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1. Sammendrag  
 
Belønningsavtalen 2013-2016: ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2013-2016, 
80 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2015.  
 
Biltrafikk: Ifølge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap økte den totale 
personbiltrafikken på innfartsårene til Kristiansand med 1 % fra 2014 til 2015. Fra 2012 til 2015 er 
personbiltrafikken redusert med 0,9 %. 
 
Fra 2014 til 2015 har trafikken rushtid steget med 0,4 %. Rushtrafikken har gått ned med 3 %  
fra 2012 til 2015. 
 
For målet om nullvekst i biltrafikken er det et faresignal at både totaltrafikken og rushtrafikken økte  
i 2015. Det er på E18 og E39 trafikken øker. 
 
I 2014 var andelen elbiler 2 %, mens det hadde steget til 4 % av den totale personbiltrafikken i 
2015. Elbilene inngår i statistikken for totaltrafikk og rushtidstrafikk. 
 
Busstrafikk: I 2015 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 1,3 % 
sammenliknet med 2014. Metrorutene og øvrige ruter har hatt tilnærmet samme vekst.  
I perioden 2009-2015 har antall passasjerer totalt økt med 15,4 %. 
 
Sykkeltrafikk: Sykkeltrafikken ved tellepunktet på E 39 Vesterveien viste nedgang 8,7 % fra 2014 
til 2015. Årsaken er trolig vegarbeid på strekingen Kartheiakrysset til Rigekrysset.  
På Oddernesbroa er det registrert en økning på 1,7 %. På grunn av problemer med vegvesenets 
tellepunkter er det ikke godt nok statistikkgrunnlag til å si noe om utviklingen på de øvrige 
tellepunktene (Lundsbroa, Vollevannet / Narviksbakken og Setesdalsveien). 
 
Ny infrastruktur:  
Kollektivfelt: I 2015 ble to av de største prosjektene i ATPs historie bygd ferdig og åpnet:1. 
Kollektivfelt og gang- og sykkelvei på E39 fra Kartheikrysset til Rige. 2. Kollektivfelt og gang- og 
sykkelvei  Rv 9 fra Gartnerløkka til Jørgen Moes gt.  
Øvrige gang- og sykkelveier som ble åpnet i 2015:  
Fv 405 fra Vennesla kirke til Venneslaheimen, Fv 402 fra Birkeland til Tveide, Fv 405 fra Mosby 
oppvekssenter til Ravnåsveien (bredt fortau), Fv 405 ved Samkom (bredt fortau) og ny gang-
sykkelbro fra Rismyr til Fagermo i Songdalen. 
Reguleringsplassfor buss: Sørlandsparken 
Innfartsparkering: Hommeren i Kristiansand.  
Holdeplasser med universell utforming: 24 busstopp i Vågsbygd, Hånes og Randesund. 
Snarveier: Det ble bygd en snarvei i Kristiansand fra Nikkelveien til E39. 
 
Ulykker:  I Kristiansandsregionen omkom tre personer i trafikken, to ble meget alvorlig skadd, og 14 
ble alvorlig skadd. De siste tre årene har ulykkes-situasjonen vært relativt stabil.  
 
Regnskap 2015:   
 
Kristiansand kommune:  
Regnskapet for ATP - Kristiansand kommune viser en balanse ved utgangen av 2015 på   
3,184 mill. kr. Etter avsetning til bundne fond var det ved årsskiftet et resultat / udisponert beløp på 
455.000 kr.  
 
Vest-Agder fylkeskommune: 
I 2015 er det regnskapsført bruk av 94,863 mill. kr av de samlede belønningsmidlene. Av 
belønningsmidlene som regnskapsførers i Vest-Agder fylkeskommune ble det overført 
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8,609 mill. kr av 2009-2012 midlene og 102,821 mill. kr av 2013-2016 midlene til 2016. Renter på 
belønningsmidlene som står på konto i VAF beløp seg til 2,413 mill. kr ved utgangen av 2015. 
For Mykpakke er det regnskapsført et forbruk på 26,321 mill. kr i 2015. 

 2. Generelt om ATP-samarbeidet 

 
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra 2010 et 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- og sykkelveier i myk pakke og ansvar for gang/sykkel generelt  
- ansvar for etablering av innfartsparkering 
- 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 2015: 
 
Kristiansand: Jan Erik Lindjord, rådgiver (20 % stilling), Christen Egeland, rådgiver (80 % stilling og 
Bjørne Jortveit, rådgiver (100 % stiling.) 
 
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 2015: I 2015 ble det avholdt 5 møter i ATP-utvalget. 15 saker ble behandlet. 
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ATP-utvalgets sammensetning 2015 frem til nytt ATP-utvalg ble konstituert 11.12 2015: 
 

1 Terje Damman, leder, VAF 11 Vidar Lynnæs, Kr.sand 
2 Thore Westermoen, VAF 12 Leif Oskar Hopland, Kr.sand 
3 Kåre Glomsaker, VAF 13 Torhild Bransdal, nestleder, Vennesla 
4 Sigmund Oksefjell, VAF 14 Åse Ragnhild R. Severinsen, Søgne 
5 Anne Bystadhagen, VAF 15 Johnny Greibesland, Songdalen 
6 Maiken Messel, AAF 16 Arne Thomassen, Lillesand 
7 Grete Kvelland Skaara, Kr.sand 17 Arild Einar Espegren, Birkenes 
8 Hans Otto Lund, Kr.sand 18 Gro Anita Mykjåland, Iveland 
9 Aase G. Paulsen, Kr.sand  Johan Mjaaland, SVV 

10 Arvid Grundekjøn, Kr.sand   

 
 
ATP-utvalgets sammensetning fra og med 11. desember 2015: 
 
Det nye ATP-utvalget ble konstituert 11. desember 2016. Slik er sammensetningen:  
 

1 Terje Damman, leder, VAF 11 Astrid Hilde, Søgne 
2 Tore Askildsen, VAF 12 Anders Christiansen, Birkenes 
3 Randi Øverland, VAF 13 Gro Anita Mykjåland, Iveland 
4 Anju C. Manneråk, VAF 14 Johan Mjaaland, SVV 
5 Morten Ekeland, VAF   
6 Inger Lise Hillestad Aasen, AAF   
7 Harald Furre, Kr.sand   
8 Torhild Bransdal, nestleder, Vennesla   
9 Johnny Greibesland, Songdalen   
10 Arne Thomassen, Lillesand   

 
 
Kristiansand kommune valgte ikke representanter til ATP-utvalget høsten 2015. I det forrige ATP-
utvalget hadde Kristiansand 6 representanter. Årsaken var at Kristiansand ønsket en annen 
sammensetning av ATP-utvalget, der alle kommunene /fylkeskommunene kun har én representant, 
og der Kristiansands ene representant skal vekte som 6 stemmer og Vest-Agder skulle være 
representert med ett medlem som vekter 5 stemmer.  Hovedbegrunnelsen var blant annet å gjøre 
utvalget mer effektivt og mindre ressurskrevende å drive.  
 
Kristiansand kommune fremmet høsten 2015 sitt syn via rådmannsutvalget og styret for Knutepunkt 
Sørlandet og fikk medhold i disse organene. ATP-utvalget har imidlertid en samarbeidsavtale som 
regulerer sammensetningen av utvalget, og det er ikke i tråd med Kristiansand kommunes ønsker. 
Ifølge avtale skal Kristiansand ha 6 medlemmer og Vest-Agder fylkeskommune 5 medlemmer. Da 
det nye ATP-utvalget ble konstituert 11. desember 2015, ble det bestemt at Kristiansand kun har én 
stemme per representant som stiller i utvalget. På desember-møtet 2015 stilte Kristiansand 
kommune med ordfører Harald Furre. Varaordfører Jørgen Kristiansen deltok også på møtet. 
Denne situasjonen vil vedvare inntil kommunene og fylkeskommunene har behandlet forslag fra 
Knutepunkt Sørlandet om ny sammensetning av ATP-utvalget.  
 
Fagrådet  
 
Fagrådet ble reetablert og konstituert 27. november 2015. Sammensetning er den samme som for 
Teknisk Utvalg i Knutepunkt Sørlandet. Kommunene stiller fortrinnsvis med teknisk leder eller 
plansjef.  
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Fagrådet hadde i 2015 denne sammensetningen:  
 

Organ Medlemmer Verv 

Vest-Agder fylkeskommune Vidar Ose og Bjørg Hellem  

Aust-Agder fylkeskommune Ola Olsbu  

Kristiansand kommune Ragnar Evensen og Harald 
Karlsen 

 

Vennesla kommune Aslak Wegge  

Søgne kommune Torkjell Tofte  

Songdalen kommune Thor Skjevrak  

Birkenes kommune Halvor Nes  

Lillesand kommune Aud Sunniva Fuhr  

Iveland kommune Egil Mølland  

Statens vegvesen Johan Mjaaland  

Agder Kollektivtrafikk Siv Elisabeth Wiken  

 
 
Sykkelgruppa og kollektivgruppa 
 
ATP-sekretariatet leder to administrative arbeidsgrupper, sykkelgruppa og kollektivgruppa.  
Sykkelgruppa består av en representant fra hver kommune, representanter fra Statens vegvesen, 
Vest-Agder fylkeskommune, Trygg trafikk, Bedriftsidretten, politiet og ATP-sekretariatet. Alle tema 
knyttet til planlegging, bygging av drift av gang- og sykkelveiene tas opp i gruppa. 
 
Kollektivgruppa består av representanter fra Statens vegvesen, Agder Kollektivtrafikk, By- og 
samfunnsenheten i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og ATP-sekretariatet.  
 
På grunn av høy aktivitet i arbeidet med Bymiljøavtalen, som har mange felles grenseflater med 
ATP, har det vært lite aktivitet i disse arbeidsgruppene i 2015.  
 
 
Bymiljøavtalen 
 
 
Arbeidet med en fremtidig Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen går fremover og det forberedes 
en sak for et prinsippvedtak for bompengefinansiering. Arbeidet har vært utført i ulike 
arbeidsgrupper som har hver sine ansvarsområder. Figuren på side 6 viser hvordan arbeidet er 
organisert. 
 
De ulike arbeidsgruppene har gått gjennom og prioritert tiltak innenfor sine arbeidsfelt. Gruppene er 
satt sammen med sikte på å få en bred medvirkning fra regionen.  
 
Kollektiv: 
Det har blitt utarbeidet et kollektivkonsept for 2025 med rutestruktur og frekvenser. Dette konseptet 
har blitt eksternt vurdert i forhold til infrastruktur og har blitt justert noe. Ved årsskiftet startet 
arbeidet med en ekstern gjennomgang av driftsopplegget.  
 
 
Sykkel og gange: 
Det er utarbeidet egne rapporter for sykkel og gange. Tiltakene er prioritert med bruk av ATP-
modellen. Det er lagt stor vekt på fullføring av sykkelekspressveien. 
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Figuren viser hvordan arbeidet med Bymiljøavtalen er organisert. 

 
Vei: 
Det er i hovedsak vegtiltakene fra KVU-rapporten som er tatt med videre. Størst fokus har 
Gartnerløkka – Kolsdalen som er viktig for både trafikkavviklingen og godstransport til/fra havn og 
jernbane. Prosjektet vil også medføre bedre fremkommelighet for kollektivtransporten og inneholder 
en parsell av sykkelekspressveien.  
 
Areal og parkering: 
Det er så langt lagt til grunn en videreføring av Regional plan for Kristiansandsregionen med et 
utbyggingsmønster langs kollektivakser og kollektivknutepunkter. Det arbeides med en metode for 
rangering av utbyggingsområder som kan legges til grunn i alle kommunene. 
 
Kommunikasjon: 
Det er en egen arbeidsgruppe for kommunikasjon. Denne gruppen har utarbeidet en 
kommunikasjonsplan og etablert en egen hjemmeside for prosjektet www.bymiljøavtalen.no  
   
Finans- og virkemiddelgruppen har ansvaret for å sette sammen et forslag til portefølje av tiltak 
som til sammen skal gjøre at regionen skal kunne nå den overordnede målsettingen om nullvekst 
for personbiltrafikken. All vekst i persontransporten skal tas av kollektiv, sykkel og gange.  

Styringsgruppe 

ATP – utvalget 
(rådgivende) 

Prosjektledelsen 

Kommunikasjon 

Finansiering og virkemidler 

Veg Kollektiv Sykkel og gange Areal og parkering 

Sykkel  

Gange 

Politikk 

Administrasjon 

http://www.bymiljøavtalen.no/
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De andre arbeidsgruppene rapporterer til finans- og virkemiddelgruppa. 
 
 
 

3. Befolkning  
 
Befolkningsutviklingen 2011-2015 
Veksten fra 2014 til 2015 var 1,2 % for hele Kristiansandsregionen. I perioden 2011-2015 var 
veksten 5,9 %.  

 
Område Befolkning 

2011 
Befolking 

2012 
Befolking 

2013 
Befolking 
2014 

Befolkning 
2015 

Vekst 
2014-15 

Vekst 
2011-15 

Kristiansand 83 243 84 476 85 983 87 395 88 447 1,1 % 6,3 % 

Søgne 10 855 10 960 11 005 11 145 11 260 0,4 % 3,7 % 

Songdalen 6 165 6 285 6 303 6 348 6 419 1,0 % 4,1 % 

Vennesla 13 583 13 756 13 986 14 060 14 308 1,5 % 5,3 % 

Lillesand 9 878 10 032 10 106 10 277 10 577 2,3 % 7,1 % 

Birkenes 4 828 4 956 4 993 5 053 5 147 2,2 % 6,6 % 

Iveland 1 298 1 283 1 314 1 308 1 317 0,2 % 1,5 % 

Kristiansands-
regionen 

129 850 131 748 133 690 
 

135 586 
 

137 475 1,2 % 5,9 % 

Faktisk folkemengde 1. januar 2016. Statistikk: SSB 
 

4. Belønningsavtalene 
 
En ny fireårig belønningsavtale for Kristiansandsregionen ble inngått med staten v/ 
Samferdselsdepartementet (SD) i 2013. Knyttet til målet om nullutslipp i personbiltrafikken med 
basisår 2012, ble 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. Våren 2014 ble det utbetalt 
80 mill. kr. SD utbetalte 80 mill. kr også for 2015. Utbetalingen ble gjort på grunnlag av rapportering 
fra ATP-samarbeidet til Samferdselsdepartementet. I rapporten redegjorde ATP for bruk av midler i 
2015. Rapporten inkluderte også en plan for bruk av gjenværende midler. Denne rapporten ble 
godkjent i ATP-utvalget 13. februar. 2015. 
 
Gammel belønningsavtale 2009-2012 
I samme rapport som er nevnt over har ATP-samarbeidet redegjort for hva som er gjort av tiltak for 
midler fra belønningsperioden 2009-2012. Det er også gjort greie for pengebruk, hvor mye som 
gjenstår av ubrukte midler, og hva disse midlene skal brukes til.  
 
Ekstra belønningsmidler 2015 
Samferdselsdepartementet utlyste våren 2015 en pakke på ekstra belønningsmidler til de ni 
byområdene som har belønningsavtaler med staten. Kristiansandsregionen søkte om 43 mill. kr og 
fikk innvilget 35 mill. kr. Disse midlene ble overført til regionen på sensommeren 2015. ATP-utvalget 
vedtok i september 2015 en endelig prosjektportefølje etter en kuttrunde, fordi søknadsbeløpet var 
høyere enn innvilget beløp. De ekstra belønningsmidlene inngår i belønningsavtalen 2013-2016. 
 
Restmidler belønningsmidler ved utgangen av 2015: 

 Belønningsavtalen 2009-2012: 8,6 mill. kr 

 Belønningsavtalen 2013-2016: 78 mill. kr 
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 Ekstra belønningsmidler 2015: 25 mill. kr 
 

 
5.  Trafikkstatistikk 

 

5.1 Personbiltrafikk 

 

Statistikk personbiltrafikk totalt 
 
Ifølge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap økte personbiltrafikken gjennom 
bomstasjonene med 1,0 % fra 2014 til 2015. Men sammenliknet med 2012 er trafikken 
redusert med 0,9 % fra 2012 til 2015.. Målet i Belønningsavtalen om nullvekst er fremdeles 
oppfylt.   
 

 
Stolpediagrammet viser personbiltrafikk gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2015. Fra 2012 er 
totaltrafikken redusert med 0,9 %. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 

 
Bom-
stasjon 

2011 2012 2013 2014 2015 Endr. 
2014- 
2015 

Endr. 
2012-
2015 

E18 
Bjørn-
dalsletta 

 
 

7 616 843 

 
 

7 846 094 7 889 251 

 
 

7 956 390 

 
 

8 138 195 

 
 

+2,3% 

 
 

+3,7% 

E39 
Vestervn. 

 
6 958 183 

 
6 981 630 6 897 656 

 
6 923 559 

 
7 161 861 

 
+3,4% 

 
+2,6% 

Rv 9 Grim 2 518 359 2 467 076    2 415 770 2 134 829 1 881 288 -11,9% - 23,7% 

Preste- 
heia 

 
554 114 

 
551 458 521 073 

 
510 019 

 
508 833 

 
-0,2% 

 
-7,7% 

Sødal 950 694 973 024 957 732 944 433 956 579 +1,3% -1,7% 

Totalt 18 598 193 18 819 282 18 681 482 18 469 230 18 646 756 +1,0 -0,9 % 

Tabellen viser antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2015.Totalt har personbiltrafikken 
gått ned med 0,9 % fra 2012 til 2015. I forhold til 2012 har det vært økning gjennom bomstasjonene på de to 
europaveiene, mens det har vært nedgang ved de tre andre bomstasjonene. Statistikkilde: Nye Kristiansand 
Bompengeselskap AS. 
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Det er trafikken på de to Europa-veiene som har økt. Og det er trafikken på E 18 som øker mest. 
Veksten var 3,7 % fra 2012 til 2015. Dette henger sammen med tidligere omtalte årsaker: Handel i 
Sørlandsparken, 4 -felts vei mellom Grimstad og Kristiansand, samt generelt lite kø. Økningen  
på E 39 (Vesterveien) skyldes bedre veikapasitet og mindre kø. I tillegg skyldes det at mye trafikk 
fra Tinnheia er sluset over på E 39, på vei inn mot byen. 
 
Trenden med nedgang på Rv 9 har vart gjennom mange år. Denne utviklingen fortsatte også i 2015. 
Nedgangen fra 2012 til 2015 er på hele 23,7 %. Nedgangen på Rv 9 oppveier økningen på de to 
Europa-veiene.  
 
Det undersøkes med tellinger om en del bilister på Rv 9 som skal til E39 og vestover mot Mandal, 
sniker i bomringen. Hypotesen er en del bilister kjører over Grim og ned på E39 via den nye veien 
fra Tinnheia. Tellinger i 2014 og 2015 viser at trafikken er relativt stabil. 
I april 2014 passerte 8248 kjøretøy Idda på Grim.  I løpet av oktober 2015 passerte 8322 kjøretøy. 
Denne statistikken gjelder trafikk på hverdager. Den nye veien fra Tinnheia til E 39 ble åpnet 
sommeren 2014.  
 

Elbiler 

 
Antall elbiler gjennom bomstasjonene økte kraftig i årene 2014 og 2015. I 2013  
utgjorde elbilene bare 0,7 % av personbiltrafikken. I 2014 var andelen elbiler 2 %, mens det hadde 
steget til 4 % av den totale personbiltrafikken i 2015. Elbilene inngår i statistikken for totaltrafikk og 
rushtidstrafikk. 
 
Dersom man trekker ut alle passeringene av elbiler i bomringen, viser det seg at nedgangen i 
konvensjonelle biler var 1,2 % fra 2014 til 2015. Og dersom man ser på hele perioden fra 2012 til 
2015, er nedgangen i passeringer med konvensjonelle biler hele 4,9 %.  

 
Statistikk for personbiltrafikk i rushtiden 
 
Statistikken viser at personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand sentrum var 3,0 % 
lavere i 2015 enn i 2012. Det har vært økning av trafikken i rush på 0,4 % fra 2014 til 2015.   
 

 
Morgenrush på Oddernesbroa. Foto: Bjørne Jortveit 
 
Rushtrafikken både på E 39 og E 18 økte fra 2014 til 2015. E 39 har størst vekst med 2,9 %. 
Likevel har det vært en klar nedgang i rushtrafikken fra 2012 til 2015.  
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Økningen i rush på E 39 og E 18 i 2015 er ikke overraskende. Totaltrafikken på de to  
Europa-veiene viser samme trend. Den sterke veksten på E 39 i rush har samme årsak som  
økningen i totaltrafikken:  bedre veikapasitet, og at flere bilister på Tinneheia kjører den nye veien 
ned til E 39, i stedet for å kjøre Rv 9. 
 
 
Bom-
stasjon 

2012 2013 
 

2014 2015 Endr. 
2012-
2013 

Endr. 
2013-
2014 

Endr. 
2014- 
2015 

Endr. 
2012- 
2015 

E 18 Bjørn- 
dalsl. 2454996 2417979 

 
2452878 

 
2486634 -1,5% +1,4% 

 
+1,4% 

 
+1,3% 

E 39 
Vestervn. 2220787 2170832 

 
2190403 

 
2254234 -2,3% +0,9% 

 
+2,9% 

 
+1,5% 

Fv 1 Sødal 368204 354301 349709 345655 -3,7% -1,3% -1,2% -6,1% 

Rv 9 Grim 706555 681431 571186 500860 -3,6% -16,2% -12,3% -29,1% 

Presteheia 176852 165882 162553 161047 -6,2% -2,1% -0,9 % -8,9% 

Totalt 5927394 5790425 5726729 5748430 -2,3% -1,1% +0,4% -3,0% 

Statistikken viser at rushtrafikken økte noe fra 2014 til 2015. Men sammenliknet med 2012 har 
personbiltrafikken i rush gått ned med 3 %. Det er på Europa-veiene rushtrafikken har økt de to siste årene.  
Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 

 
SUM 2012-2015   

RUSH Endring %endring 

Morgen  77 547 -2,5 

Ettermiddag 101 417 -3,6  

Sum 178 964 -3,0  

Tabellen viser at reduksjonen i rush har  
vært større på ettermiddagen enn om morgenen. 
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5.2 Passasjerutviklingen for buss  
 

 
I 2015 flaten veksten i busstrafikken i Kristiansandsregionen noe ut. Veksten fra 2014 til 2015 ble 1,3 %. 
 Foto: Bjørne Jortveit. 

 
2015 økte passasjerturer på bussen i Kristiansandsregionen med ca. 1,3 % sammenliknet 
med 2014. Metrorutene har økt noe mer enn de regionale reisene. 
 
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder: 
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I perioden 2009-2015 har antall passasjerturer totalt 
økt med 15,4 %. Fra 2012 til 2015 har økningen vært 10,3 %. 
 
Totalt sett har det vært en økning på i overkant av 100 000 reiser i Kristiansandsområdet fra 2014 til 
2015, noe om altså utgjør en vekst på ca. 1,3 % i forhold til 2014. 

 
Den største økningen i busstrafikken de siste årene kom i 2013. Det hang sammen med innføring 
av tidsdifferensierte bomsatser og en ekstra satsing det året på økt frekvens og nye ruter. 
 
I 2015 ble det halvveis ut i året satt ut i livet flere ruteforbedringer. Disse gir ikke full effekt før i 
2016. Dette forklarer også noe av den relativt beskjedne veksten i 2015. 
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Antall bussturer øker stadig i regionen, men det var en utflating av veksten i 2014. 
Økningen var 1,3 % fra 2014 til 2015. Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 
 

 
Utvikling trafikktall 2009-2015 Kristiansandsområdet  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bussmetro* 3 160 888 3 237 120 3 267 823 3 381 113 3 537 232 3 668 264 3 758 184 

Andre ruter 
Kristiansand 

4 243 115 4 358 323 4 359 024 4 352 714 4 557 164 4 759 481 4 775 203 

Sum 7 404 003 7 595 443 7 626 847 7 733 827 8 094 396 8 427 745 8 533 387 

                

Bussmetro = M1/01/A1, M2/D2/A2, M3/D3/A3 

Andre ruter Kristiansand = byruter (utenom Bussmetro), forstadsruter (Vennesla, Søgne, Songdalen), skoleruter (betalende passasjerer) 

 
 
Arendal-Kristiansand – Linje 100 
 
 
Passasjerutvikling: 
2012 2013 2014 2015 

515 441 544 966 588 332 689 907 

 

Antall reiser økte med 17,3 % fra 2014 til 2015. Linje 100 har fått belønningsmidler siden 2009.  
Den sterke økningen, særlig i 2015 skyldes i hovedsak to faktorer: 
 
 

 Traséen er lagt om mellom Arendal og Nedenes. Det skjedde i siste halvdel av 2014. Det 
har ført til at Linje 100 i større grad blir benyttet til skoletransport til og fra Sam Eyde vgs. 
(Tallene i denne statistikken inneholder ikke reisende med skolekort, men elever med 
ordinære produkter er med). 

  Flere passasjerer mellom Kvadraturen/Uia og Sørlandsparken. 
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Utviklingen i passasjertallene for Linje 100, Arendal – Kristiansand, er svært positiv. 
Det har vært en solid vekst siden 2011. Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 

 
 
 
5.3 Sykkeltrafikk  
 
Sykkeltrafikken i Kristiansandsregionen og Kristiansand øker. Det viser de nasjonale 
reisevaneundersøkelsene. Men omfattende veiarbeid og problemer med sykkeltellepunktene 
har gjort det krevende å påvise dette ved trafikktellinger. 
 
Sykkeltellepunktet på Oddernesbroa (der flest syklister passerer) viste en økning  
på 1,7 % fra 2014 til 2015. Mens det tellepunktet som vi har mest tillit til i Kristiansand, viste en 
nedgang på 8,7 % fra 2014 til 2015. Nedgangen kan forklares med at det over lengre tid har vært 
veiarbeid langs E 39, for å bygge kollektivfelt og ny separert gang- og sykkelvei. 
Ny gang- og sykkelvei ble åpnet i november 2015. I anleggsperioden med midlertidig og smal gang- 
og sykkelvei er det god grunn til å tro at en del syklister fra Søgne / Songdalen og Hellemyr i 
Kristiansand har valgt andre transportmidler.  
 
En annen mulig forklaring på nedgangen i antall syklister i 2015 kan være omleggingen av gang- og 
sykkelveien ved Nikkelverket. Det førte til at syklistene må forsere en ganske bratt bakke. Etter 
planen skal denne bakken senkes litt i forbindelse med etablering av sykkelekspressvei fra Blørstad 
til Kolsdalen.  
 
Selv om tellestatistikk ikke viser en klar økning av sykkeltrafikken, så viser i hvert fall  
resultatene fra reisevaneundersøkelsen, RVU 2013/2014 at Kristiansand fortsatt er Norges beste 
sykkelstorby med sykkelandel på 10 %. Trondheim følger med 9 %. 
 
Statens vegvesen har i perioden 2013-2015 gjort et betydelig arbeid for å etablere bedre rutiner for 
kontroll av sykkeltellepunktene. Det gjør at vi i denne rapporten også har troverdige tall fra 
tellepunktet på Oddernesbroa.  
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Sykketrafikken på Vesterveien ble overraskende redusert med 8,7 % fra 2014 til 2015.  
Statistikken gjelder stabile sykkeluker utenom vinter og ferier. I snitt passerte 866 sykister  
per dag i 2015, mot 949 i 2014. Statistikkgrunnlag: Statens vegvesen 
 

Den gode utviklingen generelt sett i Kristiansandsregionen skyldes at gang- sykkelveinettet stadig 
bygges ut, stadig mer sykkelparkering, satsing på gå- og sykkelkampanjer. At sykkelklubbene også 
er aktive, har også stor betydning. I tillegg virker også tidsdifferensierte bomsatser positivt inn på 
sykkelandelen. 

 

 
Sykkeltrafikken øker på Oddernesbroa, men ikke så mye fra 2014 til 2015. I de såkalt sikre 
ukene, utenom ferier og vintersesong, passerte det1412 syklister per dag.  
Statistikkgrunnlag: Statens vegvesen 
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6. Infrastruktur-prosjekter 
 
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. I 
perioden 2009-2015 er det bygd nesten 6 km kollektivfelt / bussgater. I samme periode er det bygd 
eller rehabilitert nesten 30 km gang- og sykkelveier. I oversikten under er det tatt med prosjekter 
også med andre finansieringskilder enn belønningsmidler.  
 
I 2015 er følgende infrastruktur for buss og sykkel / gange gjennomført:  

  
 Kollektivfelt på E39 Kartheikrysset-Rigekrysset og ny separert gang – og sykkelsti på 

samme strekning. Åpnet 2. november. Finansiert med bompenger, myk pakke og 
riksveimidler. 

 Kollektivfelt på Rv Gartnerløkka- Jørgen Moes gt. og nye separert gang- og sykkelvei 
på samme strekning. Åpnet 23. mai. Finansiert med belønningsmidler. 

 Nye holdeplasser med universell utforming, Vågsbygd, Hånes og Randesund. 
Finansiert med belønningsmidler. 

 Reguleringsplass Sørlandsparken. Satt i trafikk tidlig høst. 
Finansiert med belønningsmidler. 

 GS  402 Birkeland sentrum- Tveide næringspark. Satt i trafikk des. 2015. 
Finansiert med bompenger – Aust-Agder. 

 GS Fv 405 Mosby skole til Ravnåsveien. Åpnet 17. november.  
Finansiert med bompenger – myk pakke. 

 Miljøprioritert gjennomkjøring Lunde sentrum. Åpnet 19. oktober.  
Finansiert med bompenger, myk pakke. 

 GS Fv 405 Vennesla kirke-Venneslaheimen, 1. byggetrinn. Satt i drift 
i november. Finansiert med bompenger, myk pakke. 

 Ny gang-sykkelbro fra Rismyr til Fagermo i Songdalen.  
Finansiert med kommunale midler, midler fra Vest-Agder fylkeskommune og ATP-midler. 

 GS Fv 405 på Samkom i Vennesla satt i drift høsten 2015. Finansiert med bompenger, 
myk pakke. 

 Innfartsparkering, Rv 9, på Hommeren i Kristiansand. Åpnet november. 
Finansiert med belønningsmilder. 

 Rødmaling på sykkeldelen av gang – sykkelveier Kristiansand sentrum 
Finansiert med ATP-midler. 

 Diverse snarveier i kommunene. Finansiert med bompenger, myk pakke og  ATP-midler. 
 
 

6.1 Infrastruktur kollektiv 

 

6.1.1 Nye kollektivfelt 

 

Kollektivfelt Rv 9 Jørgen Moes gt. – Gartnerløkka 

Prosjektet ble åpnet 12. mai 2015. Prosjektet er todelt. Det er bygd et kollektivfelt for trafikk inn mot 

Gartnerløkka, langs bryggeriet og kirkegårdsmuren. På motstående side av Rv 9 er det anlagt 

separert gang- sykkelvei med standard sykkelekspressvei. Denne strekningen er en av de mest 

trafikkerte i regionen. Daværende ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn og avdelingsdirektør i 

SVV, Johan Mjaaland,  klippet  snor kollektivfelt og separert gang- og sykkelvei.  Prosjektet  har kostet  

ca. 43 mill. kr.  Anlegget er finansiert med belønningsmidler fra både gammel og ny belønningsavtale. 
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Kollektivfelt E39 Kartheikrysset - Rigekrysset 

 

 
Nytt kollektivfelt og separert gang- og sykkelvei på strekingen Kartheikrysset 

til Rigekrysset på E 39 ble bygd ferdig høsten 2015. Åpningen skjedde 2. november. 

Foto: Bjørne Jortveit 
 

2. november ble det klippet snor for 1,3 km kollektivfelt, 1 km gang- og sykkelvei og 1 km  

midtdeler på E 39. Prosjektet på strekningen Kartheikrysset-Rige har kostet 85 mill. kr.  

Anleggsarbeidene startet i august 2014. Det består av én km ny fire felts motorvei med midtdeler, 

der en fil i hver retning er forbeholdt buss, taxi og elbiler. Det er bygd 300 kollektivfelt fra Rige i 

retning byen, og en km kollektivfelt fra Kartheikrysset til Rige. 

 

Oversikt over nye kollektivfelt / kollektivgater 2009-2015 

Kollektivfelt / kollektivgater Ferdig Lengde 

E39 Kartheikrysset 2009 700 m 

E39 Bukksteindalen-Grauthelleren 2010 1110 m 

Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal 2010 220 m 

Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta 2012 700 m 

Totalt perioden 2009-2012  2730 m 

E39 Rige-Breimyrkrysset  2013 1160 m 

Festningsgata, Henrik W.gt / Skippergata 2013 40 m 

Kollektivgata i Tollbodgata ett kvartal 2013 110 m 

E18 Vollevann-Bjørndalsletta  2014 900 m 

Totalt 2009-2014  4040 m 

E39 Kartheikrysset-Rige 2015 1300 m 

Rv 9 Jørgen Moes gt.-Gartnerløkka 2015 350 m  

Totalt i 2015  1650 m  

Totalt perioden 2009-2016  5690 m  
Tabellen viser antall meter kollektivfelt / bussgate som er bygd i perioden 
2009-2015.  
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6.1.2 Ny reguleringsplass for buss 

 
Reguleringsplass Sørlandsparken 
Høsten 2015 ble den nye reguleringsplassen for buss i Sørlandsparken tatt i bruk.  
Dermed kan bussene på metrolinje 1 og rute 01 reguleres, slik at bussene kan holde rutetidene. 
Dette er sentrale bussruter med mye trafikk.  
 

 
Ny reguleringsplass for buss i Sørlandsparken ble satt i drift høsten 2015.  
Denne skal betjene metrorute 1 og rute 01. Foto: Inge Os. 

 
6.1.3 Nye bussholdeplasser med universell utforming 

 
I Kristiansand ble totalt bygd 24 busstopp med universell utforming i fjor.  Alle finansieres med 
belønningsmidler. Oversikt over busstopp realisert i 2015: 
 

 Fire busstopp på Vågsbygdveien (Fv 456) 

 Fire busstopp på Kystveien i Randesund (Fv 3) 

 10 busstopp i Voiebyen på Voie ringvei (kommunal vei) 

 To busstopp på Øvre ringvei i Vågsbygd (kommunal vel) 

 Fire på Holteveien i Randesund (kommunal vei) 
 
 

6.1.4 Igangsatte fysiske tiltak 
 
Reguleringsplass Slettheia 
I desember 2015 startet de fysiske arbeidene på reguleringsplass for buss på Slettheia for den 
viktige metrolinja M3. Det skal også bygges sjåførbu. Prosjektet skal etter planen stå ferdig til 
sommeren 2016. Hovedhensikten med prosjektet er å ta inn forsinkelser.  
Reguleringsplassen bygges slik at bussruten kan gå i begge retninger, dersom man velger  
å snu bussene en gang i fremtiden 
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Reguleringsplass for buss bygges for metrorute 3 på Slettheia. Her skal tre busser  
kunne stå samtidig. Det skal også bygges nytt busstopp og ventebu for sjåfører. 
 Foto: Anita Egeland Råbu 
 
Kollektivterminal Vågsbygd senter 
I november 2015 startet arbeidet med å bygge ny kollektivterminal ved Vågsbygd senter.  
Terminalen skal betjene alle metrorutene og andre bussruter i Vågsbygd. Det skal også bygges 
sykkelparkering og bussbu. Prosjektet bygges ferdig i 2016.  

 
6.1.5 Igangsatt planarbeid 

 
Regional plan for kollektivtrafikk i Kristiansandsregionen 
Ved slutten av 2015 ble utkast til Regional plan for kollektivtrafikk i Kristiansandsregionen gjort 
ferdig. Planen er nå ute på høring. Planen skal være strategisk og gi føringer for 
kollektivtransportens del av et paradigmeskifte i retning miljøvennlig transport: All trafikkvekst skal 
tas av miljøvennlige transportmåter: kollektiv, gange og sykkel. Innen 2040 skal transport‐ 
etterspørselen i Kristiansands‐ regionen håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte. For å oppnå 
dette må kollektivtransporten kunne betjene alle tunge bolig-, arbeidsplass- og 
aktivitetskonsentrasjoner i regionen på en rask, sikker og forutsigbar måte.  
 
Reguleringsplass Voiebyen 
Reguleringsplass for metrolinje M2 er ferdig planlagt. Det vil bli søkt om byggetillatelse i starten av 
2016. Planen er å omgjøre M2 til en pendelrute gjennom Voiebyen. Hensikten er raskere fremføring 
av buss i tråd med folk behov. I 2015 ble alle busstoppene på «tilbaketuren» gjennom Voiebyen i 
retning Kvadraturen, oppgradert med universell utforming.   
 
Reguleringsplass Universitetet 
I 2015 ble det også igangsatt planlegging av reguleringsplass ved universitetet.    
 
 
Mulighetsstudie for ny kollektivtrasé fra Rutebilstasjonen-Lund  
Når det gjelder mulighetsstudien for ny kollektivtrase fra Rutebilstasjonen til Lund, vil dette bli tatt 
inn i prosjektet "Buss i sentrum" som ledes av Kristiansand kommune. 
Det er utarbeidet et prosjektdirektiv, og arbeidet med prosjektet ble startet opp i 2015. Prosjektet vil 
også gi viktige innspill til regional plan for kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Dette 
planarbeidet ble startet opp i 2015 og vil bli ferdigstilt i løpet av 2017. 
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Henrik Wergelands gt. som kollektivgate 
I 2014 ble det utarbeidet et forprosjekt for Henrik Wergelandsgate som kollektivgate. Prosjektet 
beskriver også en ombygging av dagens kollektivterminal etter samme mal som terminalen i 
Tollbodgata. Etter planen skulle planarbeidet startes i 2015. Arbeidet vil nå inngå som en del av 
prosjektet "Buss i sentrum".  
 
 

     6.1.6 Mindre kollektivprosjekter -  myk pakke 
 
I myk pakke, Samferdselspakke 1, er det en årlig sekkepost til avsettes årlig 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.  
 
I 2015 ble det bestemt å lyse ut disse midlene til kommunene for 2015, 2016 og 2017. Det blir mer 
rasjonelt å søke på midler for en lengre periode. 

 
Tildeling av kollektivmidler 2015-2017 

 
 

 
6.2 Infrastruktur innfartsparkering 
 

6.2.1 Ny innfartsparkering 
 
Hommren, Kristiansand 
I 2015 er det åpnet en innfartsparkering i regionen – Hommeren ved Rv 9 på Hommeren. 
Anlegget er en kombinert p-plass, der også ansatte på Torridal ungdomsskole kan parkere. 
På kveldstid brukes p-plassen til idrettsaktiviteter. Drøyt 100 p-plasser er disponible. 
 
 

6.2.2 Igangsatt planarbeid 

 
Innfartsparkering Grovane 
I løpet av 2015 ble planen for innfartsparkeringen ved Grovane stasjon i Vennesla nesten klar for 
byggesaksbehandling. Det planlegges et nytt busstopp, forbedring av et busstopp, asfaltering av ca. 
30 biloppstillingsplasser, 25 sykkelstativ, belysning, beplantning mv.   
 
Det lages en total plan der også behovene til  Setesdalsbanen (museumsbane) er inkludert. 
Belønningsmidlene finansierer innfartsparkeringen. En plangruppe, bestående av Jernbaneverket, 
Vest-Agder Museet, Vennesla kommune,  AKT, Statens vegvesen, ViaNiova (ATPs konsulent) og 
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ATP har deltatt. Tidlig i 2016 vil det bli søkt om byggetillatelse for prosjektet. Innfartsparkeringen 
bygges i 2016. Innfartsparkeringen på Grovane skal betjene befolkningen i øvre deler av Vennesla 
og  Iveland kommune.  
 
Innfartsparkering Hortemo 
Innfartsparkering nord på Hortemo i Songdalen ble i 2015 nesten ferdigstilt til byggesaksbehandling. 
Det er tegnet inn ca. 30 p-plasser, reguleringsplass for buss og et nytt busstopp ved bedehuset 
Hortemotun. Planen er å bygge prosjektet i 2016. 
 
Agder Kollektivtrafikk har en intensjon om å forsterke rutetilbudet til Hortemo. Innbyggere nord for 
Hortemo kan så bruke tilbud om innfartsparkering. Dalføret nordover i Songdalen vil fortsatt 
betjenes av egen bussrute.  
 
Innfartsparkering Mosby 
Tettstedet Mosby i Kristiansand mangler innfartsparkering. Det ligger ubrukt areal midt i Mosby 
sentrum som egner seg for innfartsparkering. Mosby betjenes av tre bussruter. På Mosby møtes Rv 
9 og Fv. 405 (Venneslaveien).  
 
I 2015 ble det avklart intern i Kristiansand kommune at ATP skulle gå i forhandlinger med Coop for 
å kjøpe / leie deres ubrukte tomt på Mosby. Der er det plass til ca. 25 biloppstillingsplasser, noe 
som vurderes tilstrekkelig for å dekke behovet for bygdene i Vennesla nordover langs Rv 9, samt 
Ravnås og Kvarstein (også det i Vennesla). 

 
6.3 Infrastruktur sykkel og gange 
 

 
Ordfører Arvid Grundekjøn og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Johan Mjaaland, klippet snor for ny 
gang- og sykkelvei fra Gartnerløkka til Jørgen Moes gt. Det skjedde 12. mai 2015. Foto: Bjørne Jortveit 

 
 
6.3.1 Separert gang- og sykkelvei 
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GS Rv 9 Gartnerløkka-Jørgen Moes gate - separering  
12. mai ble det klippet snor for separert gang- sykkelvei  langs Rv 9 på strekningen Gartnerløkka til 
Jørgen Moes gate. Det er en strekning på 650 m. Standarden er den samme som for 
sykkelekspressvei. Dette er av de mest trafikkerte gang- sykkelveiene i Kristiansand, både når det 
gjelder syklister og fotgjengere. Prosjektet ble bygd samtidig med nytt kollektivfelt på samme 
strekning. Prosjektet ble finansiert av belønningsmidler både fra perioden 2009-2010 og for 
perioden 2013-2016. 

 
GS  E39 Kartheikrysset-Rige 
 
2. november ble det klippet snor for 1 km  gang- og sykkelvei og kollektivfelt på E39.  Prosjektet på 
strekningen Kartheikrysset-Rige har kostet 85 mill. kr. Ikke minst syklistene har fått et flott anlegg. 
Den nye gang- og sykkelveien har fått sykkelekspress-standard: 3 meter sykkelvei med gul 
midtstripe og 2 meter bredt fortau. I tillegg er største delen av strekningen bak en solid støyskjerm 
som tåler en trøkk.   
 

 
6.3.2  Nye gang- og sykkelveier (kombinert syklende og gående) 
 
Fv 405 Gang- og sykkelvei fra Mosby skole til Ravnåskrysset 
Endelig fikk elever og barnehagebarn på Mosby Oppvekstsenter trygg skolevei. 17. november  
2915 ble 340 m gang- og sykkelvei åpnet, til jubel og flaggvifting fra rundt 200 barn. 
 
- Det har kostet 12 millioner kr. Men dere har fått en skolevei som dere har fortjent, sa 
avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Johan Mjaaland, under åpningen. Elevrådet representert ved 
Akvillé, Sindre og Marius takket vegvesenet, Kristiansand kommune og  ATP-samarbeidet. 
Strekningen det gjelder strekker seg fra Mosby Oppvekstsenter til Ravnåsveien på Fv 405.   
 
Det var et historisk sus over begivenheten. Mosby skole stod for noen år siden i fare for  
å bli nedlagt. Men skolen ble reddet i aller siste runde av politikerne. Varaordfører Jørgen 
Kristiansen minnet om dette i sin åpningstale, til applaus fra lærere og elever. 

 

 
Varaordfører Jørgen Kristiansen klippet snor mens elever på Mosby oppvekstsenter 
hjalp til å holde. Ca. 200 elever deltok på åpningen. Nå er det blitt trygg skolevei.  
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Foto: Bjørne Jortveit 

 
GS  402 Birkeland sentrum- Tveide næringspark 
 
En del av den den planlagte gang- og sykkelveien mellom Lillesand og Birkeland ble  
satt i trafikk i desember 2015. 3 km fra Birkeland sentrum til Tveide er bygd. Anlegget 
finansieres av bompenger som innkreves i Aust-Agder. 
 

 
3 km med ny gang- og sykkelvei ble åpnet formelt åpnet i januar 2016, men  
satt i trafikk i 2015.  Varafylkesordfører John Olav Strand klippet snor. 
 6. klassetrinn på Birkeland skole deltok under åpningen. Foto: Statens vegvesen 

 
Ny gang-sykkelbro fra Rismyr til Fagermo i Songdalen 
 
I 2015 ble det åpnet en gang- og sykkelbro over Songdalselva fra Rismyr til Fagermo ved 
Nodeland. Til sammen er det bygd 380 m gang- og sykkelvei. Dette er en etterlengtet  
snarvei til alle sentrumsfunksjoner på Nodeland. Prosjektet har kostet ca. 6 mill. kr.  
ATP har gitt et tilskudd på 320.000 kr.  
 
 

 
I 2015 ble en etterlengtet snarvei bygd fra Rismyr til Fagermo ved Nodeland. 
Foto: Eyvind Danielsen. 
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GS Fv 405 Vennesla kirke-Venneslaheimen 
 
P strekingen Vennesla kirke til Venneslaheimen er det bygd 150 m ekstra bred gang- og sykkelvei 
og nytt veilys. Kostnad ca. 4,3 mill. kr. Bompenger, myk pakke. Prosjektet ble forskottert av 
Vennesla kommune og bygd av Vennesla kommune.  
 
Dette viktig delstrekning av sammenhengende gang- og sykkelvei til sentrum fra boligfelt. 
En viktig strekning for beboere, ansatte og brukere av Venneslaheimen (VOMS), Søndagsbakken 
barnehage og aktiviteten på menighetshuset. 
 
 
Fv 405 Samkom – bredt fortau 
 
I 2015 ble det ferdigstilt bredt fortau langs bebyggelsen på Samkom, langs Fv 405. Strekningen er 
ca. 150 m. 
 

6.3.3  Miljøprioritert gjennomkjøring 
 
Miljøprioritert gjennomkjøring Lunde sentrum 
19. oktober 2015 ble miljøgata i Lunde sentrum åpnet med taler, snorklipp og marsipankake. 
Fylkesordfører Terje Damman og avtroppende Søgneordfører Åse R. Severinsen klippet snor. 
Lunde sentrum har fått en betydelig ansiktsløftning. Det er bygd nytt fortau og ny bussbu på 
sydsiden av Lundeveien. Farten er nedsatt til 40 km/t og det er laget innsnevringer i veibanen i hver 
ende av sentrum for å redusere hastigheten. Det er også anlagt fortau på broa over Lundeelva. 
Endelig er det etablert et grøntareal. 
 

 
6.3.4  Rødmaling av sykkelfelt 
 
I 2015 ble sykkeldelen av GS rødmalt fra Rundingen på Lund til Elvegata. Likeledes ble en del av 
Elvegata også rødmalt. Det gjaldt et kvartal i hver retning med utgangspunkt i Dronningens gate. 
 

 
Vellykket rødmaling av sykkelfelt – Lundsbroa. Rødmalingen har vært disiplinerende. 
Gående og syklende bruker hvert sitt felt.  Foto: Christen Egeland. 
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6.3.5 Planarbeid sykkelekspressvei 
 
Kommunedelplanen for Sykkelekspressveien ble vedtatt av Bystyret i Kristiansand 16.9.2015. På 
strekningene Vollevann-Oddemarka og Oddemarka-Tordenskjolds gate 
er reguleringsarbeid igangsatt. Disse forventes vedtatt i 2016. 

 
Oversikt nye / rehabiliterte gang-  og sykkelveier perioden 2009-2015: 
 
I perioden 2009-2015 er det bygd ca. 2,9 mil gang- og sykkelveier i Kristiansandsregionen. 
Inkludert er flere strekk på sykkelekspressvei, der det var gang- og sykkelvei fra tidligere. 
 
 
Anlegg Åpnet kommune Lengde  

Kom. vei. Tretjønnvn. GS og bro ved Presteheia 2009 Kristiansand 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 gt. sykkelfelt i ett kvartal 2010 Kristiansand 0,10 km 

Fv 452 Justvik-Fagerholt 2010 Kristiansand 2,45 km 

Rv 41 Ryen - Solsletta 2011 Kristiansand    1,30 km 

Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd 2011 Kristiansand   0,40 km 

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal 2011 Kristiansand 0,11 km 

E39 Oppgradering av GS ved Hannevika 2011 Kristiansand 0,11 km 

Fv  236 Solheimsveien (Bergstø-Tingsaker) 2011 Lillesand    1,20 km 

Fv  239 Møglestu - Stykkene 2011 Lillesand 1,20 km 

Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro 2011 Birkenes    1,40 km 

Oddernesveien-Torridalsveien, snarvei 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,08 km 

Oddernesveien ved Oddernes kirke 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,40 km 

Fv 456 Vågsbygdveien – Auglandsbukta 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,19 km 

Fv 456 Vågsbygdveien - Lumber-Fiskå 
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 

Totalt   18,68 km 

E18 Timeneskrysset-Sørlandsparken 2013 Kristiansand 1,14 km 

GS Fv 402  Møglestu-Storemyr 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 

GS E39 Hannevika-Kartheikrysset 2014 Kristiansand 0,15 km 

GS Rv 9 Gartnerløkka-Jørgen Moes gate - 
separering 

2015 Kristiansand 0,65 km 

GS  E39 Kartheikrysset-Rige 2015 Kristiansand 1,00 km 

Fv 405 Gang- og sykkelvei fra Mosby skole til 
Ravnåskrysset 

2015 Kristiansand 0,34 km 

GS Fv 405 Vennesla kirke-Venneslaheimen 2015 Vennesla 0,15 km 

GS Fv 405 Ved Samkom 2015 Vennesla 0,15 km 

GS  402 Birkeland sentrum-Tveide næringspark 2015 Birkenes 3,00 km 

Ny gang-sykkelbro fra Rismyr til Fagermo i 
Songdalen 

2015 Songdalen 0,38 km 

Totalt   28,76 km 
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6.3.6 Snarveier og andre fysiske tiltak 

 
I 2015 ble bevilget midler til mindre prosjekter i 2015, finansiert av (bompenger og ATP-midler).  
Men bare én ble bygd ferdig. Det gjaldt snarveien mellom Nikkelveien og E39.  
 

 
 
 

 
Snarveien fra Nikkelveien til E39. Foto. Terje Askildsen 
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7. Kollektiv drift 
 
I 2015 mottok Agder Kollektivtrafikk (AKT) 43 mill. kr i midler fra belønningsavtalen 2013-
2016. Midlene er brukt til økt produksjon og til taksttiltak. 
 
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til økt produksjon av 
kollektivtransport i mange år, og dette har vært et viktig element for å utvikle og forbedre 
kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. I tiden frem mot 2015 har AKT innarbeidet bruk av 
statlige belønningsmidler på et stadig høyere nivå. Dette henger også sammen med 
kollektivtrafikkens målsetting om å ta mer av veksten i persontransporten.  
 
2015 har, som tidligere år, vært preget av forsterkninger i produksjonskapasiteten på viktige 
rutestrekninger. Det har vært viktig å håndtere en økt etterspørsel samt gjennomføre forenklinger i 
rutetilbudet. Flere planer for ruteforbedringer foreligger og vil bli implementert i løpet av 2016.  
 
For 2015 fikk AKT overført 43 mill. kr. til tiltak knyttet opp mot produksjon/takster. I tillegg mottok 
regionen ytterligere 14 mill. kr i 2015 til andre kollektivtiltak (ekstramidler 2015).  
 
For 2014 ble det rapportert inn et totalt forbruk av belønningsmidler til kollektivtrafikken på  
33 mill. kr.  Dette innebar et underforbruk på ca. 4 mill. kr målt mot tilskuddet for samme periode. 
Forbruket for 2014 fordelte seg omtrent slik: 
 

 Økt produksjon: 17,5 mill. kr 

 Taksttiltak:  15,5 mill. kr 

 
Forbruk 2015 
For 2015 har AKT brukt på 39,1 mill. kr. Ubrukte midler utgjør for 2015 ca. 7,9 mill. kr. Årseffekten 
av det økte kostnadsnivået er på 42,5 mill. kr.  Ubrukte midler avsettes derfor til å takle økte 
forpliktelser inn i 2016 og fremover.  
 
I 2015 ble det brukt ca. 4,6 mill. kr til økt kapasitet i rutetilbudet og drøyt 17 mill. kr til videreføring av 
produkter / rabattordninger. De øvrige midlene ble brukt til å opprettholde det eksisterende 
rutetilbudet. 
 

 
Totalt forbruk drift 2015 

Tiltak Forbruk 2015 

Opprettholde eksisterende rutetilbud    17,47 mill. kr 

Økt kapasitet i rutetilbudet  4,56 mill. kr 

Videreførte produkter / rabatter 17,07 mill. kr 

Totalt forbruk drift  2015 39,10 mill. kr 
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Tiltak i 2015 som har gitt økt kapasitet i rutetilbudet:  

Prosjekt Forbruk 2015 Årskostnad 2016 

Ny Linje A1 Sørlandsparken 1,9  mill. kr 3,3 mil. kr 

Nedleggelse av linje 10 og 11 og forenkling 
/forsterkning av Linje 12 Eg-Kjos Haveby 

 

0,5 mill. kr 

 

1,0 mill. kr 

Redusert sommerplan (økt produskjon 
inn i skoleferien) 

 

1,4 mill. kr 

 

2,0 mill. kr 

Diverse forbedringer / tilpasninger 0,76 mill. kr 1,7 mill. kr 

Totalt 2015 4,56 mill. kr 8,0 mill. kr 

 

Videreførte produkter/rabattordninger: 

Antall Snittspris Snittpris ordinær enkeltbillett Tilskudd

Mobilbilletter 272 705       24,07 26,64 700 149      

Flexikort 69 906         22,10        37,92 16 364 994 

17 065 143 

* Flexikort kun beregnet av voksenpris

2015

 

 

8. Trafikkulykker og trafikksikkerhet 
 
8.1 Ulykkesstatistikk 

 
 
Generelt 
Ulykkesstatistikken for Kristiansandsregionen i 2015 viser at tre ble drept i trafikken, to ble meget 
alvorlig skadd, og 14 ble alvorlig skadd. Ulykkes-situasjonen har vært relativ lik de siste tre årene.  
 
 
Sykkelulykker 
I 2015 omkom én syklist i vår region. Forrige år det skjedde sykkelulykker med døden til følge var  
i  2010. Antall «meget alvorlige sykkelulykker»  i 2015 var tre. Gledelig vis sank antall sykkelulykker 
med «lettere skade» sank fra 20 til 8, fra 2014 til 2015. Det er det laveste skadenivå i perioden 
2003-2015. Statistikkene baserer seg på politimeldte ulykker.  Det er mørketall fordi en god del 
sykkelulykker ikke blir meldt til politiet, og fordi legevaktene ikke rapporterer på slike ulykker. 
 
TS-prosjekter i regionen 
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 antall dødsulykker, meget alvorlig skadde og antall hardt skadde i trafikken i 
Kristiansandsregionen for perioden 2000 til 2015.  I 2015 var det tre dødsulykker mot to i 2014.  
Kilde: Statens vegvesen 
 
 

 
Diagrammet viser politimeldte sykkelulykker i perioden 2003-2015. I 2014 var det én dødsulykke.  
Antall lettere skader var nede i åtte – det laveste for perioden. Kilde: Statens vegvesen 
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8.2 Fordeling av sekkepostmidler TS myk pakke  
 
Hvert år avsettes vekselvis én mill. kr og to mill. kr. til mindre trafikksikkerhetstiltak (bompenger myk 
pakke). I 2015 var det satt av én mill. kr til dette formålet. I 2015 ble det bestemt å lyse ut midler 
også for 2016 og 2017 (til kommunene). På den måten blir det mer rasjonelt for kommunene å søke 
på midlene, og også lettere å se småtiltak i sammenheng. 
 
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. 

 
 

Tildeling av TS-midler 2015-2017 
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9. Luftforurensning  
 
 

9.1 Svevestøv og nitrogen fra biltrafikk 

 
Ren luft er viktig for trivsel og helse, og generelt er luftkvaliteten i Kristiansand god. Vinterstid kan 
imidlertid perioder med fint og stabilt vær eller inversjon (situasjon på vinteren med stillestående, 
kald og skitten luft på bakkenivå under lave tåkeskyer/lokk) føre til høyere nivåer av 
luftforurensning, slik at noen personer kan få helseplager. Det er dokumentert at både eksponering 
for luftforurensning over kort og lang tid medfører økt risiko for helseskade. Dette gjelder spesielt 
personer med luftveislidelser eller hjerte/karsykdommer. Lokal luftforurensning har også negativ 
virkning på vegetasjon og økosystemer. Tiltak rettet mot luftforurensning kan også ha positive 
ringvirkninger på andre miljøområder. For eksempel vil tiltak som reduserer bruk av personbiler 
også føre til redusert støy og utslipp av klimagasser. 
 
Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring, og svevestøv 
(PM10) og nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra disse 
luftforurensningskildene. I tillegg måles det også nivåer av benzen. I Kristiansand er det etablert to 
målestasjoner for overvåkning av disse luftforurensningskildene. Den ene er plassert i krysset 
Vesterveien/Vestre Strandgate, og den andre ved Stener Heyerdahlsparken. Målestasjonen ved 
Vestre Strandgate (Gartnerløkka) er en gatestasjon med tett trafikk. Målestasjonen ved Stener 
Heyerdahlsparken skal gi uttrykk for den gjennomsnittlige luftkvaliteten som personer i sentrale 
deler av Kristiansand utsettes for (bybakgrunn).  
 
Målestasjonene driftes av Statens vegvesen. Kristiansand kommune har det overordnede ansvaret 
for målingene. ATP-samarbeidet finansierer vedlikehold og drift. 
 
Dårlig datadekning 
Miljødirektoratet oppdaget i 2015 at målingene av luftkvaliteten i Kristiansand for flere år ikke har 
tilfredsstilt krav til datakvalitet. Det er for mange dager det ikke fins måledata for. Se tabell under for 
oversikt over datadekning. Krav til datadekning for kalenderåret settes til minimum 85% for å vise 
overholdelse av grenseverdier. 
 
For 2105 var datakvaliteten god nok for svevestøv på begge målestasjonene, men for dårlig for 
nitrogenoksid på en av målestasjonene (Stener Heyerdahlsparken).  
 

År Datadekning 
Gartnerløkka 

NO2 (%) 

Datadekning 
Gartnerløkka 

PM10 (%) 

Datadekning 
Stener 

Heyerdahl 
NO2 (%) 

Datadekning 
Stener 

Heyerdahl 
PM10 (%) 

2004 87,9 81,4 64,9 68,5 

2005 91,5 87,0 90,4 91,5 

2006 87,0 79,4 70,2 77,4 

2007 89,0 79,5 90,3 83,3 

2008 82,4 64,2 26,8 84,6 

2009 69,1 71,8 31,2 59,2 

2010 87,1 74,6 39,6 82,3 

2011 74,3 89,0 90,7 90,1 

2012 61,1 87,2 34,2 49,0 

2013 67,4 79,0 44,0 85,4 

2014 87,2 88,4 69,1 96,8 

2015 89,8 88,9 82,7 94,7 
Oversikt over datadekning for måleresultater for svevestøv (PM10) og  
nitrogendioksid (NO2).Kravet til datadekning er 85%, og år med dårlig  
datadekning er merket med rød skrift. 
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Tiltak er iverksatt for blitt gjort for å unngå svikt ved målingene. I slutten av 2015 ble kjøpt nytt 
instrument for å måle nitrogenoksider ved Stener Heyerdahlsparken. Det vil bli vurdert om det skal 
kjøpes inn nytt måleinstrument også målestasjonen ved Gartnerløkka. I tillegg er det innført bedre 
rutiner for å sikre oppfyllelse av datakvalitetskrav. Nye rutiner: 
 

1. Ved service på måleinstrument skal det leies inn ekstra måleinstrument slik at man ikke 
mister data. 

2. Tettere kontakt med renselaboratoriet på NILU (Norsk institutt for luftforskning). 
3. Måleoperatør (SVV) gjør daglig sjekk slik at data blir registrert og gjort tilgjengelig på  

«Luftkvalitet.info». 
4. Målestasjonene blir besøkt ukentlig for kalibrering av måleinstrumentene. 

 
 
Målinger 2015 - resultater 
Resultater av luftkvalitetsmålinger utført ved de to målestasjonene er vist i figurene under. Målinger 
av luftkvalitet i Kristiansand sentrum tyder på at nivåene ikke har vært så høye at dagens 
grenseverdier i forurensningsforskriften overskrides for nitrogenoksider og svevestøv. Det er 
imidlertid et gap mellom nivåene som er ansett som trygg luft og grenseverdiene som fremkommer 
i forurensningsforskriften. Trygg luft er luftkvalitet som ikke overstiger luftkvalitetskriteriet (grønn 
strek i diagrammene). Grenseverdiene vurderes derfor og gjøres gradvis strengere, og nye og 
strengere grenseverdier blir gjeldende i 2016. Dersom grenseverdier og terskelverdier som 
beskrevet i forurensingsforskriften overskrides, må kommunen ha ressurser til å gjøre nødvendige 
tiltak. 
 
 
Svevestøv 

 
Resultater av luftkvalitetsmålinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. Dagens grenseverdier i 
forurensingsloven overholdes. I henhold til forskrift, skal døgngrenseverdier for svevestøv (PM10) ikke 
overskrides mer enn 35 ganger i året.  
 
 

Svevestøv 

 
Antall døgn med høyere nivåer av svevestøv (PM10) enn luftkvalitetskriteriet (30 ug/m

3
).  

Luftkvalitetskriteriet er nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår 
skadevirkninger på helse.  
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Svevestøv 

 
Resultater av luftkvalitetsmålinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. Grenseverdien i 
forurensningsforskriften overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for svevestøv i henhold til forskrift  
er 40 µg/m³. Fra 2016 er grenseverdien redusert til 25 µg/m³. I tillegg vises øvre og nedre 
vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er nivåer som de 
aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse (trygg luft).  
 

Nitrogenoksid 

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

 
9. 2 Piggfritt stabilt 
 
En spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse viste at 58 % av bilførerne i 
Kristiansandsregionen kjørte piggfritt i 2015, mot 57 % i 2014, 58 % i 2013 og 61 % i 2012.  
Antall som kjører piggfritt ligger med andre stabilt.  
 
Bilistene blir også spurt om hvilken dekktype de vil velge neste gang skal kjøpe dekk.  
57 % svarte at de vil velge piggfrie dekk, mens 34 % svarte piggdekk. I forhold til 2014 har det 
skjedd en mindre endring i retning av at flere vil kjøre piggfritt. I 2014 svarte 54 at de vil kjøpe 
piggfrie dekk neste gang og 37 at de ville gå til anskaffelse av piggdekk. 
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10. Kampanjer og informasjon  
 
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 og 
informasjonsarbeid for å få befolkningen til å ta dette i bruk. Det samme gjelder ny kollektiv 
infrastruktur og bedre rutetilbud. (Det er ikke brukt belønningsmidler  
for å finansiere adferdskampanjene). 
 
«Jeg kjører grønt» 
 
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.  
 

 
Fysio- og ergoterapeutene team øst/vest i Kristiansand kommune vant en av 
 bedriftsklassene i Jeg kjører grønt 2015.  Etter to sølvplasser vant de endelig 
 grønt gull. Foto: Bjørne Jortveit. 
 
I 2015 deltok 3013 personer på Jeg kjører grønt. Det er fjerde gang kampanjen oppnår en 
påmelding over 3000 siden kampanjen så dagens lys i 2010. I løpet av seks år har nesten 11.000 
vært påmeldt Jeg kjører grønt. I en spørreundersøkelse (des. 2015) svarte 18 % at de ikke har vært 
med på Jeg kjører grønt tidligere. Med andre ord er det slik at stadig nye finner kampanjen 
interessant.  
 
Kampanjen går ut på å registrere grønne reiser på nettstedet www.jegkjorergront.no  En tur-retur 
reise gir ett grønt poeng. Det er påmeldingspremier, ukepremier og sluttpremier. De som også vil 
registrere hvor langt de reiser grønt, har muligheten til det. I 2019 var Paris «mitt grønne reisemål».  
 
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, får en pengepremie og diplom.  
I 2015 deltok drøyt 153 arbeidsplasser, noe som er rekord. I 2014 deltok 134 bedrifter. 
 Og da var det rekord. 

http://www.jegkjorergront.no/
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Jeg kjører grønt ble markedsført på disse arbeidsplassene: 
Universitetet i Agder, Agder Energi, Sørlandet Sykehus, Elkem, Kvadraturen Skolesenter, 
Kristiansand Katedralskole Gimle, fylkeshuset, Spicheren treningssenter og Rådhuskvartalet.  
Virksomheten ble tilbudt sykkel- og gange-effekter, busskort og online-hjelp til å melde seg på 
kampanjen. 
 
«Beintøft» 
Skoleaksjonen ”Beintøft” for grunnskoleelever arrangert i åtte uker høsten 2015.  
Kampanjen for klassetrinnene på barneskolenivå arrangeres av Miljøagentene. For ungdomstrinnet 
arrangeres Beintøft av Klimaalliansen.  
 
I underkant av 3000 elever i grunnskolen i Kristiansandsregionen deltok høsten 2015 på kampanjen 
”Beintøft”.  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 pengepremier. Alle klassene som deltok, fikk en fotball.  
   
 
«Sykle til jobben» 
Også i 2015 samarbeidet ATP med den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. ATP gav et tilskudd til 
"Sykle til jobben"-aksjonen, slik at det ble gratis for innbyggere i Kristiandsandsregionen å delta. I 
2015 deltok drøyt 1700 deltakere fra Kristiansandsregionen i Sykle til jobben. 
 
Informasjonsarbeid 
ATP-samarbeidet har drevet et omfattende informasjonsarbeid i 2015. ATP har hatt jevnlig 
mediakontakt med lokale media og fått betydelig spalteplass på i trykte medier og på nettsider i 
Fædrelandsvennen,  NRK Sørlandet og lokalaviser. Nyhetssaker er også publisert på nettsidene til 
Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og de andre kommunene i ATP-samarbeidet. 
ATP har også sin egen nettside - jegkjorergront.no. der det er lag ut informasjon om ATPs 
kampanjer og om åpning av ny infrastruktur for kollektiv, sykkel og gange. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

11. Regnskap 
 
Regnskap ATP-samarbeidet Kristiansand kommune 
 
I Kristiansand kommunes regnskap trekkes det ut to separate regnskap for ATP-samarbeidet. 
Det ene er et driftsregnskap som på inntektssiden inkluderer 35 kr per innbygger fra kommunene 
og er årlig tilskudd fra de to fylkeskommunene, og som på utgiftssiden inkluderer lønnsutgifter og  
kostnader knyttet til kampanjer, utredninger og mindre infrastrukturtiltak. 
 
Det andre er et investeringsregnskap som inkluderer statlige belønningsmidler fra 2009  
og renter på disse og kostnader knyttet til større infrastrukturprosjekter. I 2015 ble de statlige 
midlene fra 2009 brukt opp.  
 
 
Balanse og resultat 
 

Balanse 31.12 2015 investeringsmidler 2 837 000 

Balanse 31.12 2015 driftsmidler 347 000 

Balanse total 3 184 000 

Bundne fond 2016 2 739 000 

Resultat / udisponerte midler 2016 445 000 
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ATP-samarbeidet. Investeringsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2015. 
Ansvarsområde 58003. 
 

  Utgifter Inntekter 
Mva 

komp 
Netto 

forbruk Budsjett 
Avvik 

budsjett 

Utgifter       

 ATP-prosjekter:             

Tollbodgata, Rådhuskvartalet 
370 348     370 348 

350 000 -20 348 

Ufordelt 
      0 

868 901 868 901 

Skilting forkjørsvei 
300 000     300 000 

  -300 000 

Skilting snarveier 
50 008   -10 002 40 006 

  -40 006 

Rismyrbroa i Songdalen,  tilskudd 
320 000     320 000 

320 000 0 

Autovern ved Beihølen, Iveland 
170 000     170 000 

170 000 0 

Totalt ATP-prosjekter 
1 210 356 0 -10 002 1 200 354 1 708 901 508 547 

  
        

    

Belønningsprosjekter:             

Sykkelekpressvei 2 350 000     
2 350 000 

2 350 000 0 

Innfartsparkering Hortemo 30 475 -17 020 -6 095 
7 360 

0 -7 360 

Innfartsparkering Grovane 185 516 -135 073 -37 103 
13 340 

0 -13 340 

Innfartsparkering Flekkerøy 137 343   -3 279 
134 064 

50 000 -84 064 

Reguleringsplass buss Slettheia 119 372 -63 298 -23 874 
32 200 

0 -32 200 

Endeholdeplass Voiebyen 32 340 -25 872 -6 468 
0 

0 0 

Busstopp Hellemyrbakken 181 416 -121 020 -36 283 
24 113 

0 -24 113 

Totalt Belønningsprosjekt 3 036 462 -362 283 -113 102 2 561 077 2 400 000 -161 077 

              

Sum alle prosjekt 4 246 818 -362 283 -123 104 3 761 431 4 108 901 347 470 

              

Inntekter             

Momskompensasjon   123 104         

Refusjoner VAF   362 283         

Renter Belønningsmidler 2015   0         

Overført fra 2014   4 108 901         

Totale inntekter   4 594 288         

              

Balanse 31.12.15/ bundne fond 347 470           
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ATP-samarbeidet. Driftsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2015.  
Ansvarsområde 58540. 
 
 

  
Brutto 
forbruk 

Inntekt/ 
refusj. 

Merinnt. 
komm. 

Mva 
 Komp. 

Netto 
 forbruk 

Budsjett 
utgift 

Avvik 
budsjett 

Utgifter:     
 

    
 

  

Adm. faglig sekretariat  1 400 249 -59 688 -28 000 -30 942 1 281 619 1 410 000 128 381 

Adm. politisk sekretariat          0 158 000 158 000 

ATP-samarb. ufordelt (fra 2014)          0 2 768 664 2 768 664 

Gå- og sykkelkampanjer / 
informasjon  

 
2 596 893 

 
-61 730 

  
-200 914 2 334 249 2 500 000 165 751 

Luftforurensningsmåling  
inkl. nytt NOX-instrument 

 
401 083 

    
-55 977 345 106 501 500 156 394 

Etabl. luftforurensningsmodell  98 781     -19 756 79 025 0 -79 025 

Kollektivkonferansen 2015 98 786     -10 240 88 546 143 000 54 454 

Brukerundersøkelse regional 
sykkelhandlingsplan 

 
0       0 60 000 60 000 

Transnovaprosjekt sykkel 100 000       100 000 0 -100 000 

Sykkelparkering / snarveier 
i kommunene  

 
354 086 

    
-70 828 283 258 950 000 666 742 

Benker i kommunene  109 375     -21 875 87 500 0 -87 500 

Registrering av gangveier 
 i GIS Kr.sand  

200 000     
  200 000 0 -200 000 

Sykkel-  og gangetiltak Kr.sand  55 562     -11 112 44 450 0 -44 450 

Kampanje tids.diff. bomsatser  422 944     -1 090 421 854 0 -421 854 

Skilting forkjørsvei 
kollektiv-traséer  

0     
  0 300 000 300 000 

Skilting av snarveier 0     0 0 0 0 

Tilskudd ladepunkt elbil  87 500       87 500 0 -87 500 

Planlegg. bymiljøavtale  sykkel  29 750     -5 950 23 800 0 -23 800 

Planlegg. bymiljøavtale kollektiv  0       0 0 0 

Kollektivutredning budsjett 2015  300 000       300 000 300 000 0 

Kollektivutrdening budsjett 2014 177 000       177 000 0 -177 000 

Faktainnsamling  kollektiv 
budsjett 2014 

 
400 000       400 000 0 -400 000 

Totale utgifter 6 832 009 -121 418 -28 000 -428 684 6 253 907 9 091 164 2 837 257 

                

Inntekter:   
 

      Budsjett Diff 

Overført fra 2014    2 920 164       2 920 164 0 

Vest-Agder fylkeskommune   580 000       580 000 0 

Aust-Agder fylkeskommune   116 000       116 000 0 

Kristiansand   3 547 000       3 527 000 20 000 

Omegnskommunene    1 956 000       1 948 000 8 000 

Inntekter refusjoner    121 418       0 121 418 

Momskompensasjon    428 684       0 428 684 

Totale inntekter    9 669 266       9 091 164 578 102 

Balanse  2 837 257             

Øreavrunding           51             

Balanse / bundne fond 2016 2 837 206 
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Bundne fond 2016 
 
Prosjekt kr 
Fysiske tiltak i kommunene - sykkel og gange 905 000 

Planlegging bymiljøavtale kollektiv 400 000 

Planlegging bymiljøavtale sykkel 351 000 

Etablering av luftforurensingsmodell 321 000 

Sykkelprosjekt ved Slottet 200 000 

Skilting av snarveier  / benker i regionen 32 000 

Trykknapp syklister kryss Festningsg. /Tordenskjoldsg. 100 000 

Jeg kjører grønt / Beintøft (regning skulle vært betalt i 2015) 153 000 

Buffer (kunstprosjekt Lundsbroa, sykkelpark og strøvogn) 277 000 

Totalt bundne fond 2 739 000 

  

Overført fra 2015 (driftsregnskap + invest. regnskap) 3 184 000 

Bundne fond 2015 2 739 000 

Frie midler 2016 445 000 
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ATP-samarbeidet. Regnskap belønningsmidler 2009-2012, ført i  Vest-Agder 
fylkeskommune 2015.  
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ATP-samarbeidet. Regnskap belønningsmidler 2013-2016, ført i Vest-Agder 
fylkeskommune 2015.  
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