2013 ble nok et år med oppsving i busstrafikken i Kristiansandsregionen. Totalt økte antall passasjerturer
med 4,7 % i forhold til 2012. Bildet er fra den nye gateterminalen i Tollbodgata. Terminalen ble tatt i bruk i
uke 2 i 2014. Foto: Bjørne Jortveit
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1. Sammendrag
Belønningsavtalen 2013-2016: ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2013-2016,
45 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2013.
Biltrafikk: Ifølge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap ble den totale personbiltrafikken
på innfartsårene til Kristiansand redusert med 0,7 % fra 2012 til 2013. I rushtida er
personbiltrafikken redusert med 3,7 % i perioden 16. september-31.desember 2013, sammenliknet
med samme periode i 2012. Det har vært nedgang ved alle bomsnitt.
Busstrafikk: I 2013 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 4,7 %
sammenliknet med 2012. Metrorutene og øvrige ruter har hatt tilnærmet samme vekst.
I perioden 2009-2013 har antall bussturer totalt økt med 9,3 %.
Sykkeltrafikk: Sykkeltrafikken ved tellepunktet på E 39 Vesterveien økte med 5 % fra 2012 til
2013. Det er ikke godt nok statistikk-grunnlag til å si noe om utviklingen på de andre tellepunktene.
Ny infrastruktur: I 2013 ble kollektivfeltet fra Rige til Breimyr på E 39 satt i drift. Rådhuskvartalet
som kollektivgate i Tollbodgata ble ferdigstilt. Bussterminalen i Sørlandsparken ble bygd ferdig.
Nye gang- sykkelvei langs E18 i Timenesbakken ble åpnet. To strekninger på Sykkelekspressveien
ble satt i drift, og flere snarveiprosjekter i Kristiansand, Søgne, Vennesla og Lillesand ble rustet opp.
Ulykker: Antall drepte i trafikken var to i fjor, mot fem i 2012 og fire i 2011. Til gjengjeld har antall
ulykker med ”meget alvorlig skade” økt fra én i 2012 til fem i 2013. Ingen syklister mistet livet i
trafikken i fjor. Men det var en ”meget alvorlig skade” og tre ”alvorlige skader”.
Luftforurensning: Utslipp av NOX og svevestøv i 2012 overskred ikke forskriften om
luftforurensning. Men utslipp av NOX er fremdeles relativt nær grenseverdiene.
Regnskap 2013:
Kristiansand kommune:
Regnskapet for ATP - Kristiansand kommune viser en balanse ved utgangen av 2013 på
ca. 10,1 mill. kr. Etter avsetning til bundne fond var det ved årsskiftet et udisponert beløp på
i underkant av 200.000 kr. Dette settes av til en buffer for ATPs faglige sekretariat.
Vest-Agder fylkeskommune:
I 2013 er det regnskapsført bruk av 68,3 mill. kr av de samlede belønningsmidlene. Av
belønningsmidlene som regnskapsførers i Vest-Agder fylkeskommune ble det overført 41,4 mill. kr
av 2009-2012 midlene og 35,1 mill. kr av 2013-2016 midlene til 2014. Renter på belønningsmidlene
som står på konto i VAF beløp seg til 1,15 mill. kr i 2013.
For Mykpakke er det regnskapsført et forbruk av 33,6 mill. kr i 2013.
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2. Generelt om ATP-samarbeidet
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra januar 2010 permanent regionalt samarbeid.
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet.
Samarbeidspartnere
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand.
Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder.
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene, de to fylkeskommunene og Statens
vegvesen er representert.
ATP-sekretariatet
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Grovt sett er oppgavefordelingen i sekretariatet slik:
Kristiansand kommune
- oppfølging av gang- sykkelveier i myk pakke og har ansvar for gang/sykkel generelt
- ansvar for etablering av park & ride-anlegg
- utarbeidelse av miljøplan – luftforurensning trafikk
- planlegging og gjennomføring av adferdsaksjoner sykkel, gang og buss
- forvalter Belønningsmidler 2009
Vest-Agder fylkeskommune
- innehar teknisk sekretariat
- hovedansvar for myk pakke
- ansvar for trafikksikkerhet
- ansvar for kollektivtrafikk
- forvalter Belønningsmidler for årene 2010-2012
- forvalter Belønningsmidler for årene 2013-2016
Personell i sekretariatene i 2013:
Kristiansand: Øystein Holvik - sekretariatsleder, Christen Egeland - rådgiver, og Bjørne Jortveit –
rådgiver.
Vest-Agder fylkeskommune: Jan Otto Hansen - sekretariatsleder, Egil Strømme - rådgiver.
I tillegg bidrar samferdselssjef Vidar Ose og fylkeskommunens politiske sekretariat.
Saksbehandling
Sekretariatet forbereder saker til fagrådet og klargjør saker til ATP-utvalget.
Vanligvis innstiller fagrådet til ATP-utvalget. Men i saker som må på høring til kommunene, er det
rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet som innstiller. Endringer i myk pakke og
Belønningsavtalene 2009-2012 og 2013-2016 sluttbehandles i Vest-Agder fylkesting.
Møter i 2013: I 2013 ble det avholdt 6 møter i ATP-utvalget. 14 saker ble behandlet.
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ATP-utvalgets sammensetning 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Terje Damman, leder, VAF
Thore Westermoen, VAF
Kåre Glomsaker, VAF
Sigmund Oksefjell, VAF
Anne Bystadhagen, VAF
Maiken Messel, AAF
Grete Kvelland Skaara, Kr.sand
Hans Otto Lund, Kr.sand
Åse G. Paulsen, Kr.sand
Arvid Grundekjøn, Kr.sand

11
12
13
14
15
16
17

Vidar Lynnæs, Kr.sand
Leif Oskar Hopland, Kr.sand
Torhild Bransdal, nestleder, Vennesla
Åse Ragnhild R. Severinsen, Søgne
Johnny Greibesland, Songdalen
Arne Thomassen, Lillesand
Arild Einar Espegren, Birkenes

18 Gro Anita Mykjåland, Iveland
Johan Mjaaland, SVV

Fagrådets sammensetning
I 2013 har fagrådet bestått av:
Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune
Dag Arntsen, plansjef, Søgne kommune (Arnfinn Håverstad har møtt)
Aslak Wegge, plan og utviklingssjef, Vennesla kommune
Thor Skjevrak, kommuneplanlegger, Songdalen kommune
Gunnar Ogwyn Lindaas, teknisk sjef / Trude Jakobsen, enhetssjef, Lillesand kommune
Siren Frigstad, teknisk sjef, Birkenes kommune
Egil Mølland, tjenesteleder / næringssjef, Iveland kommune
Vidar Ose, samferdselssjef, Vest-Agder fylkeskommune (fagrådets leder)
Kristin Syvertsen, leder plan- og miljøseksjonen, Vest-Agder fylkeskommune
Ola Olsbu, plansjef, Aust-Agder fylkeskommune
Johan Mjaaland, avdelingsdirektør Staten vegvesen
Siv E. Wiken, adm. direktør, Agder Kollektivtrafikk
Kjell A. Kristiansen, leder i Knutepunkt Sørlandet
Jan Otto Hansen, ATP-sekretariatet
Øystein Holvik, ATP-sekretariatet
Egil Strømme, ATP-sekretariatet
Bjørne Jortveit, ATP-sekretariatet
Christen Egeland, ATP-sekretariatet
Sykkelgruppa og kollektivgruppa
ATP-sekretariatet leder to administrative arbeidsgrupper, sykkelgruppa og kollektivgruppa.
Sykkelgruppa består av en representant fra hver kommune, representanter fra Statens vegvesen
sykkelklubbene, Trygg trafikk, Bedriftsidretten, politiet og ATP-sekretariatet. Alle tema knyttet til
planlegging, bygging av drift av gang- sykkelveiene tas opp i gruppa.
Kollektivgruppa består av representanter fra Statens vegvesen, Agder Kollektivtrafikk, By- og
samfunnsenheten i Kristiansand kommune og ATP-sekretariatet.
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3. Befolkning
Befolkningsutviklingen 2009-2013
Veksten fra 2012 til 2013 var 1,5 % for hele Kristiansandsregionen. I perioden 2009-2013 var
veksten 5,9 %. Kristiansand og Iveland hadde størst vekst i fjor. Befolkningen per 1. januar 2013 er
faktisk folkemengde (SSB).
Område
Kristiansand
Søgne
Songdalen
Vennesla
Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansandsregionen

Befolkning
2009
81 295
10 509
5 940
13 116
9 465
4 689
1 254
126 288

Befolkning
2010
82 394
10 709
5 999
13 334
9 713
4776
1 305
128 230

Befolkning
2011
83 243
10 855
6 165
13 583
9 878
4 828
1 298
129 850

Befolking
2012
84 476
10 960
6 285
13 756
10 032
4 956
1 283
131 748

Befolking
2013
85 983
11 005
6 303
13 986
10 106
4 993
1 314
133 690

Vekst
2012-13
1,8
0,4
0,3
1,7
0,7
0,7
2,4
1,5

Vekst
2009-13
7,3
5,6
8,6
8,5
8,3
6,5
4,8
5,9

4. Belønningsavtalene
En ny fireårig belønningsavtale for Kristiansandsregionen ble vedtatt i Areal- og
transportplanutvalget 13. september 2013. Knyttet til målet om nullutslipp i personbiltrafikken med
basisår 2012, er det gitt tilsagn om totalt 285 mill. kr. I henhold til avtalen skal midlene utbetales slik:
- 45 mill. kr i 2013
- 80 mill. kr i 2014
- 80 mill. kr i 2015
- 80 mill. kr i 2016
Høsten 2013 ble det utbetalt 45 mill. kr, for det første året i avtalen. I en egen rapport har ATPsamarbeidet redegjort for bruk av midler i 2013.
Gammel belønningsavtale 2009-2012
I en egen rapport til Samferdselsdepartementet, godkjent 14. februar 2013 ATP-utvalget, har ATPsamarbeidet redegjort for hva som er gjort av tiltak i perioden 2009-2012. Det er også gjort greie for
pengebruk, hvor mye som gjenstår av ubrukte midler, og hva disse midlene skal brukes til.
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5. Trafikkstatistikk
5.1 Personbiltrafikk
Ifølge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap ble den totale personbiltrafikken
redusert med 0,7 % fra 2012 til 2013. Målet i Belønningsavtalen 2013-2016 om nullvekst i
forhold til 2012 er oppfylt med god margin.
Statistikken er basert på trafikk gjennom de 5 bomstasjonene i Kristiansand:
1. E39 Vesterveien
2. E18 Bjørndalsletta
3. Rv 9 Grim
4. Fv 1 Sødal
5. Kv Presteheia

Stolpediagrammet viser total personbiltrafikk i 2013, sammenliknet med 2012.
Det er bare på E18 personbiltrafikken har økt.
Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap

Bomstasjon

Passeringer Passeringer
Endring
Prosentvis
2012
2013
2012-2013
endring
E18 Bjørndalsletta
7 846 094
7 889 251
43 187
0,6
E39 Vesterveien
6 981 630
6 897 656
-83 974
-1,2
Rv 9 Grim
2 467 076
2 415 770
-51 306
-2,1
Presteheia
551 458
521 073
-30 385
-5,5
Sødal
973 024
957 732
-15 292
-1,6
Totalt
18 819 282
18 681 482
-137 800 1)
-0,7
Tabellen viser at det var reduksjon for totaltrafikken på alle bomstasjoner med unntak for
E18 Bjørndalssletta. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap

Eneste bomstasjon med trafikkvekst i 2013 (sammenliknet med 2012) er E 18 Bjørndalssletta –
med en økning på 0,6 %. Økningen har flere årsaker. Det tar forholdsvis lang tid å ta buss kontra
bil. Veisystemet har god kapasitet. I tillegg ble det nye Sørlandssenteret åpnet i fjor høst.
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Statistikk for personbiltrafikk i morgenrushet
I rushtida er personbiltrafikken redusert med 3,7 % i perioden 16. september-31.desember
2013, sammenliknet med samme periode i 2012. Det har vært nedgang ved alle bomsnitt.
16. september ble det innført tidsdifferensierte bompengesatser ved de 5 bomstasjonene i
Kristiansand. Statistikken viser at rushtidstrafikken ble redusert med 3,7 % fra 16. september til 31.
desember, sammenliknet med tilsvarende periode i 2012.
Definisjon av rushtid: I Kristiansand defineres rushtid som perioden 0630-0900 om morgenen og
1430-1700 om ettermiddagen. Det er kun tidsdifferensierte bomsatser på hverdager.
Bomsatsene: I rushtid er avgiften 21 kr, mens den er 14 kr utenom rush. (Det dobbelte for tunge
kjøretøy). Med rabatt koster det kr 16,80 å passere en bom, mens det koster kr 11,20 å passere
utenom rush. Bilister blir ikke avkrevd for mer enn én bompassering per time, og maksimalt 50
bompasseringer per måned.
Nedgang i trafikken i rushtid
Statistikken viser at innføringen av tidsdifferensierte bomsatser hadde umiddelbar effekt.
I uke 38 og 39 (i september) 2013 ble personbiltrafikken totalt sett redusert med 15,5 %
i rushtid, sammenliknet med de samme ukene i 2012. I oktober ble den redusert med 5,3 % og i
november med 9,3 % - hele tiden sammenliknet med 2012. I desember økte imidlertid trafikken i
rush med 3,1 %.
Det var trafikkreduksjon i rush ved alle bomstasjonene for perioden 16. september-31. desember,
sammenliknet med samme periode i 2012. Størst var nedgangen på Presteheia med 12,1 % i
forhold til 2012. Minst var nedgangen på E 18 Bjørndalssletta med 3,2 %.
Nedgang i totaltrafikk
I perioden sept.-desember 2013 var det nedgang i total personbiltrafikk (over hele døgnet) ved alle
bomstasjonene, så nær som på E 18 Bjørndalssletta. Det viser at tidsdifferensierte bomsatser også
hadde betydelige effekt for trafikken totalt. Køene på E39 og Vågsbygdveien ble i høsten 2013
merkbart redusert, slik at regionen rett og slett fungerte bedre.
Statistikken viser at de nye bomsatsene hadde god effekt i september, oktober og november. Men
personbiltrafikken økte med 5,9 % i desember 2013 sett i forhold desember 2012. Det kan være
resultat av flere forhold:

• Vågsbygdporten østgående løp ble åpnet
•

Et nytt kjørefelt mot byen ble åpnet på Vesterveibroa

• Det nye Sørlandssenteret ble åpnet høsten 2013
•

I desember 2012 var det snøkaos. Flere dager anbefalte vegvesenet bilistene om
ikke å kjøre.

Bomstasjon
E18 Bjørndalsl.
E39 Vesterveien
Fv 1 Sødal
Rv 9 Grim
Presteheia
Totalt

Passeringer rush
Passeringer rush
Endring
Endring
16.09-31.12 2012
16.09-31. des. 2013
prosent
728578
719625
-8953
-1,2
657476
629743
-27733
-4,2
111226
103947
-7279
-6,5
210008
195899
-14109
-6,7
54498
47877
-6621
-12,1
1761786
1697091
-64695
-3,7

Tabellen viser nedgangen i rushtrafikken høsten 2013.
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5.2 Passasjerutviklingen for buss

2013 ble nok et år med oppsving i busstrafikken i Kristiansandsregionen. Totalt økte antall passasjerturer med
4,7 % i forhold til 2012. Bildet er fra metrostoppet i Tollbodgata. Foto: Bjørne Jortveit

2013 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 4,7 % sammenliknet
med 2012. Metrorutene og andre ruter i regionen har økt omtrent like mye, henholdsvis 4,6
og 4,7 %. I perioden 2009-2013 har antall bussturer totalt økt med 9,3 %. Størst har økningen
vært for metrorutene: 11,9 %.
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder:
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

Antall bussturer øker stadig i regionen. Økningen i 2013 var på 4,7 %.
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk
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Bussmetro
Andre ruter
Kr.sandsreg.
Alle ruter

2009
3 160 888

2010
3 237 120

2011
3267823

2012
3381113

2013
3537232

Endring
2012-2013
+4,6 %

Endring
2009-2013
+11,9%

4 243 115
7 404 003

4 358 323
7 595 443

4 359 024
7 626 847

4 352 714
7 733 827

4 557 164
8 094 396

+4,7 %
+4,7 %

+7,4%
+9.3%

Fra 2009 til 2013 har busstrafikken økt med 9,3 %. Økningen i 2013 var 4,7 %.

Busstatistikk og tidsdifferensierte bomsatser
Antall bussturer økte klart etter at tidsdifferensierte bomsatser ble innført. I uken etter innføringen
økte antall bussturer med 4,6 % i forhold til samme uke i 2012. I uken før innføringen økte antall
bussturer med 1,8 % i forhold til samme periode i 2012. Økningen holdt seg og forsterket seg den
siste uken i september og for oktober (7,5 %), november (6,3 %) og desember (7,6%). I perioden
16.09 til 31.12 var økningen 6,9 % i rushtiden.
Tid
uke 36
uke 37
uke 38
uke 39
oktober
november
desember
13.09-31.12
Hele året

Bussturer
2012
162 648
165 876
168 741
160 327
712 252
764 813
607 014
2 413 147
7 733 827

Bussturer
2013
168 854
168 793
176 568
172 420
764 453
813 008
653 298
2 579 747
8 094 396

Endring
2012-2013
6 206
2 917
7 827
12 093
52 201
48 195
46 284
166 600
360 569

Prosentvis
endring
3,8
1,8
4,6
7,5
7,3
6,3
7,6
6,9
4,7

Den umiddelbare effekten av de nye bomsatsene ser man også tydelig ved å sammenlikne uke for
uke i september 2013. Mellom uke 36 og 37 (de to første ukene i september) var det nullvekst i
busstrafikken. Men fra uke 37 til uke 38 er økningen 4,6 %. Uke 38 er første uke med
tidsdifferensierte bomsatser. I uke 39 var det ingen ytterligere vekst, faktisk en ørliten nedgang. Så
det er helt tydelig at knekkpunktet kom ved innføringen.
Arendal-Kristiansand – Linje 5

Utviklingen i passasjertallene for Linje 5, Arendal – Kristiansand, de siste tre årene er positiv.
Fra 2012 til 2013 har økningen vært 5,1 %. Statistikkilde: Nettbuss.
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Antall reiser i 2013 økte med 5,1%, sammenlignet med 2012. Økningen har vært størst etter
sommeren. Mye av økningen skyldes flere reiser mellom og til/fra universitetene i Grimstad og
Kristiansand. Målet i 2012 var å nå et passasjertall på over 600 000 riser. Dette målet ble nådd i
2013. Total antall reiser 2013 ble 613.000. Linje 5 har vært i en fin utvikling gjennom flere år. I 2012
økte antall reiser 7,5 %, sammenliknet med 2011.

5.3 Sykkeltrafikk
1 2013 ble det fra Statens vegvesen gjort et betydelig arbeid for å etablere bedre rutiner for
kontroll av sykkeltellepunktene. Til tross for dette er det foreløpig ikke troverdige tall fra
annet enn tellepunktet på E 39 – Vesterveien. Statistikk for såkalt sikre uker (der vinter og
ferier ikke er med) viser en økning på 5 % i forhold til 2012.
ATP-samarbeidet rapporterte ikke på sykkeltrafikk for noen av de 6 tellepunktene i forrige
belønningsrapport til SD (for 2012). Når det gjaldt Vesterveien, så ble det ikke rapportert av den
grunn av det var stor anleggstrafikk, - statistikken ikke var representativ. Det var den for så vidt
ikke i 2013 heller, da anleggsarbeidene pågikk for fullt. I denne rapporten tar vi med statistikken for
vise hvordan anleggsarbeid og værforhold på virker sykkelstatistikken.

I stabile uker utenom vinter og ferier økte sykkeltrafiken på Vesterveien med 5 % fra 2012 til 2013.
I snitt passerte 885 sykister per dag. Arbeidene på Vågsbygdveien har ført til sykkeltrafikken ennå ikke er
oppe på toppnivået i 2010/2011. Da passerte det ca. 920 syklister per dag. Statistikkgrunnlag: Statens
vegvesen

Statistikk for hele året 2012 og 2013 viser at sykkeltrafikken økte med 1,2 %. Sykkeltrafikken hadde
en skikkelig “downperiode” i januar, februar og mars i fjor. Det skyldes hard vinter, og at påsken var
i mars. I 2012 var det en “snillere” vinter, og påsken var i april. Dette viser hvor væravhengig
sykkelstatistikken er.
Høsten i fjor var en god sykkelperiode. Det skyldes ikke bare innføring av tidsdifferensierte
bomsatser, men at høstværet var mildt og relativt tørt. I november regnet det skikkelig, og da gikk
sykkeltrafikken litt ned, for så å ta seg voldsomt opp i desember, da været ble bedre.
Til sammenlikning var desember 2012 en snømåned, slik at det forklarer hvordan økningen i
desember 2013 ble over 60 prosent i forhold til desember 2012.
Syklingen i Kristiansand er generelt inne i en god trend. Resultatene fra RVU 2009, som ble
publisert i 2011, viser at Kristiansand er beste sykkelstorby i landet med en sykkelandel på 9 %.
Den gode utviklingen skyldes at gang- sykkelveinettet stadig bygges ut, at ATP-samarbeidet satser
betydelige ressurser på gå- og sykkelkampanjer, og at andre aktører er aktive i sin satsing på
sykling - sykkelklubbene og bedriftsidretten.
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6. Infrastruktur-prosjekter
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. I
perioden 2009-2013 er det bygd drøyt 4 km kollektivfelt / bussgater og i underkant av 20 km gangsykkelveier.

6.1 Kollektivfelt / kollektivterminal / kollektivgater
•

•

•

•
•

•

Kollektivfelt på E39 – Rige-Breimyrkrysset. Kollektivfeltet ble satt i trafikk september
2013. Prosjektet ble delvis finansiert med belønningsmidler 2009-2012.
Kollektivfeltet er 1160 meter.
Kollektivfelt i Festningsgata
Kollektivfelt i Festningsgata i kvartalet Henrik Wergelandsgt. / Skippergata ble ferdigstilt
og tatt i bruk i 2013.
Kollektivgate med terminal i Tollbodgata (Rådhuskvartalet). Med unntak for et asfalt
slitelag og planting av trær, ble prosjektet ferdigstilt til årsskiftet 2013/2014. Terminalen ble
imidlertid ikke satt i drift før i uke to i 2014. Prosjektet er delvis finansiert av belønningsmidler
2009-2012 og belønningsmidler 2013-2016.
Kollektivterminal i Sørlandsparken. Terminalen ble bygd ferdig i 2013.
Kollektivterminal Vågsbygd senter. Terminalen ble ferdig planlagt i 2013.
Reguleringsplanen blir vedtatt tidlig i 2014. Planlagt oppstart av byggeprosjektet
er i 2014. Fullføres i 2015.
Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta E18
Planlegging av kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta på E 18 ble gjort i 2013. Prosjektet
Bygges 2014.

Kollektivfeltet på E39 mellom Rige og Breimyr ble satt i trafikk tidlig høst 2013.
Foto: Bjørne Jortveit
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6. 2 Andre kollektivtiltak
Forbedret rutetilbud
Agder Kollektivtrafikk forbedret rutetilbudet i 2013 ved å:
•
•
•
•
•

øke frekvens på seks bussruter
forlenge to bussruter, slik at noen passasjerer slipper å bytte buss /
kommer helt fram der de skal.
dublere avganger på fire ruter
innføre én ny arbeidsrute
tilpasset rutetidene bedre på en av metrorutene, slik at det taktes riktig i forhold til lokalruter.

Nytt sanntidssystem

Nytt og velfungerende sanntidssystem ble innført i september 2013. Sanntidstavler er installert på
ca. 40 viktige stoppested / gateterminaler. Og systemet er innført i samtlige busser. I stor grad
slipper trafikantene å se på rutetabeller. På flere arbeidsplasser er det satt på digitale sanntidstavler
som viser relevante bussruter.
Andre hjelpemidler
I 2013 ble det innført / sjøsatt flere andre forbedringer for busspassasjerene:
•
•
•
•

Nye websider med reiseplanlegger. Reiseplanleggeren er også laget i mobilversjon.
Innføring av bankterminaler i så nær som alle busser
Ny reiseapp for mobiltelefoner ( IOS og Android). Sanntidsinformasjon kommer
i 2014.
Nye trasékart og holdeplasskart

6.3 Innfartsparkering
Det ble ikke åpnet nye innfartsparkeringer i 2013. Men i 2013 startet arbeidet med to
innfartsparkeringer – i Vennesla og på Flekkerøy.
Vennesla
Vennesla kommune startet høsten 2013 med grunnarbeidene til en ny stor innfartsparkering ved
Erkleivveien, nær Vennesla sentrum. Prosjektet ferdigstilles i 2014 med til sammen 96
biloppstillingsplasser. Innfartsparkeringen ligger like ved busstopp.
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Flekkerøy
Planene for videreutvikling av kollektivknutepunkt med innfartsparkering ved rundkjøringen på
Flekkerøy med vedtatt i desember 2013. Anlegget for utvidet sykkelparkering, mopedparkering,
ventebu for bussjåfører og 10 nye park & ride-plasser.
Rona
En park & ride-plass ble nedlagt (Rona) i 2013. Den ble umiddelbart erstattet med p-plassen bed
båthavna i Ronsbukta. Denne p-plassen har betydelig større kapasitet enn den som ble nedlagt.
Men den er kun tilgjengelig til 1. april 2014. Arbeidet med byggeplan for ny innfartsparkering i Rona
ble startet i desember 2013. Intensjonen er å ha den i drift så tidlig som mulig våren 2014, - for å
unngå er periode uten tilbud.

6.4 Gang- sykkelveier / snarveier
•

Sykkelekspressvei.
Mulighetsstudiet for Sykkelekspressvei Kristiansand ble fullført i juni 2013. Mulighetsstudiet
er utført av Statens vegvesen i samarbeid med ATP – samarbeidet og Kristiansand
kommune. Mulighetsstudiet behandlet i byutviklingsstyret og formannskapet uten at det i
denne omgang ble tatt stilling til alternative traseer som er skissert i studiet.
I mulighetsstudiet er det lagt til grunn 3,5 – 4m bredde på sykkelvegen pluss 2m fortau. Det
er strenge krav til stigning og kurvatur. Som oppfølging av mulighetsstudiet er det startet opp
arbeid med kommunedelplan for sykkelekspressveien. Parallelt med dette startes det arbeid
med reguleringsplan for to strekninger hvor det haster å få avklart traseen for
sykkelekspressveien.

•

Ny gang- sykkelvei langs E18 fra Timenes til Sørlandsparken. Prosjektet ble åpnet tidlig
høst 2013. Det er finansiert av privat utbygger.

•

Snarveier i kommunene. Flere snarveier i Kristiansand, Søgne, Vennesla og Lillesand ble
rustet opp i 2013. Dette er snarveier til skole, tettsted og bussholdeplasser. Prosjektene
finansieres hovedsakelig av bompenger.

Gammel driftevei i Søgne er rustet opp til snarvei for elever på Nygård skole i Søgne. Veien er en del av
Søgnes gamle veisystem og er en av flere strekninger kommunen har rustet opp de siste 25 årene.
(Foto: Hilde Fjukstad).
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1,4 km ny GS fra Timeneskrysset til Sørlandsparken ble åpnet høsten 2013. Privat utbygger
finansierte prosjektet. Foto: Christen Egeland

I Narviksbakken, langs E18, pågikk det i 2013 bygging av miljøskjerm på en ny bit av sykkelekspressveien.
Det vil redusere støy og forurensning for de som sykler og går. Det skal bygges flere miljøskjermer. Foto:
Christen Egeland).
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6.5 Mindre kollektivprosjekter - myk pakke
I myk pakke avsettes årlig et 1 mill. kr til mindre kollektivtiltak. Tilskuddet til de ulike prosjektene vil
som hovedregel være en delfinansiering av tiltakene. Kriteriene for tildeling er nytteeffekt av
tiltakene, og prinsippet om at hver kommune bør få tilskudd til ett prosjekt det er søkt om tilskudd til.

Tildeling 2013:
Iveland
Songdalen
Vennesla
Lillesand

Søgne
Kristiansand
Birkenes

Kollektivtiltak
Tilskudd uspesifisert
Tilskudd busstopp i Kilen
Tilskudd til utbedring av kryss mellom
Horrislandsveien og Tjomsåsveien.
Tilskudd til utbedring av holdeplassområde ved
Viadukten. Tilsagn om 100.000 til finansiering av
tiltaket i 2014.
Ikke søkt om midler
Tilskudd til kryssutbedring Nikkelveien /
Eigevannsveien – Hanneviktoppen
Tilskudd Myrane trafikkområde

Bevilgning
100.000
150.000
150.000
200.000

300.000
100.000
1.000.000

6.6 Andre veiprosjekt
28. juni 2013 ble en utbedret utgave av Kuliaveien mellom Nodeland i Songdalen og Augland i
Kristiansand åpnet. Viktigste forbedring er veiutvidelse og utretting av svinger i Rypelia. 1100 m ny
vei ble åpnet. For beboerne på Aurebekk, og for skigåere i hovedturløypa, er det bygd 670 meter
lang gruset gang- sykkelsti. Den starter ved bebyggelsen på Aurebekk til der hovedturløpa krysser
Kuliaveien.
Prosjektet på Kuliaveien har totalt kostet 25 mill. kr, finansiert med bompenger. En del av Kuliaveiprosjektet ble åpnet i desember 2012. Det gjaldt gang- sykkelvei fra vegstasjonen til Augland til en
kostnad på 6,5 mill. kr.

Ny Kuliavei ble åpnet 28. juni i fjor. Sønnen til byggeleder Vidar kartevoll, Kenneth,
stod for snorklipping, godt assistert av fylkesordfører Terje Dammen. De var flankert av
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ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland, og Inger Ann Fidjestøl i Statens vegvesen.
(Foto: Bjørne Jortveit).

I Rypelia vest for Aurebekk på Kuliaveien er krappe svinger rettet ut. Sikt og fremkommelighet
er radikalt forbedret. Det er laget skiløypetrasé forbi området på bildet. Tidligere har skiløpere
måttet ta av seg skiene og gå langs veien. (Foto: Bjørne Jortveit)

7. Trafikkulykker og trafikksikkerhet
Ulykkesstatistikken for politimeldte trafikkulykker i 2013 viser at to ble drept i trafikken, fem ble
meget alvorlig skadd og åtte ble alvorlig skadd. Antall drepte (to) er det laveste på 2000-tallet. Men
antall meget hardt skadde (5) var høyeste nivå siden årtusenskiftet. Totalt sett lå ulykkesnivået
i 2013 omtrent på samme nivå som i 2011 og 2012.
Antall sykkelulykker steg noe i 2013, sammenliknet med 2011 og 2012.
Totalt ulykkesstatistikken for 2013 at en langvarig positiv trend har stoppet opp. De tre siste årene
har ulykkesnivået i Kristiansandsregionen ligget på omtrent samme nivå.
Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for TS-arbeidet i regionen. Fylkeskommunen finansierer
de to prosjektene 18+ og Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen.
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Diagrammet viser alle typer politimeldte trafikkulykker med personskade i Kristiansandsregionen.
Ulykkesnivået har vært stabilt de tre siste årene. Antall drepte er det laveste på 2000-tallt.
(Kilde: Statens vegvesen)

Diagrammet viser politimeldte sykkelulykker i perioden 2003-2013. I 2013 var det ingen
syklister som omkom i Kristiansandsregionen. Men ulykkesnivået i 2013 var noe høyere
enn i 2011 og 2012. (Kilde: Statens vegvesen)
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Fordeling av sekkepostmidler TS myk pakke
Hvert år avsettes vekselvis én mill. kr og to mill. kr. til mindre trafikksikkerhetstiltak (bompenger myk
pakke). Men i 2013 var det satt av én mill. kr til dette formålet. En arbeidsgruppe med
representanter fra Statens vegvesen og ATP- sekretariatet i Vest-Agder fylkeskommune vurderte
innkomne søknader fra kommunene. Fordelingen av midler til trafikksikkerhetstiltak er foretatt etter
følgende kriterier:
1. Hvor trafikkfarlig er nåsituasjonen?
2. Hvilken effekt vil tiltaket gi? Også sett i lys av befolkningsmengde.
3. Geografi. Hver kommune bør få innvilget minst ett prosjekt.
4. Større kostbare prosjekt prioriteres ikke over denne potten.
Fordelingen av TS-midler i 2013:

Iveland
Songdalen
Vennesla
Lillesand
Søgne

Kristiansand
Birkenes
Totalt

Trafikksikkerhetstiltak
Tilskudd til G/S vei langs arm av Fv 405
Fartsreduserende tiltak Fv 461 Kilen
Tilskudd til opphøyd gangfelt og tilpasset belysning
Skoleveien og Brandeheiveien
Tilskudd til 40 km/t sone og etablering av
fartshumper ved Hæstad barnehage
Tilskudd til etablering av lys gjennom Linnegrøvan.
Tilsagn om tilsvarende beløp i 2014, for
fullfinansiering
Tilskudd til 30-sone og fartsdempende tiltak i
Kvadraturen
Tilskudd til veglys på Engesland

Bevilgning
100.000
150.000
120.000
150.000
150.000

230.000
100.000
1.000.000

8. Luftforurensning
Svevestøv og NO2 overvåkes kontinuerlig på to punkter i Kristiansand – ved Gartnerløkka og i
Stener Heyerdalsgate. Grenseverdiene i luftforurensningsforskriften ble ikke overskredet i 2013.
Biltrafikk er den klart viktigste årsaken til luftforurensning i og ved Kristiansand sentrum. Det økende
antall dieselkjøretøyer har gitt økt luftforurensing de siste årene, særlig når det gjelder NO2. Det
gjelder også dieselkjøretøyer med partikkelfilter.

Piggfritt litt ned
En spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse viste at 58 % av bilførerne i
Kristiansandsregionen kjørte piggfritt, mot 61 % i 2012. Det er altså en tendens til at flere kjører
med piggdekk. I 2013 oppga 39 % at de kjørte med piggdekk. I 2012 var piggdekk-andelen 37 %.
Det er likevel for tidlig å si om dette er en trend. I 2012 var nemlig piggfri-prosenten den høyeste
siden Respons Analyse startet sine spørreundersøkelser i 1998.
Bilistene blir også spurt om hvilken dekktype de vil velge neste gang skal kjøpe dekk.
54 % svarte at de vil velge piggfrie dekk, mens 37 % svarte piggdekk. I 2012 var andelen som ville
kjøpe piggfrie dekk oppe i 57 %. Høyeste piggfri-prosent var i 2009. Da svarte 60 % at de ville kjøpe
piggfritt neste gang de skulle kjøpe nye dekk.
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Utslipp av nitrogen

Årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift om begrensing av forurensing er 40 µg/m³.
I 2011 og 2012 var trenden positiv. Utslippene av NO2 ble noe redusert. I 2013 økte det litt
igjen. Men holdt seg likevel godt under grenseverdien.

Utslipp av svevestøv

Klima- og forurensningsdirektoratet tillater overskridelser på anbefalte grenseverdier 35
dager i året. I 2013 ble grenseverdien overskrevet 21 dager ved målestasjonen ved Gartnerløkka.
Heller ikke i fjor var det overskridelser ved målestasjonen i Stener Heyerdals gate (bybakgrunn).

9. Gåstrategi
Sluttrapport for prosjektet «Gåstrategi for eldre» i Kristiansand Kommune Prosjektet «Gåstrategi for
eldre» har til formål å utvikle en gåstrategi for eldre som skal legge forholdene til rette for å få
aldersgruppen 67 år og eldre til å gå mer. I 2013 ble sluttrapporten laget.
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Spørreskjemaundersøkelsen viste i stikkord:
•

Problemer med å gå øker med alderen – dvs. det er de eldste som har størst problemer med
å gå i hverdagen.

•

Gå-aktiviteten er større blant folk som bor i bynærområder enn de som bor på landet. Det
har med avstand og tilbudet av aktiviteter å gjøre.

•

Viktigste årsaker til å gå var i prioritert rekkefølge: bedre helsen, komme seg ut, trening, økt
psykisk velvære, praktiske gjøremål, for å treffe andre.

•

Viktigste tiltak for å gå mer er bedre vintervedlikehold, adskilte baner for fotgjengere og
syklister, flere benker langs gangveiene, lavere hastighet på biltrafikken, nedsenkende
fortauskanter ved fotgjengerfelt og andre steder og jevnere og bredere fortau.

Observasjonsstudiet og intervju med 50 eldre gav gode innspill på blant annet motivasjon for
å gå, barrierer og kjennetegn for gode steder å gå. I tillegg har prosjektet også forslått tiltak innen
vedlikehold/drift, fysisk utforming, trafikantgrupper, overordnet planlegging / kollektivtrafikk og
sosiale aspekt / motiverende tiltak.

10. Kampanjer og aksjoner
ATP-samarbeidet har som en viktig strategi å arrangere jevnlige adferdskampanjer for å dempe
biltrafikk. Når det bygges ny infrastruktur for syklende og gående, trengs det kampanjer for å få
befolkningen til å ta dette i bruk. Det samme gjelder nye kollektiv infrastruktur og bedre rutetilbud.
I 2013 gjennomførte ATP-samarbeidet tre store kampanjer: Hopp over bommen, Jeg kjører grønt
og Beintøft. I tillegg var ATP hovedarrangør for Europeisk Mobilitetsuke, og sammen med politiet
ble det arrangert Lys i mørke-aksjon.

”Hopp over bommen”
16. september innførte Kristiansand ekstra avgift for å passere bomringen i rushtiden. ATPsamarbeidet i Kristiansandsregionen brukte anledningen til å slå et ekstra slag for miljøvennlig
transport, og tok initiativ til kampanjen «Hopp over bommen».
11 store private og offentlige virksomheter, med til sammen 10.500 ansatte, ble enige om å
stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser – sykkel, gange, buss/tog. «Hopp over bommen» viste seg
å bli en suksess og vekker oppsikt i andre deler av landet. Det er uttrykt stort ønske om å gjenta
kampanjen neste vår.
Kampanjen har bidratt til at flere sykler, går og tar buss til jobb. De 11 bedriftene forteller at de
ansatte har satt stor pris på gratis busskort, testing av el-sykkel, sykkelservice, billige sykkelhjelmer
og lykter, reflekseffekter og informasjon om bussruter og miljøvennlig transport generelt.

Resultater fra Hopp over bommen-kampanjen:
•
•
•
•

Over 1000 dialoger om hvordan ansatte reiser til jobb
690 gratis bussbilletter til bilister
AKT har solgt busskort for ca. 25 000 kr
400 solgte sykkelhjelmer
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•
•
•
•
•
•
•

1500 solgte front / baklykter til sykkel
Delt ut 1100 gratis refleksbøffer
Delt ut 1000 gratis sykkelreflekser
Ca. 400 har prøvd el-sykkel
Sykkelservice på 170 sykler
Utplassert el-sykkel hos 7 virksomheter
Alle virksomhetene er tilbudt sanntidsskjerm. 6–7 er interessert.

El-sykkeltesting hos Aker Solutions i Hannevika (Foto: Bjørne Jortveit)

Samarbeidspartnere: Kampanjen har vært gjennomført som et offentlig-privat samarbeid, og blir
karakterisert som meget fruktbart. Ansvarlige partnere har vært ATP-samarbeidet i
Kristiansandsregionen, Agder Kollektivtrafikk, Aptum Kommunikasjon, Kristiansand Sykkelsenter,
Intersport Skippergata, G. Nordbys sykkelfabrikk og Pedalen Sykkelverksted. Nye Kristiansand
Bompengeselskap, Statens vegvesen og Kristiansand kommunes kommunikasjonsenhet deltok i
planleggingen av kampanjen.
Deltakerbedrifter: Ventelo, Universitetet i Agder, Glencore Nikkelverk, Hennig. Olsen is, Agder
Energi, National Oilwell Varco, Sørlandet Sykehus, Elkem, Kvadraturen Skolesenter, Aker Solutions
og Fylkeshuset i Vest-Agder.
Virksomhetene knyttet til «Hopp over bommen» høsten 2013 var så fornøyde med kampanjen at de
ønsker seg en ny runde med Hopp over bommen i 2014. Til våren ønsker de seg en ny slagkraftig
kampanje med satsing på buss, el-sykkel og sykkelservice.
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”Jeg kjører grønt”

Jentene på Vitusapotek Sandens vant bedriftskonkurransen i Jeg kjører grønt 2013. De oppnådde flest antall
grønne poeng per ansatt (foto: Bjørne Jortveit).

Jeg kjører grønt er en kampanje for alle som bor, jobber eller studerer i Kristiansandsregionen.
Hensikten med kampanjen er at flest mulig skal sykle, gå eller ta buss / tog, ikke bare i
jobbsammenheng, men også på fritiden.
I 2013 deltok drøyt 2700 personer på Jeg kjører grønt. De registrerte grønne reiser på nettstedet
www.jegkjorergront.no En tur-retur reise gir ett grønt poeng. Det er påmeldingspremier,
ukespremier og sluttpremier. De som også vil registrere hvor langt de reiser grønt, har muligheten til
det. Årets grønne reise gikk i år til den italienske verdensarvbyen Vernazza.
Jeg kjører grønt har også en bedriftskonkurranse, der arbeidsplasser konkurrerer mot hverandre.
Det er om å gjøre å oppnå flest mulige grønne poeng per ansatt. Beste virksomhet i fire ulike
kategorier etter antall ansatte, premieres med 10.000 kr og diplom. I 2013 deltok drøyt 100 bedrifter
som til sammen har over 20.000 ansatte.

”Beintøft”
Over 6000 elever i grunnskolen i Kristiansandsregionen deltok høsten 2013 på den nasjonale
kampanjen ”Beintøft” som er utviklet av Grønn Hverdag. Kampanjen går ut på at flest mulige elever
skal sykle eller gå i en periode på 8 uker. Mindre bilkjøring og bedre helse er kampanjens mål.
Hver dag blir det registrert på hvilken måte elevene kom til skolen. De beste skolene og de beste
klassene ble premiert. Ordførerne i Kristiansandsregionen delte ut diplom og premier. Alle elevene i
klasser som deltok fikk en bøff.
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Wilds Minne ble beste skole i Beintøft. Sjekk! (foto: Arne Otto Iversen).

Sykle til jobben
ATP arrangerte fra 2007-2012 vårkampanjen Tusentråkk. Men for 2013 inngikk ATP et samarbeid
med den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen, og la ned Tusentråkk. ATP gav et tilskudd til "Sykle til
jobben"-aksjonen, slik at det ble gratis for innbyggere i Kristiandsandsregionen å delta. Tilskuddet er
150.000 kr.

Europeisk mobilitetsuke
Under Europeisk mobilitetsuke ble det testet ut hvordan en utvidelse av gågate kan fungere. Hele
uka ble derfor et kvartal i Skippergata stengt for all biltrafikk. Gaten ble så fylt med blomster,
sandkasser, bord og annet for å være et attraktivt sted å oppholde seg. Prosjektet ga mange nyttige
erfaringer, og nå vurderes sommerstenging av de samme kvartalene. Under bilfri dag ble som
vanlig et større område i byen stengt og fylt med ulike aktiviteter.

Et kvartal i Skippergata ble fylt med fylt med folk og aktiviteter under Europeisk mobilitetsuke.
(Foto: Christen Egeland).
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Lys i mørket
Årets lys i mørke aksjon ble gjennomført i Vågsbygd, ved UiA og ved Lundsbrua en ettermiddag i
slutten av november. Inntrykket var at målgruppa vi traff nå var langt dårligere til å bruke lys på
sykkelen enn jobbsyklistene vi har rettet oss mot tidligere. Dette var en viktig årsak til at politiet kort
tid etter gjennomførte en aksjon med bøtlegging av syklister som ennå ikke hadde fått lys på
sykkelen.

Sykkelmagasinet
Sykkelmagasinet til alle husstander i Kristiansandsregionen ble utgitt for 9. gang. Hovedsaken var
intervju med den nye klima- og miljøministeren Tine Sundtoft.
Verdens miljøverndag
ATP deltok også på Verdens miljøverndag med informasjon og salg av sykkelhjelmer og lykter.
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11. Regnskap
Regnskap ATP-samarbeidet Kristiansand kommune
Midlene ATP-samarbeidet rår over i Kristiansand kommune er fordelt på to ansvarsområder:
1.
2.

ATP - investering: ansvarsområde 58003
ATP - drift: ansvarsområde 58540

Både i 2012 og 2013 ble det ved budsjettregulering vedtatt en rekke driftsprosjekter som ikke
er påbegynt eller fullført. Midlene til disse prosjektene, seks fra 2012 og fire fra 2013, er plassert
på ATP – investering: ansvarsområde 58003. Når prosjektene skal gjennomføres, er det
nødvendig med en teknisk overføring til ATP – drift. ansvarsområde 58540
I budsjettreguleringen som ATP-utvalget gjorde i juni 2013, ble det vedtatt å bruke 2 mill. kr
i udisponerte midler fra regnskap 2012 til seks prosjekter. Flere prosjekt er ikke påbegynt og
ingen er helt fullført. For å finansiere disse seks prosjektene skal det gjøres en teknisk
overføring av 2 mill. kr fra ansvarsområde 58003 til ansvarsområde 58540.
Disse prosjektene er omtalt som noter til driftsregnskapet.
I budsjettreguleringen som ATP-utvalget gjorde i juni 2012, ble det vedtatt en rekke drifts-prosjekter.
Fire av dem ble ikke gjennomført i 2012/ 2013. For å finansiere disse fire prosjektene skal det
gjøres en teknisk overføring av 685.000 kr fra ansvarsområde 58003 til 58540.
Også disse prosjektene er omtalt som noter til driftsregnskapet.
Når midler til finansiering av de 10 prosjektene er overført, gjenstår det en udisponert rest i
investeringsregnskapet på 177.785 kr til bruk i 2014. Den avsattes til en buffer for ATPs faglige
sekretariat.
For fremtiden vil midler som skal finansiere drifts-prosjekter bli flyttet over til ansvarsområde 58540
– så snart budsjettvedtak er gjort i ATP-utvalget.
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ATP-samarbeidet. Investeringsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2013.
Ansvarsområde 58003.

Utgifter

Inntekter

Mva komp

Netto
forbruk

Avvik
budsjett

Budsjett

ATP-prosjekter:
13 500

13 500

0

-13 500

Snarvei-prosjekter

275 000

275 000

275 000

0

Kollektivfelt Festningsgt
Kollektivfelt VollevannBjørndalsletta

786 850

786 850

1 065 000

278 150

580 000

580 000
200 000

-380 000

Tollbodgata, Rådhuskvartalet

313 231

257 373
1 912 723

966 470
2 506 470

709 097
593 747

0

500 000

500 000

100 724

100 724

100 000

100 000

Prosjektledelse ATP

1 968 581

Totalt ATP-prosjekter

0

-55 858
-55 858

Belønningsprosjekter:
Kartheikrysset, kollektivfelt
BukkesteindalenBreimyr
kollektivfelt

0

0

Bussprioritering lyskryss
Park & ride-anlegg
Oddernesveien g- sykkelvei
GS E39 Hannevika-Kartheia
Overordnet infrastruktur, plan
kollektiv
Plan oppgradering
hovedsykkelveinett

0
0

0

3 709 049

3 644 378

4 947 374 1 302 996

250 000

250 000

2 000 000 1 750 000

0

0

2 000 000 2 000 000

-64 671

46 171
57 714

-11 543

380 240

334 069

482 352

-323 189

805 541
805 541

Totalt Belønningsprosjekt

4 822 304

Sum alle prosjekt

6 790 885

0

-76 214

4 746 090

10 510 690 5 764 600

-132 072

6 658 813

13 017 160 6 358 347

Inntekter:
Momskompensasjon
Renter Belønningsmidler fra
regnskap 2012

132 072
783 000

Overført fra 2012

15 096 945

Totalt alle prosjekter

16 012 017

Balanse 31.12.13 / bundne
fond
Resultat
ATP - prosjekter overført til
2014
Belønningsmidler overført til
2014
Restmidler
Overføres 58540 (2013prosjekter)
Overføres 58540 (2012prosjekter)
Udisponert

9 221 132

6 358 347 2 862 785

593 747
5 764 600
2 862 785
2 000 000
685 000
177 785
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ATP-samarbeidet. Driftsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2013.
Ansvarsområde 58540.
Brutto
forbruk

Innt/refusj

Mva komp

Netto
forbruk

Budsjett

Avvik
budsjett

1 514 373

1 286 000

-228 373

150 000

0

-150 000

Utgifter:
Administrasjon(faglig sekretariat)

1 557 663

Administrasjon politisk sekretariat

150 000

Info gang / sykkel

-10 000

-33 290

2 507 287

-138 927

-255 919

2 112 441

2 500 000

387 559

Kampanje tidsdiff. bomsatser 1)

831 817

-100 184

-127 461

604 172

450 000

-154 172

Nordiske sykkelbyer

106 294

-608

105 686

100 000

-5 686

Kampanjer, info og mobilitetstiltak

332 068

-64 803

267 265

250 000

-17 265

-9 901

25 853

200 000

174 147

0

400 000

400 000

Kollektivkonferansen 2013

54 503

Planlegging bypakke sykkel

-18 749

0

Planlegging bypakke kollektiv

0

400 000

400 000

203 000

0

-203 000

20 000

100 000

80 000

79 065

0

-79 065

0

0

0

15 000

0

-15 000

0

0

0

0

30 000

30 000

0

-30 000

Sykkelbarometer 8)

0

0

0

0

Ladepunkt elbil i p-anlegg 9)

0

0

0

0

84 182

0

-84 182

Sykkelparkering i kommunene 2)

0
207 000

Tilskudd el-sykkel - bedrifter

20 000

El-sykkel arb.pl. / institusjoner 3)

98 831

El-sykkel vid.g, skoler / bedrifter 4)

0

Vintersykling 5)

ATP-modell kollektiv og sykkel 10)
Refusjon uten prosjekt
Utredning tidsdiff. bomsatser
Totalt

-19 766

18 750

Ungdomskampanje 6)
Tilskudd ladepunkt for el-biler 7)

-4 000

-3 750

105 228
-3 174

-21 046
-31 013

250 000
6 266 267

-298 873

Inntekter:

Budsjett

Overført fra 2012 (bundne fonds)

615 117

Fylkeskommunene

656 000

Kommunene

34 187

-50 000

200 000

0

-200 000

-590 544

5 376 850

5 686 000

309 150

5 030 000

Inntekter refusjoner

298 873

Momskompensasjon
Totalt finans
Balanse 31.12.12 / bundet fond
2013

-34 187

590 544
7 190 534
924 267

Noter
1. Kampanje tidsdifferensierte bomsatser
Ved budsjettreguleringen i juni 2013 ble budsjettet til prosjektet "Kampanje tidsdifferensierte bomsatser" styrket med
600.000 kr. Disse midlene var en en del av en udisponert rest fra 2012. Beløpet skal overføres fra ansvarsområdet
58003 (ATP investering) til ansvarsområdet 58540 (ATP drift).
2 . Sykkelparkering i kommunene
Ved budsjettreguleringen i juni 2013 ble det avsatt 500.000 kr til "Sykkelparkering (inkl. sykkleparkering i p-hus)
m / ladepunkt". I budsjettmøtet i desember 2013 ble midlene omdisponert til "Sykkelparkering i kommunene".
Denne halve millionen var en del av en ubrukt rest fra 2012. I 2013 er det brukt 203.000 kr til dette prosjektet.
500.000 skal overføres fra ansvarsområde 58003 til ansvarsområde 58540.
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3. El-sykkel arbeidspl. / institusjoner
Ved budsjettreguleringen i juni 2013 ble det avsatt 150.000 kr til "Elsykkel arbeidsplasser / institusjoner". Disse
midlene var del av en udisponert rest fra 2012. I 2013 ble det brukt ca. 80.000 til dette prosjektet. 150.000 kr
skal overføres fra ansvarsområde 58003 til 58540.
4. El-sykkel videregående skoler / bedrifter
Ved budsjettreguleringen i juni 2013 ble det avsatt 500.000 kr til "Rødmalte sykkelfelt Tordenskjoldsgt. / Lundsbroa".
I budsjettmøtet i des. 2013 ble midlene omdisponert til "El-sykkel videregående skoler / bedrifter". Disse midlene
kom fra en udisponert rest fra 2012. I 2013 ble det ikke brukt noe av disse midlene. 500.000 kr skal
overføres fra ansvarsområde 58003 til 58540.
5. Vintersykling
Ved budsjettreguleringen i juni 2013 ble det avsatt 150.000 kr til vintersykling. Disse midlene var del av en
udisponert rest fra 2012. 15.000 kr brukt i 2013. Det skal overføres 150.000 kr fra ansvarsområde 58003 til 58540.
6. Ungdomskampanje
Ved budsjettbehandlingen i juni 2013 ble det avsatt 100.000 kr til en ungdomskampanje for å få dem til velge
miljøvennlige transportmidler. Disse midlene var del av en udisponert rest fra 2012. Prosjektet kom ikke i gang i 2013.
100.000 kr skal overføres fra ansvarsområde 58003 til 58540.
7. Tilskudd til ladepunkt el-biler
Ved budsjettreguleringen i juni 2012 ble det avsatt 200.000 kr prosjektet "Tilskudd til ladepunkt el-biler".
Disse midlene var en del av en udisponert rest fra 2011. 80.000 kr ble brukt og regnskapsført for 2012. I 2013 gjenstod
altså en rest på 120.000 kr. I 2013 ble det brukt 30.000 kr. 120.000 kr skal overføres fra ansvarsområde 58003 til
ansvarsområde 58540.
8. Sykkelbarometer
Ved budsjettreguleringen i 2012 ble det avsatt 315.000 kr til et nytt sykkelbarometer i Kvadraturen. Disse midlene
var en del av en udisponert rest fra 2011. På grunn av svikt hos leverandør ble ikke barometeret satt opp i 2012,
og heller ikke 2013. Ny leverandør har satt opp barometeret i mai 2014. For å finansiere barometeret
overføres midler fra ansvarsområde 58003 til 58540.
9. Ladepunkt elbil i p-anlegg
Ved budsjettreguleringen i 2012 ble det avsatt 150.000 kr til prosjektet "Ladepunkt elbil i p-anlegg". I 2013 ble det
gjennomført et prosjekt i Kilden med 10 ladeplasser. Tilsagn om midler ble gitt. Ved en feil fakturerte ikke
tiltakshaver. Etterfakturering skjer i 2014. Midler til prosjektet er en rest fra 2011. For å finansiere prosjektet
overføres midler fra ansvarsområde 58003 til 58540.
10. ATP-modell kollektiv og sykkel
Ved budsjettreguleringen i 2012 ble det avsatt 500.000 kr til prosjektet "ATP-modell for kollektiv og sykkel".
Prosjektet ble delvis gjennomført i 2013. Bruk av 400.000 kr ble regnskapsført for 2012. For å fullfinansiere
prosjektet overføres 100.000 kr fra ansvarsområde 58003 til 58540. Midlene til prosjektet kom fra en udisponert
rest fra 2011.
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