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Belønningssøknaden 2020-2023 – sammendrag
Kristiansandsregionen søker om en fireårig avtale med en total ramme på 546 mill. kr.
Regionen har et særlig behov for å opprettholde satsningen og ambisjonsnivået for økt andel
reisende med kollektivtrafikk, sykkel og gange i påvente av en byvekstavtale for regionen. Dette
medfører at regionen har gjort nøye prioriteringer i arbeidet med prosjektporteføljen.
Midlene det søkes om fordeles på drifts- og infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken, samt
infrastrukturtiltak for gange- og sykkelløsninger som skal bidra til nullvekstmålet.
Totalbeløpet har følgende fordeling på hovedsatsingsområdene:
Tabell: Tiltaksportefølje fordelt på tiltakskategorier. Alle tall oppgis i MNOK

Tiltaksportefølje 2020-2023
Kollektivtrafikk drift
Kollektivtrafikk infrastruktur
Infrastruktur G/S-tiltak
Total sum

Sum MNOK
327
40
179
546

Med søknaden følger en detaljert porteføljeoversikt som beskriver hvilke prosjekter og tiltak det
søkes om midler til. Se denne i egen kapittel.

Bilde: Dalane bussanlegg i Kristiansand Foto: Vest-Agder fylkeskommune
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Bakgrunn for søknaden
Areal og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet)
ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen har vært et permanent regionalt samarbeid siden januar
2010. Samarbeidspartnere er fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder og kommunene
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, og Vennesla. I tillegg deltar Statens
vegvesen og Agder Kollektivtrafikk i samarbeidet. Formålet er et mer effektivt og miljøvennlig
transportsystem, der nye tiltak og satsing vurderes i en helhet. Kristiansand kommune og Vest-Agder
fylkeskommune har vært avtaleparter på vegne av ATP-samarbeidet.
ATP-samarbeidet styres av det politisk utvalget Areal- og transportplanutvalget (ATP-utvalget). I
dette utvalget er de syv kommunene og begge fylkeskommunene representert.
Fra 1. januar 2020 blir Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner slått sammen til Agder
fylkeskommune og kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne slås sammen til Kristiansand
kommune. Pr. november 2019 pågår et arbeid som skal se på organiseringen av ATP-samarbeidet
videre fra og med 2020.

Nåværende og tidligere belønningsavtaler
Kristiansandsregionen var, sammen med Trondheim, de første som inngikk flerårig belønningsavtale
for perioden 2009-20121. Deretter fulgte en fireårs avtale fra 2013-20162, før vi nå er i ferd med å
avslutte avtalen for 2017-20193. Regionen rapporterer årlig tilbake til Samferdselsdepartementet om
måloppnåelse og status.
Både i perioden 2009-2012 og 2013-2016 er det utbetalt 285 mill. kr i ordinære belønningsmidler. I
sistnevnte periode ble det også utbetalt 65 mill. kr i ekstra belønningsmidler. Totalt ble det utbetalt
350 mill. kr for perioden 2013-2016.
I nåværende belønningsavtale for 2017-2019, har regionen fått 300 mill. kr. Målsettingen i avtalen er
at personbiltrafikken gjennom de fem bomstasjonene i Kristiansand ikke skal overstige trafikken ved
utgangen av forrige periode (2016). Dette omtales som nullvekstmålet.

Resultater og måloppnåelse av nullvekstmålet
Kristiansandsregionen har oppnådd nullvekstmålet i alle avtalene. Det har ikke vært økning i
biltrafikken i perioden 2009-2018.
Periode
Prosentvis
endring

2009-2012
-0,5 %

2012-2016
-0,7 %

2016-2018
-0,5 %

Tabell: Endring i personbiltrafikk (samlet) i regionen fordelt for hver avtaleperiode (i forhold til avtalenes referanseår).

1

Avtale om belønningstilskudd om stilskudd til bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk 2009 - 2012

2

Avtale om belønningstilskudd til bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk for perioden 2013 - 2016

3

Avtale om belønningstilskudd til bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk for perioden 2017-2019
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Tabellen viser endringen i personbiltrafikken fordelt på de ulike avtaleperiodene. I perioden 20092012, hadde regionen 0,5 % nedgang. I påfølgende periode, fra 2012-2016, målte personbiltrafikken i
regionen 0,7 % nedgang. I 2018 var personbiltrafikken 0,5 % lavere enn i 2016.
I tillegg kan regionen vise til:






27 % økning i busspassasjerer fra 2009-2019
6 km nye kollektivfelt fra 2009-2019
Økt sykkelandel fra 2009 – 2013/14
Ca. 40 km nye eller rehabiliterte gange- og sykkelveier fra 2009-2019
Ca. 12 km sykkelvei med fortau fra 2009-2019

Ny bussterminal og reguleringsplass for buss ble åpnet ved Universitetet i Agder i november 2018. Det innebar et stort løft
for kollektivtrafikken i Kristiansand og regionen for øvrig. Samtidig er det tilrettelagt for syklister og gående. Foto: Statens
vegvesen
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Situasjonsbeskrivelse for Kristiansandsregionen
Betydningen av belønningsmidler for måloppnåelse – tiltakene virker
Gjennom tiltak finansiert av belønningsordningen har det vært mulig for Kristiansandsregionen å
hindre vekst i personbiltrafikken og opprettholde det nasjonale målet om nullvekst, til tross for
relativt høy befolkningsvekst og kraftig økning i elbilreiser.
Belønningsmidlene regionen har mottatt, har inngått i et spleiselag med ordinære bevilgninger fra
kommuner, fylkeskommune og Statens vegvesen. Belønningsmidlene er et avgjørende bidrag til å
gjennomføre tiltak som del av arbeidet med en reell omlegging av befolkningens reisevaner. Uten
belønningsmidler vil ikke regionen klare å levere på dagens nullvekstmål. Den viktigste årsaken til
dette vil være at kollektivtrafikken vil miste et betydelig tilskudd, som i 2019 utgjør 73 mill. kr. Uten
belønningsmidler må busstilbudet reduseres kraftig.
Forutsigbarhet i bevilgningene gjør det i større grad mulig å planlegge et fremtidig busstilbud som et
virkemiddel i utbyggingspolitikken. Slik ordningen har fungert til nå, har den finansielle
uforutsigbarheten for fylkeskommunen vært for stor til å få full effekt av en slik planleggingsmodell.
Dette håper vi vil endres når regionen inngår en byvekstavtale med staten.
Det er grunn til tro at trafikkreduksjonen som kom ved omleggingen til tidsdifferensierte bomtakster
hadde vært mindre og/eller kortvarige, dersom regionen ikke hadde satset på utbygging og
forbedringer av viktige gange- og sykkeltraseer, forbedret busstilbud og adferdskampanjer parallelt.

Sammenheng med framtidig byvekstavtale og ny bompengeordning
Kristiansandsregionen har over lengre tid arbeidet med grunnlaget for å inngå en byvekstavtale med
staten. Et prinsippvedtak for innretning av byvekstavtalen inkludert bompengeordning, ble vedtatt av
Kristiansand bystyre 23. november 2016 (sak 165/16)4 og i Vest-Agder fylkesting 13. desember 2016
(sak 68/16)5. Det lokale forslaget for byvekstavtale ble oversendt departementet i januar 2017.
I arbeidet inngår en portefølje for en 16-årsperiode, med tiltak rettet mot gange, sykkel og bedre
busstilbud. Disse prosjektene som har dannet grunnlaget for prosjektene i denne søknadsporteføljen.
Ettersom det er usikkert når forhandlingene om en byvekstavtale kan settes i gang, er det avgjørende
å opprettholde dagens busstilbud, med ytterligere forbedringer.
Videre foreligger et forslag til innretning av ny bompengeordning for regionen som innebærer en
indeksregulering av takstene og innføring av en 50 % bomtakst for elbiler. Regionens mål er at den
nye innretningen vedtas av Stortinget tidlig i 2020.
Dersom bompengeinnkrevingen i regionen bortfaller, vil dette ha svært negative konsekvenser i form
av trafikkvekst. Det er ikke realistisk at andre restriktive tiltak, slik som parkerings- og arealpolitikk, vil
kunne kompensere for trafikkveksten.

4
5

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/Meetings/Details/15840387?agendaItemId=15005697
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/VAF/Meetings/Details/714311?agendaItemId=211806
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Utfordringer for kollektivtrafikken - drift og fremkommelighet
Kristiansandsregionens satsing på bedre busstilbud i de foregående belønningsavtalene har utvilsomt
bidratt til at regionen har klart å oppnå målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken. Den ordinære
fylkeskommunale finansieringen til kollektivtrafikk er ikke innrettet for å kunne ivareta det økte
driftsnivået som i dag finansieres av belønningsmidler. Dersom bidraget fra belønningsordningen
bortfaller, vil ikke dagens tilbud kunne opprettholdes. Resultatet vil bli nedgang i antall kollektivreiser
og sterk vekst i personbiltransporten. Det vil være svært krevende å gjenvinne et slikt tap av
kollektivtrafikkens omdømme på et senere tidspunkt.
Hvor høyt tilskuddsnivå driften av kollektivtrafikken skal ha, avhenger b.la. av samarbeid om
arealplanlegging og fremkommelighet. Det er utfordrende at fremføringshastigheten for bussene er
for lav, sammenlignet med privatbilene. Statens vegvesen, Kristiansand kommune, Vest-Agder
fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har et tett samarbeid om å bedre
fremkommeligheten for kollektivtrafikken i Kristiansand. Ambisjonen er å gi kundene en raskere og
mer forutsigbar reisetid. AKT har foretatt analyser av kjøretidsdata som viser hvor de største
forsinkelsene for bussene oppstår. Partene har sammen prioritert 17 tiltak6 for å bedre
fremkommeligheten. Det jobbes med å realisere tiltakene, men manglende finansiering er
utfordrende.
I tråd med Agders fremste styringsverktøy, Regionplan Agder 20307, er kollektivtrafikkens ambisjon
at alle nye busser som kjøpes inn, skal være elektriske. Å innfri dette vil kreve finansiering av både
materiell og ladeinfrastruktur.
Med en ren videreføring av dagens satsing på kollektivtrafikken, slik denne søknadsporteføljen legger
opp til, er eksisterende planer for utvikling av både drift og infrastruktur underfinansiert.

Nødvendige tiltak for å holde nullvekstmålet i vår region
Hvis regionen skal klare å opprettholde målet om nullvekst i biltrafikken framover, er en videre sterk
satsing som innebærer både positive og restriktive virkemidler nødvendig. Det siste året har regionen
imidlertid observert tendenser som tyder på at 2019 kan bli det første året nullvekstmålet ikke
oppfylles, selv med en fortsatt sterk økning i kollektivreiser. Dersom regionen skal fortsette å oppfylle
nullvekstmålet i en ny avtale, trengs ytterligere tiltak som gjør det mindre attraktivt å benytte
personbil. De viktigste slike tiltak er:






Økning av bomtakstene
Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken
Innskjerping av parkeringspolitikken
Utbygging av infrastruktur innen sykkel- og gange
En strammere arealpolitikk

I 2019 ser det ut til at effekten som i 2013 kom fra tidsdifferensierte takster i bomstasjonene, er i
ferd med å avta. En del av forklaringen må tilskrives sterk økning i elbiler som passerer gratis, og den
generelle inntekstveksten i befolkningen. Bomtakstene i regionen er ikke indeksregulert siden 2013.
Disse faktorene, kombinert med befolkningsvekst, utgjør sterke drivere for økt reiseaktivitet og mer
bilbruk.
6
7

Agder Kollektivtrafikk AS: Fremkommelighetstiltak for buss (april 2019)
Regionplan Agder 2030 har et mål om å redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030.
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Befolkning- og transportutvikling i Kristiansandsregionen
Befolkningsutvikling Kristiansandsregionen
Fra 2012-2018 har antall beboere per tettstedsareal økt i alle kommunene, med unntak av
Songdalen. For Kristiansand kommune er endringen 7 %. På grunn av endret beregningsmetode er
det ikke sammenlignbar statistikk lengre tilbake i tid enn dette.
I perioden 2014-2018 har regionens befolkning økt med 5,1 %. Til sammenligning økte Norges
befolkning med 3,7 % i samme periode. Se fordelingen for kommunene i tabellen under.
Område
Kristiansand
Søgne
Songdalen
Vennesla
Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansandsregionen

2014

2015

2016

2017

2018

87 395
11 145
6 348
14 060
10 277
5 053
1 308

88 447
11 260
6 419
14 308
10 577
5 147
1 317

89 268
11 321
6 586
14 425
10 702
5 178
1 342

91 440
11 342
6 656
14 532
10 871
5 187
1 330

92 282
11 403
6 706
14 630
10 990
5 212
1 326

Vekst 20142018
5,6 %
2,3 %
5,6 %
3,9 %
6,9 %
3,2 %
1,4 %

135 586

137 475

138 822

140 028

142 549

5,1 %

Figur: Befolkningsutvikling Kristiansandsregionen. Kilde: SSB

Tabellen viser at i løpet av det siste året, fra 2017 til 2018 har befolkningen i Kristiansandsregionen
økt med 1,8 %.

Personbiltrafikkutvikling
Kristiansandsregionen har ikke hatt økning i biltrafikken i perioden 2009-2018.

Personbiltransport 2012-2018
19 000 000
18 500 000
18 000 000
17 500 000
17 000 000
16 500 000
16 000 000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figuren viser utviklingen for personbiltransport 2012-2018. Kilde: Ferde AS

Figuren viser utviklingen for personbiler fra 2013-2018. Fra 2017 til 2018 er personbiltrafikken
gjennom bomstasjonene i Kristiansand redusert med 0,5 %.
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For perioden 2016-2018 er det stasjonen på Presteheia som har hatt størst nedgang med -6,9 %,
deretter følger Sødal og Bjørndalssletta med mindre nedgang på hhv. -1,1 % og -0,9 %. De andre
stasjonene, på E39 Vestervegen og Rv9 Grim har hatt tilnærmet ingen endring fra 2016-2019.
Bomstasjon
E18
E39
Rv 9 Grim
Presteheia
Sødal
Totalt

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Endr. 20162018 i %

7 889 251
6 897 656
2 415 770
521 073
957 732
18 681 482

7 956 390
6 923 559
2 134 829
510 019
944 433
18 469 230

8 138 195
7 161 861
1 881 288
508 833
956 579
18 646 756

8 179 628
7 175 537
1 876 309
505 848
950 431
18 687 753

8 211 598
7 189 454
1 834 865
506 146
939 092
18 681 155

8 141 116
7 210 016
1 834 373
471 175
928 888
18 585 568

-0,9
0,3
0,0
-6,9
-1,1
0,5%

Tabell 1 Kilde: Ferde AS

Utvikling i rushtrafikk morgen og ettermiddag fra 2012-2018
Rushtrafikken er 3 % lavere i 2018 enn i 2012, men den har økt med 0,3 % fra 2017 til 2018.
Reduksjonen har holdt seg stabil fra innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i 2013, fram til og
med 2018.
Rushtid

Redusert trafikk
2012-2018

Endring %

Morgen

-56 660

-1,8

Ettermiddag

-126 674

-4,4

Sum

-183 334

-3,1

Tabellen viser at reduksjonen i rush er betydelig større i ettermiddagsrush (-4,4 %) enn i
morgenrushet (-1,8 %) i perioden 2012-2018.

Elbilutvikling
Bomstasjon
E18
Bjørndalsletta
E39 Vesterveien
Rv9 Grim
Presteheia
Sødal
Snitt totaltrafikk

2013

0,7

2014
1,9

2015
3,9

2016
6,1

2017
9,5

2018
11,8

2,0
1,8
3,0
1,4
2,0

3,9

5,9
6,1
10,5
4,7
6,1

8,9
8,4
15,1
7,0
9,2

11,1
10,8
18,7
9,1
11,5

4,1
6,4
3,2
4,0

Tabell 2 Andel elbiler i prosent av total trafikk i Kristiansandsregionen - Kilde Ferde AS

Antall elbiler gjennom bomstasjonene har økt kraftig i perioden 2014-2018. I 2013 utgjorde elbilene
bare 0,7 % av personbiltrafikken, mens i 2018 er økt til 11,5 % av personbiltrafikken. Elbilene inngår i
statistikken for totaltrafikk og rushtidstrafikk.
Transportøkonomisk institutt oppgir at under moderat optimistiske forutsetninger, vil det være
anslagsvis 800 000 elbiler på norske veier i løpet av 2025. Vilkåret er at elbilsalget også etter 2020
fortsetter å vokse i omtrent samme takt som i perioden 2012-2018. I sin tur krever dette
formodentlig at elbilfordelene videreføres i noenlunde samme omfang som hittil.
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Kollektivtrafikkutvikling
Utbygging av infrastruktur som gir fremkommelighet for bussen, er et helt sentralt og langsiktig
virkemiddel for å redusere biltrafikk. I perioden 2009-2018 har Kristiansandsregionen bygd 6-7 km
kollektivfelt/bussgater.
Kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen har utviklet seg positivt siste 10 årene. Siden 2009 har
veksten i antall reiser med kollektivtrafikk vært 27%, mens befolkningsutviklingen i samme periode
har vært under halvparten, dvs. 13% (Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla). Dette signaliserer
at den økte satsingen på kollektivtrafikken virker og har bidratt sterkt til at regionen har nådd
nullvekstmålet frem til i dag.

Utvikling for kollektivtrafikk
Kristiansandsregionen
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2013

2014

2015

Bussmetro

2017

2018

Andre ruter Kristiansand

2015

2016

2017

2018

3 564 680
4 557 164

3 718 197 3 764 033
4 759 481 4 775 203

3 890 456
5 028 176

3 796 897
5 426 742

3 720 939
5 723 281

Endring
2013-2018
4,4 %
25,6 %

8 121 844

8 477 678 8 539 236

8 918 632

9 223 639

9 444 220

16,3 %

2013
Bussmetro
Andre ruter
Kristiansand
Sum

2016

2014

Fra 2017 til 2018 økte passasjerturer på bussene i Kristiansandsregionen med 2,4%8. Det utgjør en
økning på i overkant av 220.000 bussreiser. I perioden 2013-2018 økte antall passasjerturer med 16,3
%. Det skyldes en rekke forhold: bedre rutetilbud, moderate priser på periodekort, flexikort, appene
«AKT reise» og «AKT billett», sanntids-informasjon, oppgraderte busstopp, nye kollektivfelt og flere
innfartsparkeringer.
Bussmetro har økt med 4,4 % fra 2013 til 2018, mens de andre rutene i Kristiansand har hatt en
formidabel vekst på 25,6 % i samme periode.
Kollektivtrafikken har også hatt en sterk kvalitetsforbedring de siste 10 årene. Kundetilfredsheten har
økt fra 54% til 78%. Betalingen på bussene har gått fra nær 100% kontantbetaling til mindre enn 15%
8

Problemene med passasjertelling i 2018 har ført til at en god del reiser ikke er registrert. Det betyr at den
reelle økningen fra 2017 til 2018 kan være større 2,4 %.
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kontanter. Av alle solgte billetter er i dag 88% forhåndskjøpte. Sanntidssystemet gjør at kundene kan
se når bussen faktisk ankommer sin holdeplass. Videre er kollektivtilbudet i regionen er basert på
fornybar energi. CO2 utslippet fra kollektivtrafikken er redusert med nær 7000 tonn årlig i
Kristiansandsregionen fra sommeren 2018.

Utvikling innen sykkel og gange
Sykkeltrafikken i Kristiansandsregionen har økt over mange år. Den gode utviklingen i regionen
skyldes blant annet at gang- sykkelveinettet, inkludert sykkelparkering, har blitt stadig bedre.
Bompenger med tidsdifferensierte satser og satsing på gange- og sykkelkampanjer hatt også effekt,
samtidig som el-sykler hatt økt popularitet i senere år. i perioden 2009-2018 er det bygd eller
rehabilitert nesten 40 km gang- og sykkelveier. Regionen er stolt av at Syklistenes landsforening kåret
Kristiansand til Norges beste sykkelby i 2018.
I Reisevaneundersøkelsen 2013/14 var sykkelandelen 10 % for Kristiansand og 8 % for regionen.
Foreløpig tall fra Reisevaneundersøkelsen 2017/18 viser at sykkelandelen i Kristiansand har gått ned
fra 10 til 8 %. Resultatene fra den siste reisevaneundersøkelsen er ikke direkte samsvarende med
regionens egne sykkeltellinger, som isolert sett viser at antallet sykkelreiser har økt i den samme
perioden. De lokale målingene foretas av Statens vegvesen på følgende steder i Kristiansand:


Oddernesbroa som teller sykkeltrafikk på E18.



Lundsbroa som teller sykkeltrafikk ut og inn av Kvadraturen.



Vollevannet - to tellepunkt: Ett som teller sykkeltrafikk langs E 18, og ett som teller
sykkeltrafikk på Fv. 452.



Gartnerløkka som teller sykkeltrafikk ut og inn av Kvadraturen fra Rv 9, samt sykkeltrafikk
langs den nordlige tangenten av Kvadraturen.



Hannevika som teller sykkeltrafikk på sykkelekspressveien langs Vesterveien, fra områdene
Vågsbygd og Hellemyr, samt kommunene Søgne og Songdalen.

Sykkelpasseringer Hannevika 2015 - 2019
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Figur 1 Antall sykkelpasseringer de tre første kvartalene 2015-2019

2018

2019
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Tellepunket Hannevika, på Vesterveien, er regionens mest pålitelige målepunkt og viste en økning på
14,3 % fra 2017 til 2018. I denne statistikken er ikke vintermånedene og ferier tatt med. Dette
tellepunktet har vist en fin økning over flere år med kontinuerlig vekst.
Vågsbygd er den største bydelen i Kristiansand9. I august 2018 åpnet en viktig parsell av
sykkelekspressveien fra Myrbakken til Nikkelverket, noe som har tydelig har bidratt til økt sykling fra
Vågsbygd dette året.
I tillegg til Hannevika, foreligger det nå pålitelig statistikk fra 2018 til 201910 for tellepunktene
Lundsbroa, Oddernesbroa og på E18 ved Vollevann. Det er registrert økning i syklingen på alle tre
tellepunktene:




Lundsbroa: økning på 2,1 %
Oddernesbroa (E18): økning på 4 %
Vollevann (E18): økning på 3,8 %

Oppgraderte sykkeltellepunkter i 2018/2019
Regionen benytter nesten utelukkende kun statistikk for tellepunktet Hannevika. Bakgrunnen for
dette er at regionen har, til dels, hatt store problemer med å drifte fem av de seks
sykkeltellepunktene i Kristiansand. Dette er beskrevet i rapporter til departementet tidligere.
Etter et spleiselag mellom ATP-samarbeidet og vegvesenet er nå alle de seks tellepunktene
i Kristiansand oppgradert med fast strøm. Oppgraderingen ble delvis gjort i 2018 og delvis i 2019.
Dette betyr at vi nå kan begynne å opparbeide troverdig historikk, utover tellepunktet i Hannevika.

Bilde: Tordenskjolds gate i Kristiansand. Foto: Vest-Agder fylkeskommune

9

Før kommunesammenslåingen mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen.
Statistikken gjelder 11 måneder i 2019, sammenliknet med 2018.

10
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Virkemidler for å nå nullvekstmålet
Oppnåelsen av nullvekstmålet kan forklares med den samlede virkningen av forbedringer i gange- og
sykkelveinettet, forbedringer i busstilbudet, dobling av bomtakstene i 2010, innføring av
tidsdifferensierte bomtakster fra 2013 og regionens satsing på adferdskampanjer.

Areal- og utbyggingspolitikk
Gjennomføring av politikk som er målrettet for å bygge opp om bruk av kollektivtrafikk, gåing og
sykling vil ha effekt på veksten i biltrafikk over tid. Det vil, både på grunn av utbyggingstakten og
bindinger i vedtatte planer, ta tid før effekten kommer. Til tross for et stort antall vedtatte planer og
kort beregningshorisont viser Byutredningen11 at målrettet arealpolitikk vil gi en reduksjon på ca. 2
prosentpoeng allerede i 2030.

Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050
Kristiansandsregionen har hatt en areal- og transportplan siden 2011. Denne planen er nå revidert
med sikte på en innskjerping for å kunne bidra til nullvekst for personbiltrafikken. Planen skal
sluttbehandles i begge eksisterende fylkesting for Aust-Agder og Vest-Agder, samt i Agder fylkesting i
desember 2019. I forbindelse med revisjonen er alle de fremtidige utbyggingsområdene som lå inne i
planen, gjennomgått. Områdene har blitt vurdert opp mot de samme kriteriene som benyttes i
arbeidet med byvekstavtalen; at de skal bidra til at nullvekstmålet kan nås. Tre utbyggingsområder er
tatt ut av planen utfra denne begrunnelsen. Det er også gjort en grundig framskrivning av arealbehov
for bolig og næring. Det er konkludert med at det er tilstrekkelige arealreserver, og det er derfor ikke
lagt inn noen nye områder i den reviderte planen.
Planen legger også opp til å styrke og utvikle kollektivknutepunktene, slik at man beveger seg bort fra
"båndbyen" til "perler på en snor".

Figuren viser utbyggingsstruktur: Illustrasjoner av «båndby» og «perler på en snor» hentet fra Diskusjonsnotat (28.10.2008)
– utarbeidet i forbindelse med Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2015.

Dette gjøres for å effektivisere kollektivdriften, og at flest mulig skal ha kortest mulig avstand til
kollektivsystemet. Det etableres også innfartsparkering slik at man kan kjøre bil et stykke av reisen og
deretter kollektivt.
Virkemidlene i Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 er langsiktige. Det tar tid å få
effekt av denne typen tiltak, men den reviderte planen legger grunnlaget for at utviklingen går i riktig
retning.
11

Statens vegvesen (2017): Byutredning for Kristiansandsregionen
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Restriktive tiltak for personbiltransporten
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 med økte satser
Regionen har, pr. november 2019, Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 til behandling i
departementet. Det legges til grunn at fase 2 skal virke inntil den blir erstattet av en ny
bompengeordning, som del av inngåelsen en byvekstavtale.
I politisk behandling av innkrevingsmodell for bompenger i fase 2 ble det vedtatt følgende
grunntakster (2019-prisnivå):



Takstgruppe 1 23 kr i rush og 15 kr ellers
Takstgruppe 2 40 kr i rush og 26 kr ellers

Takstene for nullutslippskjøretøy settes til 50 prosent av ordinær takst fratrukket rabatt12.
Fase 2 vil ha en moderat økning i takstene generelt, samtidig som elbiler må betale halv takst.
Nødvendigheten av bomtakst for nullutslippskjøretøy understrekes av at elbilandelen øker såpass
raskt. Regionen ikke kan holde nullvekstmålet uten restriktive tiltak som også gjelder elbiler.
Forskningsfunn tyder på at elbiler kjører flere turer enn det en fossilbiler gjør. Dette henger sammen
med de lavere brukskostnadene som elbiler har (lavere drivstoffpris, billigere/gratis bompasseringer,
gratis parkering mv.) sammenlignet med en konvensjonell fossilbil13. Kristiansandsregionen har en
stadig økende andel el-biler (14% i 2019), som gjør det stadig mer krevende å holde nullvekstmålet.
Bompengeproposisjonen blir ikke behandlet i Stortinget høstsesjonen 2019, som tidligere forutsatt.
Dersom dette heller ikke gjøres tidlig i 2020, vil innkreving av bompenger avsluttes våren 2020.
Konsekvensen av dette vil bli trafikkvekst. I Byutredningen (fra desember 2017) er det beregnet at
personbiltrafikken ville vært drøyt 5% større enn med dagens bompengeordning. Det er svært
sannsynlig at trafikkutviklingen for Kristiansandsområdet vil gjenspeile beregningene fra
byutredningen dersom bompengeinnkrevingen avsluttes i 2020, jf. også at effekten av
takstomleggingen i 2013 kom svært raskt.

Bildet viser bomstasjonen på Bjørndalssletta i Kristiansand. Foto: Vest-Agder fylkeskommune

12

Sak 68/18 i Vest-Agder fylkesting

13

bl.a. Urbanet Analyse rapport 121/2019
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Parkeringspolitikk
Parkeringspolitikk er ett av flere virkemidler for å hindre videre vekst i personbiltrafikken. Ved å
begrense mulighetene for parkering i senterområder, frigjøres arealer til gange, sykkel og
kollektivtrafikk. Derfor bør også parkering i byer og tettsteder legges under bakken.
Tilgang på parkeringsplasser er en forutsetning for å kunne benytte bil til daglige gjøremål. Gjennom
parkeringspolitikk kan tilgangen til parkeringsplasser til en viss grad reguleres, men for eksisterende
private parkeringsplasser er det begrensede muligheter for regulering. Det er i dag god tilgang på
parkering i alle kommune-, bydels- og lokalsentre i Kristiansandsregionen.
Det er imidlertid store begrensninger i treffsikkerheten i parkeringsregulering. På kort og mellomlang
sikt er det kun kommunale parkeringsplasser som kan påvirkes. Utenom dagens kommunesentre er
det meste av parkeringsarealene på privat grunn, og parkeringsplasser på privat grunn utgjør en
svært stor andel av det tilgjengelige parkeringsplasser på arbeid og til offentlig bruk. Dersom
trafikkveksten som eksempelvis følger av bortfallet av bompengeinnkrevingen skal kompenseres ved
å stramme inn parkeringspolitikken, må dette skje ved sterk regulering av offentlig parkering i
Kvadraturen og de øvrige kommunesentrene. Dette vil kunne ha store negative konsekvenser både
for aktiviteten i Kvadraturen og i kommunesentrene ved at det blir enda mer attraktivt å reise til de
stedene som er unntatt parkeringsreguleringen, med tilhørende økt biltrafikk og økte kjørelengder.
Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 legger opp til en regional parkeringsnorm for nye
tiltak, der det innføres minimumsgrenser for sykkelparkeringsplasser og maksimumsgrenser for
personbilparkeringsplasser. Det blir opp til hver kommune å tilpasse parkeringsnormen til lokale
forhold. I tillegg bebygges tomter som har vært midlertidige offentlige parkeringsplasser med nye
bolig og næringsbygg. På lang sikt er det mulig gjennom reguleringsplaner å endre bestemmelsene
for parkeringstilgjengelighet på privat grunn.

Figur 2 Innfartsparkering i Erkleivvegen i Vennesla Rettigheter. Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen
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Gateparkering i Kvadraturen – 351 plasser sanert
I 2017 ble det vedtatt en ny gatebruksplan for Kvadraturen. Et av de viktigste grepene var å bli enige
om hvor i Kvadraturen gateparkering kan saneres, og på hvilken måte frigjorte gateareal kan fylles
med aktivitet og innhold til beste for myke trafikanter. Denne planen inneholder også en rekke andre
grep om utvidet bosoneparkering, skilting, ny busstrasé osv.
Bakteppet for ønsket om sanering av kantsteinparkering og annet parkering på gatenivå hører også
sammen med at det ble bygd parkering under torvene – med en kapasitet på 429 plasser (åpnet i
2017). Med dette ekstra parkeringstilbudet midt inne i Kvadruren, lå det til rette for en sanering av
parkering på gatenivå i tilnærmet samme størrelsesorden. Arbeidet med å fjerne gateparkering pågår
for fullt. Og det er allerede sanert et betydelig antall plasser. Hittil er det sanert totalt 351 plasser i
Kvadraturen. Her følger en oversikt over sanering av p-plasser:
Sted
Henrik Wergelands gate mellom
Kirkegata og Festningsgata

Antall fjernet
7 plasser

Ytterligere informasjon
Fjernet fra busstrasé

Tollbodgata

4-6 plasser

Fjernet fra busstrasé

Parkeringsplass ved Nybyen

111 plasser

Parkeringsplass ved Pir 6

65 plasser

Dronningensgate, Vestre
Strandgate-Havnegata
Tordenskjolds gate v/Slottet

7 plasser

Erstattet av Taxi holdeplass

5 plasser

Erstattes av sykkelhotell og midlertidige
sykkelstativ

Kirkegata mellom Torvet og
Tollbodgata

2 plasser

Gyldenløves gate mellom
Kirkegata/Festningsgata

2 plasser

Fjernet i forbindelse med etablering av
nedgravd avfallsløsning.

Gyldenløves gate mellom
Kirkegata og Markens gate.

12 HC-plasser

Gågate er opparbeidet. 7 plasser er erstattet
på bekostning av ordinær parkering.

Kristian IVs gate mellom
Kirkegata og Markensgate
Posebyen

18 plasser

Fjernet i forbindelse med riggområde til nytt
boligprosjekt. Disse vil ikke bli erstattet.
Fjernet i forbindelse med nedgravde
avfallsløsninger, hvor 10 av totalt 12
nedgravde avfallsløsninger er etablert.

Skippergata/Kirkegata

Ca. 12 plasser
fjernet

Langfeldt Almenning

75 plasser

Ca. 30 plasser

Fjernet som del av et prøveprosjekt med
enveisregulering hvor sykling er tillatt mot
kjøreretningen.
Park er etablert.

Planlegging av ytterligere sanering pågår. Dette gjelder fjerning av 52 plasser ved Østre Strandgate
(fra Vestre Strandgate til Festningsgata) i nærmeste fremtid. Her starter etablering av nytt gateprofil
våren 2020. Videre sanering skjer i tråd med gatebruksplanen.
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Kollektiv, sykkel og gange
Kollektivtrafikk
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til økt produksjon av
kollektivtrafikk i mange år. I 2018 ble det avsatt 65 mill. kr til drift av kollektivtilbud i regionen. Disse
midlene er brukt for å realisere ruteforbedringer, iverksatt i 2018, og i tillegg videreføre følgende
forbedringer som ble satt i gang i 2017:
-

Signalprioritering i lyskryss (ITS)
Omlegging av takster og soner
Automatisk passasjertellingssystemer (APC)
Apper med mulighet for billettkjøp og reiseinformasjon

I 2018 er det gjennomført store endringer for bussdriften i regionen. Da Boreal AS overtok kjøringen
fra Nettbuss 1. juli 2018, kjøpte de en flunkende ny busspark, i alt 155 busser, hvorav fem elbusser og
150 hybridbusser går på biodrivstoff.
År
Beløp

2009
28

2010
25

2011
24

2012
25

2013
36,5

2014
37

2015
43

2016
47

2017
55

2018
65

2019
73

Tabell: Tilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen fra belønningsmidler - antall MNOK

Oversikten, som viser den årlige økningen i tilskuddet til drift av kollektivtrafikken, gjenspeiler
regionens satsing på kollektivtrafikk. Dette har resultert i at bussene kommer raskere frem på
fellesstrekningen gjennom sentrale deler av Kristiansand. Punktligheten på bussene, også i rushtiden,
har økt med mer enn 10% som følge av signalprioritering. Agder Kollektivtrafikk har fått bedre
oversikt på driftssituasjonen og kapasitetsutnyttelsen gjennom verktøy som automatisk
passasjertelling og datavarehus.
En sterkere markedsretting av kollektivtilbudet har bidratt til flere reiser, men noe svakere
flatedekning. Investeringer i verktøy for å gi kundene god informasjon og måle etterspørselen, gir
grunnlag for økt treffsikkerhet når tilbudsendringer skal gjennomføres. Stadig flere husstander er i
dag i stand til å basere sitt mobilitetsbehov på busstilbudet. Med innføring av flere avganger på
kvelder og i helgene eksisterer det nå et reelt tilbud for handels- og fritidsreiser.
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Kollektivfelt
Å bygge kollektivfelt og kollektivgater er viktig for å få bussen fram og øke andelen av
kollektivreisende. Under følger en oversikt over bygde kollektivfelt/kollektivgater i Kristiansand fra
2009.
Kollektivfelt / kollektivgater
E39 Kartheikrysset
E39 Bukksteindalen-Grauthelleren
Tollbodgata som kollektivgate (to kvartal)
Fv. 456 Auglandsbukta-Kjosbukta
E39 Rige-Breimyrkrysset
Festningsgata, Henrik Wergelands gate/
Skippergata
Kollektivgata i Tollbodgata (ett kvartal)
E18 Vollevann-Bjørndalsletta
Rv. 9 Jørgen Moes gate-Gartnerløkka
E39 Kartheikrysset-Rige
Totalt for perioden 2009-2016

Årstall for
ferdigstillelse
2009
2010
2010
2012
2013
2013

Lengde

2013
2014
2014
2015

110 m
900 m
500 m
1100 m
6540 m

700 m
1110 m
220 m
700 m
1160 m
40 m

Tabellen viser antall meter kollektivfelt/bussgater som er bygd i perioden 2009-2015

Bildet er fra åpningen av Auglandsbukta-Flødemelka kollektivfelt i Kristiansand i september 2012 Fotorettigheter: Areal- og
transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen.
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Innfartsparkering
ATP-samarbeidet har brukt belønningsmidler fra flere avtaler til å bygge innfartsparkering på
strategiske steder i hele regionen, slik at det er mulig å kombinere ulike transportmidler. Totalt er det
anlagt 17 innfartsparkeringer med totalt 847 parkeringsplasser for bil, drøyt 300 parkeringsplasser
for sykkel og 12 ladepunkter for el-bil i regionen. Innfartsparkeringene er plassert der bussdekningen
er god eller svært god. Anleggene i Kristiansand ligger i all hovedsak et godt stykke fra byen, slik at
innsparte km med privatbil blir betydelig. Anleggene i omegnskommunene ligger i stor grad nær
kommunesentrene, slik at reisende kan ta buss videre til Kristiansand. Det er i stor grad jobbpendling
anleggene brukes til. Det er i dag gratis å parkere på anleggene. For å øke andelen som reiser
kollektivt ønske regionen å videreutvikle systemet med innfartsparkering. Å etablere
innfartsparkering avhenger i stor grad av tilgangen på helst rimelige arealer som er noenlunde riktig
plassert i forhold til strategien for systemet. Poenget er at de som har behov for det kan kjøre bil dit,
sette fra seg bilen og reise kollektivt videre. Det forventes at behovet for innfartsparkeringsplasser vil
øke i fremtiden. Se en oversikt over utbygde anlegg i tabellen under.
Plassering

Kommune

Ansvarlig for drift

Vennesla
Vennesla

Vennesla
Vennesla

3
4

Erkleivvegen
Gamle
Postgården
Vikeland
Grovane

Vennesla
Vennesla

Vennesla
Statens vegvesen

18
33

12 m/tak
6 u/ tak

-

5

Nodeland st.

Songdalen

Bane Nor

48

42 m/tak

1 (2 ladeplasser)

6

Rosseland

Songdalen

Statens vegvesen

28

8 m/tak

-

7

Tangvall

Søgne

Søgne

172

15 m/tak

2 (4 ladeplasser)

8

Kjosbukta

Kristiansand Statens vegvesen

37

12 m/tak

-

9

Flekkerøy

Kristiansand Statens vegvesen

24 (16)

-

10

Rona

50

11

Krossen

Kristiansand Kristiansand
ingeniørvesen
Kristiansand Statens vegvesen

34

100 (noen m/
tak)
20 i sykkelparkeringshus
10 u/tak

12

Hommeren

130

ingen

-

13

Kjerlingland

Kristiansand Kristiansand
ingeniørvesen
Lillesand
Statens vegvesen

15

10 m/tak

1

14

Borkedalen

Lillesand

Statens vegvesen

78

12 m/ tak

-

15

Gaupemyr

Lillesand

Statens vegvesen

35

10

-

16
17

Myrane
Mosby

Birkenes
Birkenes
Kristiansand Statens vegvesen

10
24

20
10

2

847 (16)

311

12

1
2

Totalt

Antall
Sykkelstativ
p-plasser bil +
(tilleggsplasser
for moped)
96
12 m/tak
25
12 m/ tak

Tabellen viser en oversikt over utbygde innfartsparkeringsanlegg i Kristiansandsregionen.

Antall
ladepunkt +
(ladeplasser)
4
1

1 (2 ladeplasser)
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Sykkel- og gange
Siden de fleste sykkel- og gangturer foregår lokalt, utgjør kommunale temaplaner det viktigste
verktøyet for å utvikle et sammenhengende lokalt gang- og sykkelnett. Kommunedelplaner for sykkel
er utarbeidet i Vennesla (2014) og Søgne (2015), og for sykkelekspressvei i Kristiansand (2015).
Kommunedelplan for sykkel i Lillesand har vært ute på høring høsten 2019 og forventes vedtatt våren
2020. Det er utarbeidet en egen sykkelstrategi for Kristiansandsregionen som har en tidshorisont fra
2010 – 2020. Kristiansandsregionen, og særlig Kristiansand kommune, har i flere tiår satset på å
bygge ut gange- og sykkelveinettet og med bevilgninger fra belønningsordningen har det også vært
mulig med utbygging i de øvrige kommunene samt å forbedre viktig sykkeltraseer mellom
kommuner. Antall km gang- og sykkelvei utgjør drøyt ca. 220 km totalt i Kristiansandsregionen.

Figur 3 Sykkelvei med fortau Tretjønnveien, Borghildsvei-Presheia skole i Kristiansand (2017) Rettigheter: Areal- og
transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen.

Bildet viser gang- og sykkelvei Linneflaten-Linnegrøvan i Søgne kommune (åpnet juni 2016). Rettigheter: Areal- og
transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen – Søknad om belønningsavtale 2020-2023

Nye og rehabiliterte gang- og sykkelveier 2009-2019
I perioden 2009-2019 er det bygd eller rehabilitert nye drøyt 4 mil gang- og sykkelveier i
Kristiansandsregionen. Inkludert er flere strekk på sykkelekspressveien i Kristiansand, der det var
gang- og sykkelvei tidligere. Dette er også inkludert gang og sykkelveien fra Stormyr i Lillesand til
Birkeland i Birkenes kommune.

Anlegg

Åpnet

Kommune

Tretjønnveien: G/S-løsning og bro ved Presteheia

2009

Kristiansand

Lengde
0,25 km

Fv. 8 Fløybakken-Skudeviga. Flekkerøy

2009

Kristiansand

0,40 km

Fv. 160 / Fv. 159 Udjus-Torve

2009

Søgne

0,50 km

Fv. 204 Ausviga-Samfunnet

2009

Søgne

0,70 km

Fv. 461 Brennåsen-Nodeland

2010

Songdalen

1,60 km

Rv. 9 Homme-Skarpengland

2010

Vennesla

2,60 km

Tordenskjolds gate: 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

Steindalen, Vågsbygd (kommunal vei)

2011

Kristiansand

0,40 km

Tordenskjolds gate: sykkelfelt i to kvartal

2011

Kristiansand

0,10 km

E39 Oppgradering av G/S-løsning 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

Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro

2011

Birkenes

1,40 km

2012

Kristiansand

0,08 km

2012

Kristiansand

0,40 km

2012

Kristiansand

0,19 km

Sykkelekspressveien

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

Fv. 402 Møglestu-Storemyr G/S-løsning

2014

Lillesand

1,30 km

Sykkelekpressvei E18 Narviksbakken

2014

Kristiansand

0,50 km

Sykkelekspressvei Fv. 456 Fiskå-Eskefabrikken

2014

Kristiansand

0,81 km

Sykkelekspressvei Fv. 456 Hannevikdalen

2014

Kristiansand

0,12 km

Sykkelekspressvei Fv. 456 Kolsdalen

2014

Kristiansand

0,36 km

(kommunal vei)

Oddernesveien-Torridalsveien, snarvei
Sykkelekspressveien
Oddernesveien ved Oddernes kirke
Sykkelekspressveien
Fv. 456 Vågsbygdveien – Auglandsbukta
Sykkelekspressveien
Fv. 456 Vågsbygdveien - Lumber-Fiskå
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Anlegg

Åpnet

Kommune

E39 Hannevika-Kartheikrysset: G/S-løsning

2014

Kristiansand

0,15 km

Rv. 9 Gartnerløkka-Grimsvollen

2015

Kristiansand

0,65 km

E39 Kartheikrysset-Rige

2015

Kristiansand

1,00 km

Fv. 402 Stormyr-Birkeland

2016/17

Lillesand/Birkenes

9,40 km

Dvergsnes skole-Odderhei terrasse

2016

Kristiansand

0,30 km

Fv. 405 Vennesla kirke-Venneslaheimen

2016

Vennesla

0,15 km

Fv. 405 Mosby skole-Ravnåsveien

2016

Kristiansand

0,34 km

Iveland – G/S-løsning langs kommunal vei

2016

Iveland

0,40 km

Slettheiaveien 27a-Rugdeveien G/S-løsning

2017

Kristiansand

0,10 km

Fv. 456 Myrbakken

2017

Kristiansand

0,30 km

Tretjønnveien – Borghilds vei-Presteheia skole

2017

Kristiansand

0,50 km

Linnegrøvan-Linneflaten

2017

Søgne

0,91 km

Fv. 456 Langenes

2018

Søgne

1,15 km

Sykkelekspressvei Myrbakken-Nikkelverket

2018

Kristiansand

1,0 km

Ved Spicheren –separert løsning

2018

Kristiansand

0,25 km

Slettheiveien, Kartheia-Gislemyrveien

2018

Kristiansand

0,75 km

Bakkene boligfelt til Fv. 405

2019

Iveland

0,15 km

Myrane trafikkareal til skolene

2019

Birkenes

Totalt 2009-2019

Lengde

0,2 km
40,75 km

Sykkelparkering
Sykkelparkering blir stadig viktigere etter hvert som flere velger sykkelen som transportmiddel. Den
økende andelen el-sykler og en generelt dyrere sykkelpark bidrar også til økt behov for sikker
sykkelparkering. Dette gjenspeiles i ATPs driftsbudsjett og i investeringer for trygg sykkelparkering i
regionen. ATP har bevilget midler til sykkelparkering som skjermer for været, med tak og vegger og
som har trygge løsninger med mulighet for å låse fest rammen.

Regionale samarbeidsmidler
Areal- og transportplansamarbeidet for Kristiansandsregionen utarbeider årlig et driftsbudsjett i
tillegg til budsjettrevidering av belønningsmidlene. Inntektene består av 35 kr per innbygger fra
kommunene og et årlig tilskudd fra fylkeskommunen(e), som tilsammen utgjør ca. 7 mill. kr.
Disse regionale samarbeidsmidlene brukes til å drifte det politiske og det faglige arbeidet i ATPsamarbeidet, slik at det kan planlegges nye tiltak, og porteføljer med prosjekter kan forvaltes.
Disse driftsmidlene brukes også til å drifte flere adferdskampanjer, ut mot skoler og befolkning. Dette
er viktig for å få ulike befolkningsgrupper til ta i bruk infrastruktur for sykkel og gange og for å bruke
kollektive transportmidler. Det brukes også midler til mindre fysiske tiltak som snarveier,
gatebelysning, benker osv. Dette er veldig motiverende for kommunene og viktig for befolkningen.
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Adferdskampanjer
Årlig bruker ATP-samarbeidet 1,5 mill. kr til adferdskampanjer som en del av sitt driftsbudsjett. Dette
er midler utenfor belønningsavtalene. ATP drifter/støtter kampanjene Jeg kjører grønt, Beintøft, Den
grønne kampen, og Sykle til jobben. I tillegg kommer mindre fysiske tiltak og mobilitetsplanlegging i
virksomheter. Hensiktene er:





Økt bruk av gang- og sykkelveier, fortau og snarveier
Øke antall passasjerer på bussene
Redusere bruk av privatbil (nullvekstmålet)
Bedre folkehelse

Jeg kjører grønt
Jeg kjører grønt-kampanjen går ut på å reise mest mulig miljøvennlig til jobb, i jobbsituasjon og på
fritiden. Reiser til fots, på sykkel, og med buss og tog registreres. I tillegg gis ekstrapoeng for bilfri dag
og måneder uten flyreiser. ATP-samarbeidet har fullt ansvar og regi for denne kampanjen, som
gjennomføres i samarbeid med et reklamebyrå og en miljøkonsulent. Kampanjen startet i 2010 og
hadde 10 års jubileum i 2019. I snitt deltar ca. 3000 enkeltpersoner og rundt 160 arbeidsplasser hvert
år. Alle (over 18 år) som bor, arbeider eller studerer i Kristiansandsregionen kan være med.
Bedrifter og arbeidsplasser deltar på den måten at ansattes poeng også gjelder for arbeidsplassen.
De to beste arbeidsplassene i hver kategori etter antall ansatte premieres. Fylkesordfører deler ut
diplom samt heder og ære på møte i ATP-utvalget.
Beintøft
ATP-samarbeidet støtter Miljøagentenes nasjonale kampanje Beintøft i vår region, ved å markedsføre
og gi tilskudd. ATP-samarbeidet bidrar med å markedsføre kampanjen overfor skolekontorene og
skolene. ATP gir en premie til alle klasser som deltar. Etter at kampanjen er slutt, arrangeres
premieutdeling i alle kommunene som har deltagende skoler. Som regel er det ordførere som deler
ut diplom og pengepremier. De tre beste klassene i hver kommune, og de tre beste skolene i region
får pengepremier. Miljøkonsulenten Klimaalliansen gjennomfører utdelingen i samarbeid med ATPsekretariatet. Kampanjen går ut på at elevenes reisemåte blir registrert hver morgen i fire uker. I
tillegg engasjeres elevene i flere miljøtema i denne perioden. I 2019 deltok ca. 3000 elever, som er
cirka samme antall som i tidligere år.

Bildet viser vinnerne av kampanjen Beinttøft: 5A på Justvik skole og 4A på Kringsjå skole i Kristiansand. Foto: Bjørne Jortveit
(Kristiansand kommune).
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Den grønne kampen
I 2019 arrangerer ATP-samarbeidet Den grønne kampen for ungdomsskoler i regionen, for tredje
gang. Dette gjøres i samarbeid med Ungt entreprenørskap Agder. Det første året (2016/2017) deltok
to pilotskoler. Det andre året, (2017/2018) deltok ytterligere seks skoler. De samme skolene deltar
for skoleåret 2019/2020.
Kampanjen, som også har blitt et undervisningsopplegg, består av to deler:




Elevene på 9. trinn jobber med underliggende tema til FNs bærekraftsmål, med fokus på
klima og transport; helse, forurensning og bærekraftige lokalsamfunn. De jobber med
entreprenørskap og innovasjon innenfor disse temaene. Dette skal munne ut i en tenkt
elevbedrift, eller en faktisk elevbedrift. De beste arbeidene premieres av ATP-samarbeidet.
Den andre delen av Den grønne kampen er en fire ukers registrering av miljøvennlige reiser
til skole og på fritiden via en app. Resultater brukes til faglig fordypning.

Kampanjen er fortsatt i sterk utvikling, og vil trolig bli markedsført på alle
ungdomsskoler/ungdomsskoletrinn for skoleåret 2020/2021.
Sykle til jobben
ATP-samarbeidet bidrar økonomisk til den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen ved å sørge alle i
Kristiansandsregionen deltar gratis. 185 000 kr er gitt i tilskudd de siste årene. I
Kristiansandsregionen deltar ca. 1700 i året i denne kampanjen. ATP-samarbeidet har også bidratt i
regionale åpningsarrangement for Sykle til jobben.
Mindre fysiske tiltak
Årlig brukes ca. to millioner kr av ATPs driftsbudsjett til mindre fysiske tiltak i regionen, som
snarveier, belysning av veier og gang- og sykkelveier, sittebenker, sykkelstativ på skoler og
sykkelstativ i kommunesentre og ved kollektivknutepunkt. Dette er små tiltak som i sum gir god
effekt.

Mobilitetsplanlegging i virksomheter
Kristiansand kommune har krav om mobilitetsplan for nye reguleringsplaner som legger til rette for
minimum 50 ansatte eller 1000 m2. Veilederen kan også brukes for planlagt drift av nye
virksomheter.
I regi av ATP-samarbeidet er det utviklet en veileder for mobilitetsplanlegging også i eksisterende
bedrifter, både offentlige og private. Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av at tiltak for å endre
reisevaner på arbeidsplasser, med har et stort potensial. Hensikten er å redusere bruk av privatbil og
redusere utslipp av klimagasser, samt å bedre folkehelsen. Veilederen er utarbeidet med midler far
ATP-samarbeids driftsbudsjett.
På vegne av ATP-samarbeidet har Kristiansand kommune og Rambøll Kristiansand utviklet veilederen.
Dette arbeidet, som ble på begynt i 2017, ble fullført i 2019. For å kunne lage veilederen er det
gjennomført mobilitetsplan på fem piloter; Glencore Nikkelverk AS, Nordea Kristiansand, Songdalen
Ungdomsskole, Songdalen rådhus, Extra Tangvall (Søgne). Her ble reisevaneundersøkelser
gjennomført, før pilotene laget handlingsplaner med tiltak. Etter gjennomføringen av tiltakene ble
det foretatt en ny reisevaneundersøkelse for å måler resultat av tiltakene. På bakgrunn av pilotenes
erfaringer med dette arbeidet fant veilederen sin form.
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Eksempler på resultater pilotene har oppnådd:
•
•
•

Nesten halvparten av de ansatte på Nikkelverket som enten går, løper, sykler eller tar
buss til jobb 1-2 dager i uka.
Hos Nordea økte antall sykkelreiser med drøyt 10 prosent, mens bilandelen ble redusert
med 17 %.
På Songdalen ungdomsskole økte sykkelandelen blant ansatte med 14 %, mens antall
bilturer ble redusert med 13 %.

Primo november 2019 er det sendt ut en invitasjon til nye virksomheter i Kristiansandsregionen som
ønsker å gjennomføre mobilitetsplan. ATP-samarbeidet har bevilget 1 mill. kr til dette prosjektet og
planen er å komme i gang med minst 10 nye virksomheter, tidlig i 2020. Per 4. desember 2019 har
åtte virksomheter søkt om å delta i prosjektet, blant dem er Universitetet i Agder og Elkem ASA.

Bildetekst: Glencore Nikkelverk er en av pilotene som har fått gode resultater etter å ha gjennomført mobilitetsplanlegging
for virksomheter. Foto: Kjartan Bjelland (Fædrelandsvennen).
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Tiltaksportefølje - belønningsavtale 2020-2023
Innretning og utforming
Kristiansandsregionen søker om en fireårig avtale med en total ramme på 546 mill. kr. Søknaden er
innrettet for å opprettholde dagens økte nivå på kollektivtrafikktilbudet. Videre er det avsatt midler
til å fortsette utbyggingen av gange- og sykkelveinettet. Hovedpremisset for tiltakene i porteføljen er
at de skal bidra til nullvekstmålet. Dette prinsippet har også vært styrende for prioriteringene av
tiltak i de foregående belønningsavtalene.
Totalsummen har følgende fordeling innen hovedsatsingsområdene:
Tiltaksportefølje 2020-2023
Kollektivtrafikk drift
Kollektivtrafikk infrastruktur
Infrastruktur G/S-tiltak

Sum MNOK
327
40
179

Total sum

546

Tabell: Tiltaksportefølje fordelt på tiltakskategorier. Alle tall oppgis i MNOK

Tiltaksporteføljen fra forslaget til byvekstavtale danner grunnlaget for de utvalgte prosjektene det
søkes om midler til for årene 2020-2023. Alle prosjekt i forslag til byvekstavtalen er vurdert i forhold
til ATP-modellen for å se på effekt. Ettersom det imidlertid har gått noen år siden
byvekstavtaleporteføljen ble utformet, er det lagt til noen nye tiltak som skal bidra til nullvektmålet.
Fylkeskommunene, kommunene i regionen, Agder Kollektivtrafikk AS og Statens vegvesen har bidratt
til utformingen av porteføljen. Det er foretatt faglig begrunnede prioriteringer av alle prosjekter og
tiltak som er spilt inn som forslag.
I oppstarten av arbeidet med sammensetning av prosjektporteføljen, vedtok ATP-utvalget hvilke krav
som skulle stilles til prosjektene og tiltakene i porteføljen14. Det ble også vedtatt hvilke prinsipper
som skulle legges til grunn ved sammensetting av porteføljen.
Utover dette var kravene til prosjekt- og tiltak at de skal kunne gjennomføres innen periodens utløp.
Regionens syv kommuner er sikret minst ett prosjekt som del av porteføljen.

Søknadsportefølje i belønningssøknad 2020-2023
Nr.

1.
2.

Kommune

Type tiltak

Prosjektnavn

Kollektivtrafikk - drift
Kollektivtrafikk Driftstilskudd til kollektivtrafikken
- drift
Kollektivtrafikk Opptrapping ved inngåelse av en
- drift
byvekstavtale
Sum kollektivtrafikk – drift

14

Sak 7/19 14. juni 2019

Årlig periodisering – sum i mill.
2020 2021 2022 2023 SUM
74

74

76

76

77

77

80

307

20

20

100

327
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Nr.

Kommune

3.

Kollektivtrafikk - infrastruktur
Kristiansand Kollektiv
Lund torv – knutepunkt og ombygging

4.
5.
6.

Kristiansand Kollektiv
Kristiansand Kollektiv
Kristiansand Kollektiv

7.

Alle
Kollektiv
Sum kollektiv infrastruktur

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Type tiltak

Prosjektnavn

Hurtiglading for buss
Hurtiglading el-taxi
Kvadraturen – mindre
fremkommelighetstiltak
UU holdeplasser og linjer

Infrastruktur gange- og sykkel
Kristiansand G/S-tiltak
Bjørndalssletta v/Bjørndalen gård sykkelløsning
Kristiansand G/S-tiltak
Flekkerøy: Skudeviga-Kilura. Fortau
Kristiansand G/S-tiltak
Vågsbygd - Auglandsveien Fortau fra
Kirsten Flagstadsvei til Auglandskollen.
Kristiansand G/S-tiltak
Slettheia: Fortau fra Tranestien til
Rugdeveien
Kristiansand G/S-tiltak
Moneheia: Fortau og snarveier
Kristiansand G/S-tiltak
Grim: fortau Ravnedalsveien. Fra Rv 9 til
Grimsbekken
Kristiansand G/S-tiltak
Mosby-Haus - Hengebro Tilleggsbevilgning
Kristiansand G/S-tiltak
Kjoskrysset -Fremkommelighet og
trafikksikkerhet for syklende og gående
Kristiansand G/S-tiltak
Høvågveien (Fv. 401): Fra gang- og
sykkelbro mot Rona
Iveland
G/S-tiltak
Birketveit, Iveland sentrum: Fortau Ferdigstillelse
Søgne
G/S-tiltak
Fåmyra – gang-/sykkelvei gjennom
området
Søgne
G/S-tiltak
Stauslandsveien/Søgneveien - Vei fra
krysset fram til Søgne gamle prestegård.
Søgne
G/S-tiltak
Langenes: G/S fra Kileneset til
friområdene på Langenes (Langvika og
Lauvika)
Søgne
G/S-tiltak
Toftelandsveien-Toftelandsbrua: Fortau
Lillesand
G/S-tiltak
Heldal - Tingsaker (Fv.420) Sykkelvei
med fortau.
Songdalen
G/S-tiltak
Rosseland skole - Forbedring av
trafikksikkerheten.

Årlig periodisering – sum i mill.
2020 2021 2022 2023 SUM
10

10

10

3
1

5
9

10

10

10

1

3
1
1

11

5
40

10

20
15
4,5

15
4,5

5

5

2,5

10

30

6

2,5
6

5

5

20

30
5

5

1,3

1,3

1

1

4

4

3

3

3

3
20

6
1

6

8

1

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen – Søknad om belønningsavtale 2020-2023

Nr.

Kommune

Type tiltak

24.

Songdalen

G/S-tiltak

25.
26.
27.
28.

Prosjektnavn

Løsning langs Fv. 114 fra innkjøring til
Volleberg til gangbru over Songdalselva
v. Birkeli
Vennesla
G/S-tiltak
Fv. 405 mellom Holtevegen –
Granlivegen (G/S vei - også TS-tiltak).
Vennesla
G/S-tiltak
Auravegen: Oppgradering/separering
Birkenes
G/S-tiltak
Tollnes, oppgradering av kryss også TStiltak
Alle
G/S-tiltak
Fellespott for snarvei- og
belysningsprosjekter.
Sum infrastruktur gange – og sykkel (avrundet)
Sum total (avrundet)

Årlig periodisering – sum i mill.
2020 2021 2022 2023 SUM
4
4

20

5

5

30

4,5
1

4,5
1
5

3

5

13

65

46

45

23

179

149

132

133

132

546

Utfyllende beskrivelse av tiltakene i porteføljen
Nr.
1.

Beskrivelse
Driftstilskudd til AKT for å opprettholde dagens kollektivtrafikktilbud. Dette innebærer at
belønningsmidlene vil gå til videreføring av tiltak innen takst, frekvens og tilbud på 2019-nivå.
Ca. 18 mill. går til takst (fleksikort) og resten benyttes til produksjon (frekvensøkning).
I tillegg til fylkeskommunale bevilgninger og belønningstilskudd vil AKT bruke oppspart kapital. AKT har
gjennom en del år akkumulert kapitalreserver i selskapet i påvente av en avgjørelse i egen skattesak med
Skatteetaten (tidligere Skatt Sør). Saken er nå avsluttet, og AKT vil nedskrive denne kapitalen med ca. 20
mill. kr hvert år i noen år framover. Disse midlene vil gå til å bedre kollektivtilbudet.

2.

Opptrapping ved inngåelse av en byvekstavtale: Dette er en avsetning som overtar etter AKTs avsatte
midler til drift fra år 2022.

3.

Lund torv: Et sentralt kollektivknutepunkt like øst for Kvadraturen som ligger i byvekstavtaleporteføljen.
Området er under regulering, blant annet for å gi plass til studentboliger. Det er hensiktsmessig og
nødvendig å bygge om busstopp/gateterminal samtidig med byggingen av studentboligene, noe som vil
bidra til mer effektiv byggeprosess og rimelige etableringskostnader for busstoppet/terminalen. Snarlig
byggestart.

4.

Hurtiglading for buss: Som ledd i strategien om å elektrifisere kollektivtrafikken i regionen må det bygges
ut ladeløsninger for buss. To busslinjer i regionen har allerede elektriske busser og det er planer om videre
elektrifisering. Dette er relativt kostbart og det er behov for et felles løft fra AKT, fylkeskommunen, ATPsamarbeidet og andre for å få det til.

5.

Hurtiglading el-taxi: Dulting for å fortsette satsingen og bedre vilkårene for el-taxi. Rutebilstasjonen i
Kristiansand er bygd og det satset videre på Kristiansands lufthavn Kjevik og på sentralsykehuset. Det
arbeides også med andre sentrale knutepunkt.
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6.

Kvadraturen – mindre fremkommelighetstiltak: Gjennomføring av enkle tiltak for å øke bussens
fremkommelighet i Kvadraturen.

7.

Universelt utformede holdeplasser og linjer: Arbeidet med å universelt utforme holdeplassene i
rutelinjenettet i Kristiansandsregionen fortsetter. Det arbeides med en konkret plan for oppgraderingene
videre.

8

Bjørndalssletta v/Bjørndalen gård – sykkelløsning
Strekningen er en av de desidert mest brukt strekningene i Kristiansand, og er regulert til
sykkelekspressvei. Grunnet pågående utbygging av området, med eldre rekkefølgekrav er det nødvendig å
bygge denne brua nå for å få en tilfredsstillende løsning. Det forutsettes et betydelig bidrag fra utbygger.

9.

Flekkerøy: Skudeviga-Kilura - fortau: Dette er en smal vei gjennom boligområde, som mangler fortau (ca.
450 m) Strekningen ligger i nærheten av kollektivknutepunktet på Flekkerøy, hvor det ligger matbutikk og
kirke. Metrorute 1 har endestopp på Flekkerøy, med 10 minutters frekvens i rushtid. Ved
kollektivknutepunktet er det i tillegg godt over 100 sykkelstativ. Fortau på strekningen Skudeviga-Kilura vil
gjøre det attraktivt å sykle og gå for å ta bussen videre, eller for å transportere seg til andre gjøremål på
øya.

10.

Vågsbygd - Auglandsveien Fortau fra Kirsten Flagstadsvei til Auglandskollen: Fortau mangler i tett
boligområde - nær Vågsbygd senter (ca. 200 m.) Forhandlinger med grunneiere er startet og sannsynlig
oppstart av reguleringsarbeid er januar 2020. Veien er skolevei for barn på Vågsbygd skole og Fiskå skole.
Å bygge fortau vil redusere foreldrekjøring, samtidig vil fortau gjøre det mer attraktiv å sykle og gå til
Vågsbygd senter og kollektivknutepunktet der.

11.

Slettheia: Fortau fra Tranestien til Rugdeveien: Smalt fortau utvides på Slettheiveien, som er en av de
tettest befolkede bydelene i Kristiansand. (Lengde: ca. 250 m.) Ikke regulert. Stort potensial for økt sykling
og gåing.

12.

Moneheia: Mangler fortau og snarvei mellom Moneheia 7b og Moneheia 120. 3 stk. snarveier + fortau ca.
250 m. Ferdig regulert.

13.

Grim: fortau Ravnedalsveien. Fra Rv 9 til Grimsbekken: Mangler fortau/fortauet er svært smalt og
planlegges utvidet. Lengde ca. 150m. Må reguleres. Dette er «porten» inn til Ravnedalen og det største
boligområdet på Grim.

14.

Mosby-Haus - Hengebro – Tilleggsbevilgning (tidligere tilsagn om 10 mill.): Broa skal binde sammen
gang- og sykkelvei mellom Vennesla og Kristiansand. På østsiden av elva Otra mangler gang- og sykkelvei
på mesteparten av strekningen. Dagens bro er gammel og smal og må oppgraderes. Tidligere bevilget 10
mill. i belønningsavtalen 2017-2019. Kostnadsberegnet til 26 mill. kr, der Kristiansand kommunen
fullfinansierer broa.
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15.

Kjoskrysset -Fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende og gående: Det skal bygges høykvalitets
sykkelekspressvei over et nytt Kjoskryss. Dette krysset er per i dag et T-kryss og har stor trafikk med
køproblemer i rushtid. Kollektivtrafikken hindres. Det er vedtatt reguleringsplan med rundkjøring.
Løsningen for sykkel og gang blir en bro over rundkjøringen.

16.

Høvågveien (Fv. 401): Fra gang- og sykkelbro mot Rona: GS langs Høvågveien gir en betydelig kortere
reisevei for syklende og gående. Nåværende alternativ går via Gamle Strømmevei og videre til Rona.
Lengde: 170 m. Ny gang- og sykkelvei her vil bli brukt syklister i bydelen Søm og boligområdene lenger syd:
Dvergsnes, Odderhei og øvrige deler av Randesund.

17.

Birketveit, Iveland sentrum: Fortau – Ferdigstillelse: Gang- og sykkelveinettet (inkl. TS-tiltak) i Iveland
sentrum mangler en viktig strekning øst for FV. 291 like ved kirken, Iveland skole og Åkle. Området øst for
Fv. 291 vil bil bygd ut og fortettet de kommende årene, noe som vil gjøre området enda mer sårbart og
trafikkfarlig. Det aktuelle arealet er ferdig regulert til formålet, og mangler kun gjennomføringen av en
begrenset anbudskonkurranse og finansiering før fortauet kan realiseres

18.

Søgne - Fåmyra – gang-/sykkelvei gjennom området innebærer asfaltering og lyssetting av eksisterende
stiforbindelse fra Fåmyra over til Eik, ca. 700 meter. (Bygging av fortauet i Fåmyra startet høsten 2019).
Dette er en snarvei inn til Tangvall (tidligere kommunesenter i Søgne).

19.

Søgne: Stauslandsveien/Søgneveien - Vei fra krysset fram til Søgne gamle prestegård. Fylkesvei 167:
Deler av regulert fortau/gang- sykkelvei med lys fra Stauslandsveien, mot Søgne gamle prestegård, ca. 380
meter. Dette er et av tyngdepunktene i Søgne, blant annet med videregående
og kultursenter.

20.

Langenes: G/S fra Kileneset til friområdene på Langenes (Langvika og Lauvika): Fylkesvei 456: Gang og
sykkelvei fra Kileneset til friområdene på Langenes (Langvika og Lauvika) ca. 280 meter. Dette er viktige
lokale og regionale friområder for «fortjener» tilrettelegging for miljøvennlig transport.

21.

Søgne: Toftelandsveien-Toftelandsbrua: Fortau Fv. 114 Fortau langs Toftelandsveien fra vest til
Toftelandsbrua, ca. 300 m. Strekningen ligger like øst for Tangvall som er tyngdepunktet i Søgne. Stort
potensialet for økt andel syklende og gående.

22.

Lillesand: Heldal - Tingsaker (Fv. 420): Sykkelvei med fortau: Sykkelvei med fortau. Delstrekningen på 5600 m. Fv. 420 er den viktigste gang- og sykkelveistrengen i Lillesand. Den aktuelle strekningen mellom
Heldal og Tingsaker har verken fortau eller gang- og sykkelvei, eller noen alternativ trasé gjennom
boligområder.

23.

Songdalen: Rosseland skole - Forbedring av trafikksikkerheten: Det er uoversiktlig og krevende
trafikkbilde fra rundkjøring v/E39, langs Fv. 114, Rosselandvegen til og med Rosseland skole. Behov for
tryggere vei for elevene som kommer med buss (fra holdeplass v/E39).
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24.

Songdalen: Løsning langs Fv. 114 fra innkjøring til Volleberg til gangbru over Songdalselva v. Birkeli:
Tidligere avsatt 2,3 mill. kr gjennom ATP til veiskulder langs Fv. 114 fra undergangen til Volleberg og frem
til gangbrua til Birkelid (400 m strekning). Grunnet flom ble gangbrua ødelagt - nå er ny bru påbegynt. Per
dag busses alle elvene til Oasen skole på Birkelid via Nodeland. Med en veiskulder kan elvene gå langs
fylkesveien og videre over bro – rett til skolen.

25.

Vennesla: Fv. 405 mellom Holtevegen – Granlivegen (G/S vei - også TS-tiltak). G/S vei - Fv. 405 mellom
Holtevegen – Granlivegen (også TS-tiltak). Prosjektet er oppført i porteføljen for byvekstavtalen. SVV
starter regulering av strekningen høsten 2019. Dette er en viktig strekning som vil bidra til et bedre
sammenhengende sykkelveinett i de sentrale delene av Vennesla. Det vil binde sammen boligområdene
på Storevoldhei og Heptekjerr med sentrum, spesielt til nordlige deler av sentrumsområde der blant annet
sykehjem og kirke ligger.

26.

Vennesla: Auravegen er en svært viktig akse mellom sentrum/kollektiv og Skolevegen hvor det er mye
trafikk til Venneslahallen, svømmehall, videregående skole, ungdomsskole og barneskole. Er regulert inn i
områderegulering sentrum nord. Det er planlagt utvidet areal for myke trafikanter og dele opp for gående
og syklende. Planlagt separering er et nytt tiltak etter porteføljen for byvekstavtalen ble utarbeidet og er
derfor ikke med i denne.

27.

Birkenes, Tollnes: Det er oppgradering av kryss Tollnes. Dette er et viktig krysningspunkt og bidrar pr i dag
til å begrense gang/sykkeltrafikk ettersom enkelte ikke oppfatter løsningen som trygg.

28.

Generell pott for alle kommuner avsatt til belysning- og snarveitiltak som dukker opp i avtaleperioden.

Bildet er hentet fra Agder Kollektivtrafikk AS Foto: Aptum / Adam Read
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Vedlegg
-

Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050
Protokoll fra møte i ATP-utvalget 13. desember 2019

