totale utgifter
Merverdiavgift
Avsetning belønningsmidler/overført 2021
TOTALT
Inntekter/finansiering:
Momskompensasjon
Belønningsmidler overført fra 2019
Renteinntekter 2019
SUM

Regnskap Xledger Budsjett ATP

266 912
100 000
366 912

400 000
1 100 000

25 000
10 009 753
10 401 665

25 000
10 255 305
121 360
10 401 665
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Regnskap 2020 – Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen
Belønningsavtale 2017-2019 – 80030031
Prosjektnummer

Prosjektnavn

Regnskap
Xledger

Budsjett
ATP

1
22
41

Snarveier Kristiansandsregionen
GS salemsvegen etappe 1
Opprustning GS Bispegra - Kløvertun
Reasfaltering av viktige kommunale
sykkelveier
Totale utgifter
Merverdiavgift
Avsetning belønningsmidler /overført 2021
TOTALT

1 000 000
3 043 244
1 674 832

1 900 000
3 800 000
3 000 000

1 730 000
7 448 076
432 500
39 853 304
47 733 880

3 300 000
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Inntekter/finansiering
Momskompensasjon
Belønningsmidler overført fra 2019
Renteinntekter 2020
Sum

432 500
46 769 305
532 075
47 733 880

Regnskap 2020 – Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen
Belønningsavtale 2020-2023 (prosjektnr. 80030030)

Prosjekt-nummer Prosjektnavn

Regnskap Xledger Budsjett ATP

1.

Driftstilskudd til AKT
Statstilskudd/Driftstilskudd
Totale utgifter
Merverdiavgift
Avsetning belønningsmidler /overført 2021
TOTALT

74 000 000
20 000 000
94 000 000
5 640 000
16 122 058
115 762 058

Inntekter/finansiering
Momskompensasjon
Overført fra staten
Renteinntekter 2020
Sum

5 640 000
110 000 000
122 058
115 762 058

74 000 000
20 000 000

110 000 000
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Prosjektene og dermed utgiftene har som mål å påvirke reisevaner og tilrettelegge for at flest mulig
lar bilen bli stående. Hvordan disse investeringene har påvirket situasjonen i 2020 beskrives i kapittel
5.

5. Transportvaner og miljø
5.1 Personbiltrafikk
Trafikkutvikling i henhold til Byindeksen:

Tabell 1: Tabellen viser byindeksen for Kristiansandsregionen for hvert år, samt for hele perioden,

Konklusjonen er at Kristiansandsregionen har opprettholdt nullvekstmålet.
Biltrafikken registreres i bomstasjonene i Kristiansand. Trafikkutviklingen er rapportert siden 2011.
Referanseår for de ulike belønningsavtalene har vært hhv. 2013, 2016 og 2019 for inneværende avtale.
I figur 1 vises trafikkutviklingen fra 2011 til 2020. Den stiplede grønne linjen viser referansenivået for
den første belønningsavtalen. Hele perioden sett under ett har trafikken gjennom bomstasjonene
holdt seg under referansenivået fra 2012, men med en svak økning i 2019. Den blå linjen på figur 1
viser trafikkutviklingen unntatt elbiler, som har hatt en kraftig økning.
Statistikken viser en tydelig nedgang av antall lette biler i Kristiansandregionen. Det ble registrert 0,8
millioner mindre passeringer av lette biler enn i 2019. Situasjonen er sannsynligvis påvirket av korona
pandemien. Nullvekstmålet ble nådd i 2020.

Utvikling i personbiltrafikk
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Referanse 2012

Figur 20: Trafikk registrert i bomstasjonene 2011-2020. Alle lette biler, Statens vegvesenet
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Figur 21: Utvikling i rushtrafikk sammenliknet med 2012, Statens vegvesenet

Fram til 2017 var rushtrafikken ca. 3 % lavere sammenliknet med 2012. I 2018 og 2019 økte trafikken
i morgenrushet sammenliknet med 2017, mens ettermiddagsrushet først ble lavere i 2018 før også
denne trafikken økte i 2019. I 2020 har det som en følge av koronasituasjonen vært en sterk nedgang
i rushtrafikken, med sterkest nedgang i morgenrushet.
Figur 3 på neste side viser månedsvariasjon i personbiltrafikken gjennom bomstasjonene fra 2016
t.om. 2020. Vi ser at alle variasjonene i trafikken måned for måned har omtrent det samme mønsteret
og at det har skjedd en liten økning i trafikken fram til 2019.
2020 skiller seg ut på særlig to områder. 2020 startet med noe høyere trafikk enn foregående år, men
koronanedstengningen vises som et tydelig fall i trafikken fra mars og t.o.m. april. Fra mai ble
samfunnet gradvis åpnet opp igjen og trafikken nærmet seg nivået fra foregående år.
Sommeren 2020 skiller seg ut fra de øvrige årene. Normalt faller trafikken markert i juli, men som
følge av reiserestriksjoner økte trafikken i juli 2020.
Trafikkøkningen i starten av 2020 er et tegn på at det kan være behov for endret virkemiddelbruk for
å opprettholde nullvekstmålet.
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Trafikkutvikling for lette kjøretøy, pr. måned 2016-2020
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Figur 22: Trafikk registrert i bomstasjonene per måned 2016-2020. Alle lette biler, Statens vegvesenet

Figur 4 viser at trafikkutviklingen i de ulike bomstasjonene har vært ganske lik gjennom alle årene. De
to bomstasjonene med mest trafikk er E18 Bjørndalsletta og E39 Vesterveien. Vi ser at registreringen
i disse to bomstasjonene økte i 2019. Dette er de bomstasjonene som fanger opp mest
gjennomgangstrafikk og er derfor også mest følsomme for endring i den nasjonale trafikkutviklingen.
Bomstasjonen på RV9 skiller seg ut med en markert nedgang mellom 2013 og 2015. Den markerte
nedgangen tilskriver vi etableringen av Tinnheiaforbindelsen. Denne bomstasjonen har for øvrig hatt
en svak nedadgående trend i alle årene.

Utvikling i biltrafikk per år for lette kjøretøy, fordelt på
bomstasjonene
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Figur 23: Trafikk registrert i bomstasjonene 2011-2020. Alle lette kjøretøy, Statens vegvesenet
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Figur 1 viser trafikkutviklingen unntatt elbiler (den blå linjen). Figuren viser dermed den sterke
økningen i elbilbruk. Grafen under viser utviklingen i andel elbiler de siste 5 årene og variasjon per
måned. Figuren viser noe variasjon fra måned til måned og et markert hopp fra år til år. I tillegg vises
en markert nedgang i juli vært år. Det kan ha flere forklaringer, men mindre lokaltrafikk som følge av
ferie antar vi er viktig.
Det er imidlertid interessant å sammenligne figur 5 og figur 3. Figur 3 viser et atypisk mønster med
sterk økning i antall registrerte lette kjøretøy i juli, samtidig viser figur 5 en nedgang i elbil-andelen,
men noe mindre enn tidligere år. Disse to figurene sett i sammenheng kan tyde på at også en stor
andel av ferietrafikken, dvs. ikke hjemmehørende i Kristiansandsregionen, er elbiler. I gjennomsnitt
var 16,8% av personbiltrafikken elbiler i 2020. I oktober 2020 var andelen 18% og for desember 2020
var andelen 18,5%. Bruk av elbil reduserer klimagassutslipp, men bidrar ikke til å oppnå
nullvekstmålet.

% EL-biler

Utvikling i andelen el-biler fra 2016-2020
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EL-biler 2018

EL-biler 2019
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Figur 24: Andel elbiler registrert i bomstasjonene 2016-2020, Statens vegvesenet

Figur 6 under viser at tungtrafikken i Kristiansandsområdet har økt de fem siste årene. Laveste
registrerte antall tunge biler var i juli 2006. Da ble det registrert 80.000 tunge kjøretøy i
bomstasjonene. Hvert år de siste tre årene har det blitt registrert mest tungtrafikk i oktober. De siste
tre årene har antall passeringer ligget på om lag 120.000 kjøretøy. Vi ser også at tungtrafikken i liten
grad har vært påvirket av koronasituasjonen.
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Utvikling for tunge kjøretøy 2016-2020
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Figur 25: Trafikk registrert i bomstasjonene 2016-2020. Tungekjøretøy, Statens vegvesenet

5.2 Sykkeltrafikk
Diagrammet under viser antall syklister på tre tellepunkter som finnes i Kristiansand: E18 Vollevann,
E18 Oddernesbroa og E39 Hannevika. Det er et tellepunkt til ved Vollevann som er plassert langs
fylkesveien 452. Men tellingene herfra er ikke tatt med i figur 7, 8 og 9 hvor det kun er tatt med data
fra Vollevann-tellepunktet som ligger langs E18. Grunnen til dette er at det i 2018 manglet mye data
fra tellepunktet Vollevann langs fylkesveien.
I 2020 økte antall syklister på alle 3 tellepunktene med 9% og mer.

Totalt sykkeltrafikk 2015-2020 fordelt på tellepunkt
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Figur 26: – Totalt sykkeltrafikk 2015-2020 fordelt på tellepunkt, Statens vegvesenet
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Figur 27: Oversikt antall syklister ved tre tellepunkter i periode 2017 -– 2020, Statens vegvesenet

Grafene på figur 9, 10, 11 og 12 sammenligner registrerte sykler i årene 2017 til 2020 for alle
sykkeltellepunktene i Kristiansand. Her vises det at sykkelbruken har økt ved alle tellepunktene i 2020.
Den største gjennomsnittlige økningen ble registrert ved Vollevann, hvor antall syklister økte med mer
en 25% i forhold til 2019.

Figur 28: Antall syklister ved tellepunkt E18 Vollevann, Statens vegvesenet
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Figur 29: Antall syklister ved tellepunkt E18 Oddernesbro, Statens vegvesenet

Tabell 29 viser at sykkeltrafikken forbi tellepunktet E18, Oddernesbrua, viser nedgang i typiske ferier
som påskefereie og sommerferie. Videre er det tydelig at sykkeltrafikken synker utover høsten mot
desember måned.
Det mangler også data fra E18 Oddernesbro tellepunktet, det andre halvåret i 2016.

Figur 30: Antall syklister ved tellepunkt Fv452 Vollevann, Statens vegvesenet

For tellepunktet langs fylkesveien ved Vollevann mangler det data, spesielt fra året 2018.
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Figur 31: Antall syklister ved tellepunkt E39 Hannevika, Statens vegvesenet

Ved tellepunktene Vollevann og Hannevika i 2020 var sykkelbruken spesielt høy om vinteren i forhold
til årene før. Om våren og sommeren var det bare en liten stigning. Fra Oddernesbroa har vi ikke noe
data etter sommeren 2020. Men vi kan se at det har vært stor økning i antall syklister første halvåret
av 2020.
Hvert år kan man se den samme trenden: sykkelbruken går raskt ned om sommeren, og stiger igjen
rett etter. Dette betyr sannsynligvis at de fleste bruker sykkelen for å komme seg til jobb. På vinteren
er det en stabil nedgang i antall syklister. På våren er det en gradvis økning av syklister igjen.

5.3 Kollektivtransport
Fra og med 2019 begynte AKT å presentere statistikker basert på APC (automatisk passasjertelling).
APC teller alle passasjerer på AKT sine busser. På grunn av det nye systemet blir tallene noe høyere
enn de har vært tidligere. I 2018 var det problemer med passasjertellingene. Dette førte til at en god
del reiser ikke ble registrert. Av den grunn kan den reelle økningen fra 2017 til 2018 være større enn
2,4 %.
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Figur 32: Utviklingen av antall passasjer i 2014 – 2020, AKT

Utviklingen i busstrafikken viser en jevn økning. Fra 2014 til 2019 har økningen vært totalt 14,4 %.
Bussbruken gikk raskt ned i 2020 på grunn av Koronapandemien. Staten hadde i den tiden anbefalt å
ikke ta bussen. Kristiansand kommune har derfor ikke fremmet bussbruk i kampanjer i 2020. Antall
registrerte passasjerer som brukte kollektiv i år er under det som ble registrert i 2016.

1 542 679

7 198 342

Andre linjer Kristiansandsområdet

10 Største linjer Kristiansandsområdet

Figur 33: Andel linjer i 2020, AKT

Diagrammet i figur 34 viser passasjerfordeling mellom de 10 mest brukte busslinjene og de resterende
busslinjene i Kristiansandsområdet. Summen av passasjerer på alle linjene er 8.741.021. Det vil si at
de 10 mest brukte rutene har 82,4% av hele passasjerbelegget i Kristiansandsregionen. Se oversikten
i tabell 2.
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Figur 34: Passasjerfordeling mellom de 10 mest brukte busslinjene, AKT

Figur 35 viser at det i 2020 har vært en nedgang i antall passasjerer på alle busslinjene, unntatt for
M4. Grunnen til nedgangen av bussbruken, som skrevet tidligere i kapitelene, er Koronapandemien.
Busslinjen som blir mest brukt er fortsatt M1. Denne busslinjen kjører mellom Sørlandsparken og
Flekkerøy. Merk at tallene for linje M4 ikke er helt sammenlignbare, ettersom denne linjen startet opp
sommeren 2019.
Linje
M1 (Flekkerøy - Kvadraturen - UiA - Sørlandsparken)
M2 (Hånes - UiA - Kvadraturen - Voiebyen)
15 (Tinnheia - Kvadraturen - Lund - Universitetet)
12 (Vågsbygd senter - Kjos haveby - Kvadraturen - Justvik)
M4 (Hellemyr - Kvadraturen - Tømmerstø)
M3 (Slettheia - Kvadraturen - UiA - Søm)
40 (Kristiansand - Søgne)
30 (Kristiansand - Vennesla)
19 (Suldalen - Kvadraturen - UiA - Gimlekollen)
10 (Sykehuset - Kvadraturen)
Øvrige linjer
Totalt

Endring i %
-25 %
-23 %
-25 %
-25 %
89 %
-27 %
-22 %
-24 %
-26 %
-22 %
-36 %
-25 %

Figur 35: Antall passasjerer fordelt over de forskjellige busslinjer i 2020, AKT
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Figur 36: Utvikling av totalt antall passasjer i busslinje 100, i perioden 2014 – 2020, AKT

For busslinje 100 ser vi den samme tendensen som for de andre busslinjene: bussbruken har sunket
på grunn av Koronapandemien.

Figur 37: De 15 største område med hensyn til bussbruk i 2020,AKT

Figur 37 viser bussbruken i 2019 og 2020 i de 15 største områdene i Kristiansand, uavhengige av
hvilken linje de enkelte passasjerene har benyttet. Kvadraturen er det området med flest passasjerer.
Her er antallet over 4.000.000 passasjerer.
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5.4 Trafikkulykker og trafikksikkerhet
Videreutviklingen av gang- og sykkelveier bidrar til å gjøre trafikken tryggere. I dette kapitelet
omtaler vi derfor statistikk om trafikksikkerhet i Kristiansandregionen.
I 2020 mistet ingen livet i trafikken i Kristiansandsregionen. Dette er eneste året i perioden 20002020 det ikke er registrert noen drepte. Samme år var en i kategorien “meget alvorlig skadde” og
seks i kategorien “alvorlig skadde”. Året før var det fire drepte og syv i kategorien “alvorlig skadde”. I
perioden 2000-2020 sett under ett viser ulykkesstatistikken en nedadgående trend i antall drepte,
“meget alvorlig skadde” og “alvorlig skadde” over tid.

Figur 38: Antall politimeldte trafikkulykker for kategoriene drepte, meget alvorlig skadde og alvorlig skadde i
Kristiansandsregionen,2000-2020, Statens vegvesenet

Antall politimeldte personskadeulykker i Kristiansandsandsregionen hvor sykkel var involvert var fem
i 2020. Dette er under halvparten av antallet registrert året før. Årlige tall fra perioden 2009-2020
viser en nedadgående trend med laveste antall ulykker i 2020.

Figur 39: Antall politimeldte ulykker med sykkel involvert i Kristiansandsregionen 2009-2020, Statens vegvesenet
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5.5 Luftforurensning
Ren luft er viktig for trivsel og helse. Luftkvaliteten i Kristiansand er generelt god, men vinterstid kan
det være perioder med fint og stabilt vær eller inversjon (situasjon på vinteren med stillestående, kald
og skitten luft på bakkenivå under lave tåkeskyer/lokk.) som fører til høyere nivåer av luftforurensning
i noen områder av Kristiansand.
Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring. Svevestøv (PM10)
og nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra disse luftforurensningskildene.
I tillegg måles det også nivåer av benzen.
I Kristiansand er det to permanente målestasjoner for overvåkning av disse luftforurensningskildene:
•
•

Målestasjonen krysset Vesterveien/ Vestre Strandgata (Gartnerløkka), ble flyttet til
Bjørndalssletta i januar 2020. Målestasjonen er en gatestasjon med tett trafikk.
Målestasjonen Stener Heyerdahlsparken som gir uttrykk for den gjennomsnittlige
luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for (såkalt bybakgrunn).

Målinger viser at grenseverdien i forurensningsforskriften overholdes for både nitrogendioksid,
benzen og svevestøv, men det har vært overskridelser av øvre vurderingsterskel for svevestøv de fire
siste årene noe som betyr at kommunen er i fare å overskride grenseverdi for svevestøv og dette
utløste plikten om å utarbeide tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Dette arbeidet startet i 2020 og
tiltaksutredning med handlingsplan blir ferdigstilt i 2021.
Det er allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere svevestøvforurensing, (f.eks. trafikkreduserende
tiltak, gaterenhold og støvdempende tiltak, panteordning for gamle vedovner), men disse viser seg å
ikke være tilstrekkelige for å oppnå god nok luftkvalitet. Derfor utredes nå nye tiltak som skal sikre
god nok luftkvalitet. Handlingsplan for bedre luftkvalitet skal ferdigstilles i 2021.

Figur 40: Resultater av målinger for nitrogenoksider (NO2) i Kristiansand. Grenseverdien i forurensningsforskriften
overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift er 40 µg/m³. I tillegg vises øvre og nedre vurderingsterskel
som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår
skadevirkninger på helse (trygg luft). Kristiansand kommune
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Figur 41: Resultater av målinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. Grenseverdien i forurensningsforskriften overholdes.
Gjeldende årsgrenseverdi for svevestøv i henhold til forskriften er 25 µg/m³. I tillegg vises øvre og nedre vurderingsterskel
som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår
skadevirkninger på helse (trygg luft). Kristiansand kommune

I tillegg anbefaler Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet å stramme inn grenseverdiene for
svevestøv fra 01.01.2022. Da vil dette bli på samme nivå som luftkvalitetskriterier.

Figur 42: Resultater av målinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. I henhold til forskrift, skal døgngrenseverdier for
svevestøv (PM10) fra 2016 ikke overskrides mer enn 30 ganger i året. I tillegg vises øvre vurderingsterskel som utløser
plikter iht forskriften. Plikt til å sørge for at det utarbeides en tiltaksutredning er utløst. Kristiansand kommune

Eksponering for svevestøv er en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død. Risikoen for dødelighet
og sykelighet er høyere ved langvarig eksponering sammenliknet med kortvarig eksponering.
Eksponering for svevestøv kan føre til forverring av symptomene til mennesker med luftveis-, hjerteog karsykdommer, utvikling av luftveis-, hjerte- og karsykdommer (bl.a. ved å utløse
betennelsesreaksjoner) og forsterking av allergi. Det kan i tillegg ha effekter på; nervesystemet,
fosterutvikling, sædkvalitet, stoffskiftet (f.eks. diabetes og fedme). Det er særlig de som har
luftveissykdommer, hjertekarlidelser, diabetes, gravide, barn og eldre som er mest sårbare.
(Https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/temakapitler/svevestov/?term=&h=1)
Det har vært relativt mange dager med svevestøv forurensningsnivå over luftkvalitetskriteriet
(62 dager ved Bjørndalssletta i 2020). Luftkvalitetskriteriet anses som et nivå som de aller fleste kan
utsettes
for
uten
at
det
oppstår
skadevirkninger
på
helse,
dvs.
trygg
luft. (https://www.fhi.no/publ/2013/luftkvalitetskriterier---virkninger/ )
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Figur 43: Antall døgn med høyere nivåer av svevestøv (PM10) enn luftkvalitetskriteriet (30 ug/m3). Luftkvalitetskriteriet er
nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse, Kristiansand kommune

Utbredelse av svevestøvforurensning i Kristiansand
Kartleggingen av svevestøvutbredelse viser at grenseverdiene for både årsmiddel og døgnmiddel for
svevestøv overskrides nær tunnelmunninger langs E18 og langs E18 nord for Vige. Eksponeringstallene
viser at det er relativt stor andel av mennesker som eksponeres for betydelig luftforurensninger ved
deres bolig. Samtidig er det mye brukte gangs- og sykkelveier i nærheten av de store veiene.
(COWI, Tiltaksutredning 2020.)
a)
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b)

Figur 44: Årsmiddelverdi, 2019, for PM10 inkludert bakgrunnskonsentrasjoner, dette for hele beregningsområdet (a) og for
et mer innzoomet kart over sentrale Kristiansand (b). Brune områder viser konsentrasjoner over dagens grenseverdi i
forurensningsforskriften kap. 7, turkise områder viser nivåer over øvre vurderingsterskel og røde områder har konsentrasjoner
over foreslått revidert grenseverdi for årsmiddelet for PM10 , Kristiansand kommune

Luftsonekart
I 2016 ble luftkvaliteten i Kristiansand kartlagt og det ble utarbeidet luftsonekart i tråd med
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012. I retningslinjen er
det angitt grenseverdi for gul og rød sone for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂).
Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning som helseinstitusjoner, barnehager,
skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur.
Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse
med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.
Luftsonekartet er basert på beregninger for utslipp av svevestøv og nitrogendioksid fra veitrafikk,
vedfyring, industri, flytrafikk på Kjevik flyplass og skipstrafikk. I 2020 har Miljødirektoratet utarbeidet
et luftsonekart, og de delene av kommunen som ikke ble inkludert i kartleggingen i 2016, er vurdert
basert på dette luftsonekartet. Det virker å være begrensede utfordringer med dette i deler av
kommunen, som i tidligere Søgne og Songdalen kommuner. Kartleggingen av luftkvaliteten og
luftsonekartet indikerer at det er behov for å redusere svevestøvnivåene i deler
av Kristiansand. Luftsonekart viser at ca 9% av befolkningen i gamle Kristiansand er utsatt for
betydelig luftforurensning. Tiltak bør rettes mot de viktigste kildene, som er veitrafikk og vedfyring.
Luftsonekart for gamle Kristiansand.
Luftsone kart for hele Kristiansand kommune utarbeidet av Miljødirektoratet.
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Figur 45: Luftsonekart, Kristiansand kommune

6. Veien videre
Fremover skal ATP-samarbeidet videreføre prosjektene som ble igangsatt i tidligere budsjetter. I
tillegg startes særlig bygning av infrastruktur for gange og sykkel fra belønningsportefølje:
•
•
•

Fv. 4234: Toftelandsveien-Toftelandsbrua: Fortau i Søgne
Fv. 420: Heldal - Tingsaker - forenklet løsning i Helldalsbakken i Lillesand
Fv. 4234 Løsning fra innkjøring til Volleberg til gangbru over Songdalselva v. Birkeli.
Prosjektet har vært inne i porteføljen også tidligere. Tidligere bevilgning har gått til
forsterkning av skulder og tilskudd til etablering av ny GS bro over elven. Prosjektet skal sikre
myke trafikanter en trygg og god tilgang til den nye broa - til og fra bl.a skolen

I tillegg satser belønningsportefølje for 2021 på hurtiglading for buss og mindre fremkommeligstiltak
på Kvadraturen.
En ny adferdskampanje blir utviklet i 2021 med navn “Sykkelglede”. Med hensikt til Corona
epidemien er det fortsatt vanskelig å fremme kollektivtransport derfor satser ATP-samarbeidet på
sykling som miljøvennlig fremkomstmiddel.
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6.1 Sykkelstrategi 2010 – 2020
I 2010 bestemte ATP sekretariatet å definere en sykkelstrategi for Kristiansandregionen. I denne tida
var det et behov for å øke og målrette satsingen på sykkel i regionen; derfor var det “avgjørende å ha
langsiktige strategier og målsettinger å arbeide mot som er bredt forankret og vedtatt politisk”. Disse
strategiene har blitt etablert og vi ser at sykling er et sentralt tema i adferdskampanjer og valg av
fysiske tiltak i ATP-regionen. I 2010 ble det definert fem satsingsområder for sykling som omtales
under. ATP fortsetter å arbeide med disse områdene, men har valgt ikke å produsere en ny
sykkelstrategi fra 2020. Nye tiltak og langsiktige strategier er en del av søknaden om byvekstavtalen
som utarbeides parallelt til ATP-arbeidet.
Satsingsområder fra sykkelstrategien 2010-2020:
1.
2.
3.
4.
5.

Forbedring av hovedsykkelveinettet
Bedre drift og vedlikehold
Tilrettelegging på arbeidsplasser (offentlige og private virksomheter)
Sykkelkampanjer og informasjon
Bedre sikkerhet for syklister

1. Forbedring av hovedsykkelveinettet
Mellom 2010 og 2020 ble det bygd 43,5 km gang- og sykkelveier i Kristiansandregionen som er delvis
integrert i hovedsykkelveinettet. I tillegg ble mer enn 60% av tildelte midler til sykkel i byvekstavtalen
foreslått til bruk på sykkelekspressveien. Under følger en oversikt over hva som er bygd av gangsykkelveier i perioden 2010 til 2020.
Anlegg

Åpnet

Kommune

Lengde

Fv 461 Brennåsen-Nodeland

2010

Songdalen

1,60 km

Rv 9 Homme-Skarpengland

2010

Vennesla

2,60 km

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal

2010

Kristiansand

0,10 km

Fv 452 Justvik-Fagerholt

2010

Kristiansand

2,45 km

Rv 41 Ryen - Solsletta

2011

Kristiansand

1,30 km

Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd

2011

Kristiansand

0,40 km

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal

2011

Kristiansand

0,11 km

E39 Oppgradering av GS ved Hannevika

2011

Kristiansand

0,11 km

Fv 236 Solheimsveien (Bergstø-Tingsaker)

2011

Lillesand

1,20 km

Fv 239 Møglestu - Stykkene

2011

Lillesand

1,20 km
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Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro

2011

Birkenes

1,40 km

Oddernesveien-Torridalsveien, snarvei

2012

Kristiansand

0,08 km

2012

Kristiansand

0,40 km

2012

Kristiansand

0,19 km

2012

Kristiansand

0,53 km

Fv 303 Augland-vegstasjonen

2012

Kristiansand

0,51 km

Fv 401 Høgvåg-Indre Årsnes

2012

Lillesand

1,80 km

Fv 159/ Fv 160 Torve-Moneveien

2012

Søgne

1,10 km

E18 Timeneskrysset-Sørlandsparken

2013

Kristiansand

1,14 km

E18 Narviksbakken (bygd med miljøskjerm)

2013

Kristiansand

0,30 km

Fv 239 Møglestu – Stormyrkrysset E18

2014

Lillesand

1,40 km

E 18 Narviksbakken

2014

Kristiansand

0,50 km

2014

Kristiansand

0,81 km

2014

Kristiansand

0,36 km

E39 Hannevika-Kartheikrysset

2014

Kristiansand

0,15 km

Rv 9 Gartnerløkka-Grimsvollen

2015

Kristiansand

0,65 km

E39 Kartheikrysset-Rige

2015

Kristiansand

1,00 km

Sykkelekspressveien
Oddernesveien ved Oddernes kirke
Sykkelekspressveien
Fv 456 Vågsbygdveien – Auglandsbukta
Sykkelekspressveien
Fv 456 Vågsbygdveien - Lumber-Fiskå
Sykkelekspressveien

Sykkelekspressveien

Sykkelskpressveien
Fv 456 Fiskå-Eskefabrikken
Sykkelekpressveien
Fv 456 Kolsdalen
Sykkelekpressveien
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Fv 405 Mosby skole-Ravnåsveien

2015

Kristiansand

0,34 km

Kommunal vei. Dvergsnes skole-Odderhei
terrasse
Fv 405 Vennesla kirke-Venneslaheimen

2016

Kristiansand

0,30 km

2016

Vennesla

0,30 km

Fv 402 Birkeland-Stormyr

2015/2016

9,4 km

Kommunal vei Linnegrøvan-Linneflaten

2016

Birkenes
/ Lillesand
Søgne

Kommunal vei Tretjønnveien (fra Borhilds vei)Presteheia skole
Fv 456 Myrbakken

2017

Kristiansand

0,5 km

2017

Kristiansand

0,3 km

Tretjønnveien - Borghildsvei - Prestheia skole

2017

Kristiansand

0,5 km

Linnegrøvan - Linneflaten

2018

Søgne

0,91 km

Fv 456 Strekning på Langenes

2018

Søgne

1,15 km

2018

Kristiansand

1,0 km

2018

Kristiansand

0,25 km

2018

Kristiansand

0,75 km

2019

Iveland

0,15 km

Kommunal vei fra Myrane trafikkareal til
skolene
Jernbanegata - Viadukten -Lillesand sentrum

2019

Birkenes

0,2 km

2019

Lillesand

0,45 km

Fv 405 - Samkom-Hagen

2019

Vennesla

1,0 km

FV 461 - Vatneli - Kilen

2019

Songdalen

1,3 km

Salemsvegen etappe 1

2020

Kristiansand

0,52 km

Kommunal vei - Bispegra -Kløvertun

2020

Kristiansand

0,48 km

Sykkelkspressvei langs E 18 ved Håneskrysset

2020

Kristiansand

0,80 km

Fv 456 Sykkelekspressvei Myrbakken
Nikkelverket
Strekning ved Spicheren (ny bussterminal)

-

Kommunal vei Slettheiveien,
Gislemyrveien
Bakkane boligfelt til Fv. 405

-

Kartheia

0,91 km

Total 43,5 km
Figur 46: Gang- og sykkeltiltak 2010-2020, ATP-samarbeidet
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2. Bedre drift og vedlikehold
God drift og vedlikehold er nødvendig for å holde høy standard på gang- og sykkelveinettet slik at
bruken av disse kan opprettholdes og økes. Gang- og sykkelveier langs riks- og europaveier er Statens
vegvesen sitt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar langs fylkesveiene og kommunene har ansvar langs
kommunale veier.
For at sykkel skal kunne dekke en betydelig del av ventet vekst i persontransporten er det avgjørende
at det skapes helårssyklister som ikke går over til å reise med bil eller kollektiv på vinteren. Ved
vinterdrift prioriterer Kristiansand kommune og Statens vegvesen at det skal brøytes på bussveier og
gang- og sykkelveier først. Brøyting starter normalt ved 3-5 cm snø på disse veiene. I tillegg strøs gangog sykkelveier med grus ved behov. Vinteren 2018 ble alle brøytebiler i Kristiansand kommune samt
fem av Statens vegvesens brøytebiler utstyrt med GPS. Denne informasjonen brukes i et brøytekart
som viser status for brøyting av alle veier som disse bilene dekker. Kartet oppdateres fortløpende og
er derfor et nyttig verktøy for å vurdere fremkommeligheten på gang- og sykkelveier for innbyggerne
i kommunen. Det ble også innført utsending av talemelding som sjåførene må respondere på som
erstatning for at alle sjåførene ble oppringt manuelt hver gang det er behov for at de rykker ut. Dette
sparer mye tid og gjør at brøytingen kan komme i gang raskere. Når vintersesongen er over prioriteres
feiing av gang- og sykkelveier først. Driftsansvarlige i kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen
kommuniserer med hverandre for å sikre en best mulig samordning med effektive brøyteruter og for
å unngå i størst mulig grad at snø fra vei brøytes opp i nybrøytet gang- og sykkelvei.
Kristiansand ble i 2018 kåret til “Norges beste sykkelby”. Spørreundersøkelsen som ligger til grunn for
kåringen viser at syklister i Kristiansand er mest fornøyde i landet med standarden på drift og
vedlikehold av sykkelveier sommer og vinter.

3. Tilrettelegging på arbeidsplasser (offentlige og private virksomheter)
En stor del av reisene som foretas i regionen er reiser i forbindelse med jobb. Ved å redusere bilbruk
til disse reisene vil en kunne spare utgifter, forbedre helse og trivsel, samt redusere klimagassutslipp,
lokal forurensing og kø. For å støtte virksomheter i ATP-regionen i å tilrettelegge for bruk av sykkel til
jobbreiser blant sine ansatte har ATP utviklet prosjektet “mobilitetsplanlegging i virksomheter”. I
prosjektet kartlegges ansattes reisevaner til og fra jobb i virksomhetene som deltar. Kartleggingen
danner grunnlag for utarbeidelse av handlingsplaner og deretter gjennomføring av konkrete tiltak i de
ulike virksomhetene for å øke miljøvennlig reising blant de ansatte. Hver virksomhet kan søke om
opptil 100 000 kr i tilskudd til gjennomføring av prosjektene og finansieres av ATP-midler. Effekten av
tiltakene måles ved en ny kartlegging av reisevaner ett år etter den første ble gjennomført. Pilotfasen
som ble gjennomført i 2019 hvor fem virksomheter deltok ga gode resultater hvor flere av pilotene
har erstattet rundt 10 prosent av bilbruken med kollektiv og sykkel. På bakgrunn av erfaringene fra
pilotfasen er det utarbeidet en veileder for mobilitetsplanlegging i virksomheter. I 2020 var det 9
virksomheter som deltok i prosjektet. Dette året ble det i tillegg gitt et tilbud til bedriftene om støtte
til å søke sertifiseringen «sykkelvennlig arbeidsplass» som er utarbeidet av Syklistenes Landsforening.
4. Sykkelkampanjer og informasjon
I 2010 satt ATP resultatmålet på 3 sykkelkampanjer som skulle gjennomføres årlig for hele regionen.
I 2020 ble det gjennomført fire kampanjer: «Jeg kjører grønt» og «Sykle til jobben» for voksne;
«Beintøft» og «Den grønne kampen» for barn og ungdom.
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Fremover ønsker vi å omorganisere de eksisterende kampanjene siden statistikk og tilbakemeldinger
fra deltakerne viser at disse viderekommende kampanjene ikke lenger skaper samme interesse som
før. Det er fortsatt stort behov for adferskampanjer som motiverer folk til å gå og sykle, men disse må
bli oppfrisket. I 2021 blir derfor en god del av de eksisterende kampanjene gjennomført mens vi
forbereder nye opplegg for de kommende årene.
5. Bedre sikkerhet for syklister
Gjennom stadig utbygging av sykkelvegnett og god markering av veier bidrar ATP-samarbeidet til
bedre sikkerhet. Samtidig er det vanskelig å måle sikkerheten siden sykkelulykker sjelden blir
rapportert og vi ser derfor en stor variasjon mellom årene.
Fra 2021 støtter ATP-samarbeidet prosjektet «På sykkel» som er opprettet og gjennomført av
Kristiansands Cykleklubb KCK. KCK organiserer sykkeldager på skolene hvor elevene øver seg på sykling
i vanskelig terreng og forskjellige hverdagssituasjoner. Dette bidrar til trygghetsfølelsen til barn og
foreldre. Skolene responderer veldig bra på tilbudet og etterspørselen er høy.
Byvekstavtale
Kommunene i Kristiansandsregionen og fylkeskommunen arbeider med å komme i forhandlingsposisjon om en byvekstavtale med staten. Søknaden om byvekstavtalen innebærer føringer for
prioritering av gang- og sykkeltiltak i Kristiansandsregionen. I tillegg er det utarbeidet en portefølje
med tiltak for sykkel og gange. Disse dokumentene er en videreføring av ATP sin sykkelstrategi 20102020.

Mer informasjon
o Les mer om Areal- og transportplansamarbeidet i
Kristiansandsregionen
o Les mer om bompengeregnskapet for Kristiansandsregionen 20092018
o Les mer om Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen
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Regnskap 2020 – Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen
Belønningsavtale 2013-2016 (inkl. ekstra belønningsmidler 2015 og 2016) – 80030032

Prosjekt-nummer Prosjektnavn

Regnskap Xledger Budsjett ATP

Utbetalinger
26

Innfartsparkering ATP-området

31

Kollektivtrasé rutebilområdet Bjørndalssletta 100 000
Totale utgifter

266 912

400 000
1 100 000

366 912

Merverdiavgift

25 000

Avsetning belønningsmidler/overført 2021

10 009 753

TOTALT

10 401 665

Inntekter/finansiering:
Momskompensasjon

25 000

Belønningsmidler overført fra 2019

10 255 305

Renteinntekter 2019

121 360

SUM

10 401 665

Regnskap 2020 – Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen
Belønningsavtale 2017-2019 – 80030031

Prosjektnummer

Prosjektnavn

Regnskap
Xledger

Budsjett
ATP
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1

Snarveier Kristiansandsregionen

1 000 000

1 900 000

22

GS salemsvegen etappe 1

3 043 244

3 800 000

41

Opprustning GS Bispegra - Kløvertun

1 674 832

3 000 000

42

Reasfaltering av viktige kommunale
sykkelveier

1 730 000

3 300 000

Totale utgifter

7 448 076

Merverdiavgift

432 500

Avsetning belønningsmidler /overført 2021

39 853 304

TOTALT

47 733 880

Inntekter/finansiering
Momskompensasjon

432 500

Belønningsmidler overført fra 2019

46 769 305

Renteinntekter 2020

532 075

Sum

47 733 880

Regnskap 2020 – Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen
Belønningsavtale 2020-2023 (prosjektnr. 80030030)

Prosjekt-nummer Prosjektnavn

Regnskap Xledger Budsjett ATP

49

1.

Driftstilskudd til AKT

74 000 000

74 000 000

Statstilskudd/Driftstilskudd

20 000 000

20 000 000

Totale utgifter

94 000 000

Merverdiavgift

5 640 000

Avsetning belønningsmidler /overført 2021 16 122 058
TOTALT

115 762 058

Inntekter/finansiering
Momskompensasjon

5 640 000

Overført fra staten

110 000 000

Renteinntekter 2020

122 058

Sum

115 762 058

110 000 000
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