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1. Innledning 

I rapporten for 2018 rapporteres på bruk av midler fra belønningsavtalen 2017-2019, samt 

for midler fra belønningsavtalen 2013-2016. Det omtales også prosjekter med andre 

finansieringskilder enn belønningsmidler, blant dem adferdskampanjer som finansieres av 

kommunene og fylkeskommunene i ATP-samarbeidet. 

 

1.1 Belønningsavtalene - økonomiske rammer 

 

Belønningsavtalen 2017-2019 

 

Belønningsavtalen 2017-2019 ble undertegnet 30. mai 2017 av Samferdselsdepartementet 

og regionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.  Avtalen har en 

ramme på 300 mill. kr fordelt slik:  

2017 2018 2019 Totalt 

120 mill. kr 90 mill. kr 90 mill. kr 300 mill. kr 

 

I 2017 ble det utbetalt 120 mill. kr i belønningsmidler til Vest-Agder fylkeskommune. 

I 2018 ble det utbetalt 90 mill. kr.  En endelig prosjektportefølje for avtalen ble vedtatt i ATP-

utvalget 16. juni 2017. Det ble vedtatt en finansieringsplan der midlene brukes slik: 

2017 2018 2019 Totalt 

107 mill. kr 100 mill. kr 93 mill. kr 300 mill. kr 

 

 

Belønningsavtalen 2013-2016 

 

Den 13. september 2013 ble det inngått belønningsavtale mellom Kristiansandsregionen v/ 

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune og Samferdsels-departementet. I 

perioden er det utbetalt 285 mill. kr i ordinære belønningsmidler og 65 mill. kr i ekstra 

belønningsmidler – totalt 350 mill. kr.  

 

 

1.2 Forbruk og gjenstående midler 

 

Belønningsavtalen 2017-2019 

 

Det er brukt ca. 95 mill. kr av midlene fra belønningsavalen 2017-2019 i 2018. 

Med renter overføres ca. 59 mill. kr til 2019. Driftsmidler kollektiv er brukt, mens de aller 

flere infrastrukturtiltak kollektiv / sykkel- og gange ikke er gjennomført. Ikke fullførte prosjekt 

er under planlegging / ferdig prosjektert. De aller fleste vil bli gjennomført i 2019. Enkelte vil 

få oppstart i 2019, med planlagt fullførelse i 2020. 
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2018 

Tilgjengelig midler 

årsskiftet 2017/2018 

 

62,64 mill. kr 

Forbruk 95,30 mill. kr 

Gjenstående midler 57,38 mill. kr 

Renter 2018   1,75 mill. kr 

Overført til 2019 59,13 mill. kr 

 

Belønningsavtalen 2013-2016, inkludert ekstra belønningsmidler 2015 og 2016 

 

Mange av prosjektene fra den belønningsavtalen 2013-2016 ble bygd / gjennomført  

i 2018. Det gjenstår kun tre ufullførte prosjekt. Det ble gjennomført prosjekter for 

ca. 31 mill. kr i 2018. Det gjenstår ca. 13 mill. kr til gjennomføring av resterende prosjekt. 

Noen prosjekt er bygd ferdig, men ikke sluttfakturert. 

 

2018 

Tilgjengelig midler 

årsskiftet 2017/2018 

 

42,82 mill. kr 

Forbruk 31,13 mill. kr 

Gjenstående midler 12,28 mill. kr 

Renter 2018   0,66 mill. kr 

Overført til 2019 12,92 mill. kr 

 

 

Totalt gjenstående midler  

Belønningsmidler 2017-2019, inkl. rentemidler 59,13 mill. kr 

Belønningsmidler 2013-2016, inkl. rentemidler 12,92 mill. kr 

Totalt disponible midler årsskiftet 2017/2018 72,05 mill. kr 

 

Ved årsskiftet 2018/2019 var det totalt 72,05 mill. kr til disposisjon for å gjennomføre 

prosjekter i de to belønningsavtalene.  
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2. Måloppnåelse 

I belønningsavtalen er det kun ett kriterium regionen blir målt etter. Det er nullvekst i 

personbiltrafikken i perioden 2017-2019, definert som passeringer gjennom de fem 

bomstasjonene i Kristiansand. Sammenlikningsåret er 2016.  

 

Sitat fra belønningsavtalen:  

 

«Denne belønningsavtalen viderefører målsetting om 0-vekst fra belønningsavtalen 2013-

2016. Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene skal ikke overstige trafikken i 2016». 

 

Videre er det nedfelt i avtalen hva slags virkemidler som skal brukes. Sitat fra avtalen:  

 

”Det legges til grunn at målsettingene for trafikkavviklingen skal nås gjennom restriktive 

tiltak for personbiltrafikk, arealpolitiske virkemidler og kollektivtransportfremmende tiltak 

(evt. også tiltak for sykkel og gange), slik det fremgår av byområdets søknad om 

belønningsmidler. Dersom det ligger an til at målene ikke vil bli nådd, må byområdet justere 

virkemiddelbruken.” 

2.1 Personbiltrafikk 

 

I 2018 var personbiltrafikken 0,5 % lavere enn i 2016. Målet om nullvekst er dermed oppfylt. 

Gjennomgående tendens er at trafikken på europaveiene har økt siden 2013, mens 

trafikken over de andre bomstasjonene er redusert. Men i 2018 ble det for første gang på 

flere år registrert en nedgang i trafikken på E 18 (Bjørndalsletta). Det kan blant annet henge 

sammen med bygging av ny Varoddbru, som skaper kø.  

 

Passeringer gjennom bomstasjonene 2013-2018: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Reduksjon 

2016-2018 

18 681 482 18 469 230 18 646 756 18 687 753 18 681 155 18 585 568 0,5 % 

Krsitiansand holdt seg på samme nivå i 2017 som i 2016. Statistikkilde: Ferde AS. 

 

 

Fra 2016 til 2017 var personbiltrafikken så å si like stor. Det betyr at nedgangen de to siste 

årene skjedde i 2018 – en reduksjon på 0,5 %. I fjor var det nedgang på alle bomstasjoner, 

så nær som på E 39. Der var økingen 0,3 %. Gjennom bomstasjonen på Presteheia ble det 

registrert en nedgang på hele 6,8 %. Det må bety at flere sykler, går og tar buss fra 

Gimlekollen til byen. 
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Personbiltrafikken i 2018 var 0,5 % lavere enn i 2016. Regionen klarer stadig å levere på  

nullvekstmålet. Statistikkilde: Ferde AS. 

 

Personbiltrafikken fordelt på de fem bomstasjonene for perioden 2013-2018. Trafikken på E 18  

er redusert fra 2017 til 2018. Det har også trafikken ved bomstasjon på Sødal og trafikken 

over Presteheia. På E 39 har trafikken økt litt, mens det er nullvekst på Rv 9. 

Statistikkilde: Ferde AS. 
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Bom-

stasjon 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Endr. 

2016-

2017 

i % 

Endr. 

2016- 

2018 

i % 

E18  7 889 251 7 956 390 8 138 195 8 179 628 8 211 598 8 141 116 0,4 -0,9 

E39 6 897 656 6 923 559 7 161 861 7 175 537 7 189 454 7 210 016 0,2 0,3 

Rv 9 Grim   2 415 770 2 134 829 1 881 288 1 876 309 1 834 865 1 834 373 -2,2 0,0 

Presteh. 521 073 510 019 508 833 505 848 506 146 471 175 0,1 -6,9 

Sødal 957 732 944 433 956 579 950 431 939 092 928 888  -1,2 -1,1 

Totalt 18 681 482 18 469 230 18 646 756 18 687 753 18 681 155 18 585 568 0,0 % 0,5% 

 

Tabellen viser antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2013-2018. I 2018 er det bare 

trafikken på E39 som har økt. Nedgangen på Rv 9 har stoppet opp. Trafikken over Presteheia har 

gått markert ned. Statistikkilde: Ferde AS. 

 

Gjennom mange år har trafikken på europaveiene økt. Men denne økningen er veid opp av 

en markant nedgang på Rv 9, og i tillegg en nedgang gjennom de andre bomstasjonene. I 

2018 er dette bildet endret. Det er registret en nedgang på E 18 med 0,9 %. Nedgangen på 

Rv 9 har stoppet opp, mens nedgangen på Presteheia fortsetter etter en liten økning 

i 2017. 

 

Økningen på E 39 fortsetter. Det skyldes trolig at den kapasitetsøkningen som kom etter 

åpningen av et ekstra kjørefelt over Vesterveibroa og etablering av to felt i rundkjøringen på 

Rosseland, fortsatt gir effekt. I tillegg er mye trafikk fra Tinnheia er sluset over på E 39, på 

vei inn mot byen. Denne trafikken passerer bomstasjonen på Vesterveien i stedet for 

bomstasjonen på Rv 9. 
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Figuren viser hvordan trafikken for personbiler har utviklet seg de siste tre årene. 

Det er i forhold til nivået i 2016 at regionen skal levere på nullvekst. 

Statistikkilde: Ferde AS. 

 

Elbiler 

 

Antall elbiler gjennom bomstasjonene har økt kraftig i perioden 2014-2018. I 2013 utgjorde 

elbilene bare 0,7 % av personbiltrafikken, mens elbilene utgjorde 11,5 % av personbilene i 

2018. 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 / hybridbiler var 3 % fra 2017 til 2018.  Fra 2013 til 2018 

har nedgangen vært hele 11,3 %. 

Andel elbiler i prosent av total trafikk 

Bomstasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

E18 Bjørndalsletta   1,9 3,9  6,1 9,5 11,8 

E39 Vesterveien   2,0 3,9  5,9 8,9 11,1 

Rv9 Grim   1,8  4,1 6,1 8,4 10,8 

Presteheia   3,0 6,4  10,5 15,1 18,7 

Sødal   1,4 3,2  4,7 7,0 9,1 

Snitt totaltrafikk 0,7  2,0 4,0  6,1 9,2 11,5 

Det blir stadig flere elbiler som passerer bomstasjonene. I 2018 var 11,5 % av alle passeringer 

en elektrisk drevet bil. Statistikkilde: Ferde AS. 
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Figuren viser en kraftig vekst i andelen el-biler fra 2016 til 2018. 

Statistikkilde: Ferde AS 

 

 

 
Figuren viser utviklingen i personbiltrafikken og forholdet mellom elbiler og konvensjonelle biler. Den 

brune kurven viser hvordan totaltrafikken, inkludert elbiler har utviklet seg, mens den blå kurven viser 

hvordan passeringer med konvensjonelle biler / hybridbiler har utviklet seg. I 2018 var 11,5 % av alle 

passeringene gjennom bomstasjonene elbiler. Statistikkilde: Ferde AS. 
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3. Virkemiddelbruk 

I avtaleperioden brukes en rekke virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i biltrafikken. 

Noen er finansiert av belønningsmidler, andre er finansiert av bompenger, ATPs 

driftsbudsjett, samt ordinære tilskudd til bussdrift fra fylkeskommunene.  

3.1 Tidsdifferensierte bomsatser 

 

Tidsdifferensierte bomsatser ble innført 16. september 2013. Statistikk viser at nedgangen i 

rush fra 2012 til 2018 har vært 3,1 %. Det skjedde en markant nedgang umiddelbart ved 

etablering i av tidsdifferensierte bomstaser. 

 

I 2018 økte rushtrafikken med 0,3 % sammenliknet med 2017. I morgenrushet økte 

trafikken med 1,4 %, mens den ble redusert med 0,9 % på ettermiddagen. 

 

 

 

Rushtrafikk morgen og ettermiddag 

Rushtid 

Redusert 

trafikk 

2012-2018  Endring % 

Morgen   -56 660 -1,8  

Ettermiddag -126 674 -4,4 

Sum -183 334 -3,1 

  

Endring i rushtrafikk høsten 2013 etter innføring av tidsdiff. bomsatser 

 2012 2013 Endring  Prosent 

Uke 38 og 39 244 325 226 533 17 992 -7,3 

okt  549 195 519 858 29 337 -5,3 

nov 542 537 492 015 50 522 -9,3 

des 425 749 439 115 13 366 3,1 

Statistikk fra ukene og månedene etter innføring av tidsdifferensierte bomsatser  

i september 2013 viser en markant reduksjon sammenliknet med tilsvarende 

periode i 2012.  

 

 

Tabellen viser at reduksjonen i rush 

er betydelig større i ettermiddagsrush 

enn i morgenrushet. 
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3.2 Tilskudd til bussdrift 

Gjennom mange år er det brukt belønningsmidler for å styrke rutetilbudet i regionen. 

Statistikk fra Agder Kollektivtrafikk viser at dette har gitt god effekt. Busstrafikken har vært i 

vekst hvert år i avtaleperioden 2013-2016, og denne gode utviklingen har fortsatt inne i den 

nye avtaleperioden i 2017-2019.  

 

Fra 2017 til 2018 har det vært en økning i passasjertallene i Kristiansandsregionen 

på 2,4 %. Det utgjør en økning på i overkant av 220.000 bussreiser.  

 

I perioden 2013-2018 økte antall passasjerturer med 16,3 %. Det skyldes en rekke forhold: 

bedre rutetilbud, moderate priser på periodekort, flexikort, appene «AKT reise» og «AKT 

billett», sanntidsinformasjon, oppgraderte busstopp, nye kollektivfelt og flere 

innfartsparkeringer.  

 

Gode data på etterspørselen etter kollektivtilbudet er viktig. Dessverre opplevde AKT 

svikt i deler av datafangsten i 2018, spesielt første halvår. En rekke forbedringstiltak ble 

gjennomført.  I løpet av høsten 2018 var kvaliteten på dataene igjen oppe på et akseptabelt 

nivå. Det ble installert automatisk passasjertelling, slik at både av- og påstigning blir 

registrert, uavhengig av betalingsregistrering. Fra 1. januar 2019 har alle bussene fått 

installert automatisk passasjertelling. Reisestatistikkene var tidligere kun basert på data fra 

billettsystemet, dvs. avlesning av billettregistreringene om bord på bussene. Med innføring 

av mobilbillett har de nye avleserne på bussene, spesielt avlesing av QR-koden, hatt 

innkjøringsutfordringer.  

 

Problemene med passasjertelling i 2018 har ført til at en god del reiser ikke er registrert. 

Det betyr at den reelle økningen fra 2017 til 2018 kan være større 2,4 %.  

 

Antall bussturer øker stadig i regionen. Fra 2013 til 2018 har økningen vært 16,3 %. 

Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 
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Grafen over, og etterfølgende tabell, gjelder Kristiansandsregionen med de fire kommunene 

i Vest-Agder: Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bussmetro      3 564 680    3 718 197    3 764 033    3 890 456    3 796 897    3 720 939  

Andre ruter Kristiansand      4 557 164    4 759 481    4 775 203    5 028 176    5 426 742    5 723 281  

Sum      8 121 844    8 477 678    8 539 236    8 918 632    9 223 639    9 444 220  

 

Utviklingen i busstrafikken viser en jevn økning. Fra 2013 til 2018 har økningen vært 16,3 %. 

Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 

 

Totalt sett har metroruter og andre ruter i regionen hatt fin vekst de siste årene. Av ulike 

årsaker har metrorutene hatt en nedgang de siste to årene. I 2017 skyldtes det 

omleggingen av M3. Når den ikke lenger gikk nedom Vågsbygd senter, påvirket det 

passasjerstatistikken for metrorutene. Passasjerturene mellom Vågsbygd senter og 

Slettheia ble registrert på lokalrute nr. 53. 

 

Nedgangen på metroruter i 2018 skyldes i hovedsak at Linje 01 Flekkerøy - 

Sørlandsparken over Lund er medregnet som bussmetro. Denne ble lagt ned fra 1. januar 

2018, slik at passasjerer mellom Lund og byen nå tar andre linjer. 

 

Linje 100 Kristiansand-Arendal 

 

 
Linje 100 har hatt en jevn vekst i perioden 2013-201, men fikk en dupp i 2018.  

Det skyldes at Linje 101 mellom Arendal og Grimstad ble styrket. 

Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk 

 
Linje 100 mellom Kristiansand og Arendal har hatt en jevn vekst i perioden. Det skyldes for 

det første økt frekvens, men også at ruten ble lagt om i Arendal i 2015, slik at den gikk til 

Sam Eyde vgs og via Nedenes. Fra Sommeren 2016 flatet veksten noe ut. Det skyldes 

blant annet at den ikke lengre kjøres til Sam Eyde vgs, men starter i sentrum. Nedgangen i 
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2018 skyldes at linje 101 mellom Arendal og Grimstad ble styrket og tok mye av 

lokaltrafikken. Det er også innført påstigning og avstigningsbegrensninger i Kristiansand, 

slik at lokaltrafikk til og fra Sørlandsparken ikke benytter linje 100. Linje 100 er subsidiert 

med belønningsmidler siden 2009. 

Linje 36 – Kristiansand-Birkeland-Lillesand 

Statistikken som gjengis i rapporten handler om bussruter som får tilskudd fra ATP. 

Det finnes også noen få ruter i Kristiansandsregionen som ikke gis tilskudd fra ATP. 

Linje 36 som går mellom Kristiansand, Birkeland blir delvis finansiert med ATP-midler. Fra 

sommeren 2018 ble linje 137 Birkeland – Kristiansand slått sammen med Linje 36 Tveit – 

Kristiansand. Denne linjen har ca. 115 000 passasjer-turer i året. 

 

Tilskudd til bussdrift i regionen, fordelt på finansieringskilder  

 

Tabellen viser tilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen (mill. kr) for årene 2014-2018. 

Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 

 

3.3 Infrastruktur kollektiv 
 

Ny kollektiv infrastruktur og mer attraktive kollektivtilbud er sentralt for å nå målet om 

nullvekst i biltrafikken. Det redegjøres for bruk av belønningsmidler til kollektiv infrastruktur i 

kapittel 4 og 5. 

3.4 Infrastruktur sykkel og gange  
 
Ny infrastruktur for sykkel og gange finansiert med belønningsmidler omtales i kapittel  
4 og 5.  
 
I dette underkapittelet står omtalt tre prosjekt, - to prosjekt som er finansiert med midler fra 
myk pakke Samferdselspakke 1, samt sykkelekspressvei øst for Kvadraturen.  
 
Gang- og sykkelvei på Slettheia i Kristiansand 
I 2018 ble det nest siste bompengeprosjektet fra myk pakke Samferdselspakke 1 
fullført. Ny sykkelvei med fortau på Slettheia ble fullført og åpnet. For 14,5 mill. kr har 
skolebarn og andre beboere på Slettheia i Kristiansand fått 700 meter sykkelvei med fortau. 
Anlegget er bygd langs Slettheiveien fra Kartheia til Gislemyrveien.  
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Terje Lilletvedt og ordfører Harald Furre klippet snor, flankert av Gro Solås i 
Ingeniørvesenet (t.v.) og Aase Gerd Paulsen samt Jan Otto Hansen i Vest-Agder 
fylkeskommune. Foto: Bjørne Jortveit 
 
Slettheia har fått en solid oppgradering i området ved høyblokkene. Ikke bare er det bygd 
sykkelvei med fortau på nordsiden av Slettheiveien. - Det er også bygd oppgradert fortau 
på sydsiden av Slettheiveien, i en lengde på 360 meter fra Gislemyrveien til 
Løvsangerveien. En strekning på 120 meter på sydsiden hadde ikke fortau tidligere. I tillegg 
er det bygd fire oppgraderte busstopp, tre finansiert med 
belønningsmidler 2013-2016. 

 

GS Samkom-Hagen i Vennesla 

Det aller siste andre prosjektet i myk pakke er fremdeles under bygging –  

gang- og sykkelvei fra Samkom til Hagen i Vennesla. Dette prosjektet ferdigstilles  

i 2019. 

Sykkelekspressvei Vollevann- Oddamarka og Oddemarka-Tordenskjolds gate 
Planarbeidet for to strekninger av sykkelekspressveien øst for Kvadraturen fortsatte i 2018. 

Men det er ikke brukt belønningsmidler til dette i 2018. Reguleringsplan for strekningen 

Vollevann-Oddemarka ble vedtatt 12. oktober 2018. Grunnerverv er påbegynt. Prosjektet 

kan ikke realiseres uten midler fra en byvekstavtale.  

 

For strekningen Oddemarka-Tordenskjolds gate arbeider Statens vegvesen med 

å utrede en alternativ krysning av Otra, etter at politikerne ønsket dette vurdert. I første 

omgang må det avklares hvilken trasé som skal velges. Deretter blir et endelig planforslag 

fremmet politisk. Det er usikkert om dette kommer til å skje i 2019. 
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Planlegging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd har 

pågått i siden 2012. Sykkelekspressveien skal bli en høykvalitets sykkelvei, der alle typer 

syklister skal kunne sykle direkte, raskt og sikkert på strekningen fra Sørlandsparken i øst, 

via Kvadraturen, til Andøykrysset i vest. Det er langs denne strekningen vi i dag finner det 

største transportbehovet, og det er her den den største transportveksten forventes. 

Sykkelekspressvegen skal bidra til at flere bytter ut bilen med sykkel, fordi dette lønner seg 

både med henblikk på tid, trivsel og helse.  

Vedtatt kommunedelplan for sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i 

Vågsbygd i vest. De to strekningene der man har gått direkte på reguleringsplan ligger inne 

i de to boksene, omtrent midt på strekningen. 

 Kart: Statens vegvesen. 

 

Det er vedtatt en kommunedelplan for hele strekingen, med unntak for de to «vanskeligste» 

strekningene: Vollevann-Oddemarka og Oddemarka-Tordenskjolds gt. For disse 

strekningene startet Statens vegvesen direkte på reguleringsarbeidet.  

 

Hensikten med ny sykkel- og gangbro er å få en rask direktelinje over Otra fra østsiden av 

byen til Kvadraturen. Nåværende gang- og sykkelveien langs E18 er en omvei. Dessuten er 

gående og syklister veldig eksponert for støy og avgasser fra trafikk på Oddernesbroa 

(E18). Broa planlegges med 4 meters bredde for syklistene og 2 meters bredde for gående. 

 

Flere strekninger på traseen for sykkelekspressveien har allerede den standarden som det 

nå planlegges og bygges for. Det gjelder Narviksbakken, en strekning forbi Oddernes kirke, 

strekningen Blørstad-Nikkelverket og en strekning ved Kolsdalen. 

To strekninger i Vågsbygd har tilnærmet sykkelekspress-standard: en strekning i 

Auglandsbukta og strekningen Lumber-Blørstad. 
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3.5 Sykkelstatistikk 

 
Sykkeltrafikken i Kristiansand og i Kristiansandsregionen er i klar vekst. I RVU 2013/14 var 

sykkelandelen 10 prosent for Kristiansand og 8 prosent for regionen. Den gode utviklingen 

generelt sett i Kristiansandsregionen skyldes i første rekke at gang- sykkelveinettet stadig 

er blitt bedre, inkludert sykkelparkering. Bompenger og tidsdifferensierte bomsatser har 

effekt. Det har også satsing på gange- og sykkelkampanjer. Arbeidet til aktive sykkelklubber 

har også betydning.  

Ved det mest pålitelige målepunktet i byen, Vesterveien – Hannevika, var det en økning på 

14,3 % fra 2017 til 2018. Det har vært kontinuerlig vekst i sykkeltrafikken siden 2015. 

Statistikken baseres på såkalt sikre uker, utenom vinter og ferieperioder. 

 

I august 2018 åpnet en viktig parsell av sykkelekspressveien fra Myrbakken til Nikkelverket. 

Dette har klart bidratt til økt sykling fra Vågsbygd i fjor.  

 

Det foreligger statistikk fra flere tellepunkt – Oddernesbroa (E 8), Vollevann (Fv 452), 

Vollevann (E18) og Gartnerløkka (Rv9). Men statistikken er foreløpig til dels meget 

mangelfull og kan ikke danne grunnlag for å si noe sikkert om trender. Tellepunktene er 

under oppgradering, slik at de får fast strøm. Om et par år vil data fra disse tellepunktene 

bli sikrere.  

 

 
Statistikk for sikre uker, ekskludert vinter og ferieperioder, viser en meget god utvikling for 

byens sikreste tellepunkt, Hannevika like vest for Kvadraturen.  

Statistikk: Statens vegvesen 
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31. august 2018 ble den nye parsellen av sykkelekspressveien mellom Myrbakken og 

Nikkelverket åpnet. Foto: Bjørne Jortveit 

3.6 Areal- og utbyggingspolitikk 
 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 er under revisjon. ATP-utvalget er 

styringsgruppe for revisjonen. Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok å legge 

planprogrammet ut på høring 19. desember 2017. Planprogrammet ble vedtatt i 

fylkesutvalget i Vest-Agder 4. september 2018. 

 

I den nye planen skal nullvekstmålet for personbiltrafikken være integrert. Det er ikke tilfelle 

for gjeldende plan. Ny regional plan skal ta også ta hensyn til faren for ekstremvær. 

Regional plan for kollektivtrafikken i regionen skal innarbeides i ny regional plan. Dette er 

enda et nytt grep for å oppnå en mer helhetlig planlegging i regionen.  

 

Alle utbyggingsområder i gjeldende plan skal vurderes på nytt, av hensyn til klima og miljø 

og ønske om en balansert utvikling i regionen. Dette er naturlig nok konfliktfylt, og 

kommunene trenger god tid til å drøfte og bli enige om endringer.  

 

Ved årsskiftet 2018/2019 forelå det ikke et ferdig planforslag. I løpet av første halvår vil et 

forslag behandles politisk i kommunene, med tanke på endelig vedtak i fylkestingene på 

Agder høsten 2019.  

 

I 2016 ble utbyggingsmønsteret i kommunene evaluert, i lys av strategien i Regional plan. 

Alle kommunene rapporterte på sin arealbruk og utbyggingsprosjekter, inkludert 
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infrastruktur innen transport. Hovedkonklusjonen var at utbyggingen i regionen i all 

hovedsak har skjedd i samsvar med planen. Alle de sju kommunene i regionen jobber aktivt 

med å kanalisere mest mulig av sin boligbygging i tettsteder og langs kollektivakser.   

 

3.7 Adferdskampanjer 
 

Årlig bruker ATP-samarbeidet 1,5 mill. kr til adferdskampanjer som en del av sitt 

driftsbudsjett. Dette er altså midler utenfor belønningsavtalene. Hensikten er: 

 Ta i bruk gang- og sykkelveier 

 Øke bruk av kollektive transportmidler 

 Bedre folkehelse 

   Nullvekst i personbiltrafikken 

 

Jeg kjører grønt 

Siden 2010 er kampanjen «Jeg kjører grønt» gjennomført med et snitt på drøyt 3000 

deltakere årlig. I 2018 nådde kampanjen 3104 deltakere, mot 2881 deltakere i 2017. Dette 

er beste resultat siden 2010. Deltakerne registrerer sine miljøvennlige reiser både i jobb- 

og fritidssammenheng på app eller på kampanjenes nettside:  jegkjoregront.no 

 

166 arbeidsplasser deltok i Jeg kjører grønts bedriftskonkurranse.  Det konkurreres i antall 

poeng per ansatt. Disse arbeidsplassene vant i 2018: 

 

«Under 15 ansatte»:  Wayback Kristiansand AS 

«15-40 ansatte»: Fysio- og ergoterapeuter, distrikt 

«41-300 ansatte»: Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 

«Over 300 ansatte»:  Elkem ASA, Fiskaa industriområde 

 

En spørreundersøkelse i etterkant av årets kampanje viser gode effekter. Deltakere i 

kampanjen svarer at de i stor grad lar seg påvirke av kampanjen: 

 47 %  kjører sjeldnere bil 

 44 %  sykler oftere 

 27 %  oftere buss 

 41 % går oftere 

 



19 

 

Elkem ASA, Fiskaa industriområde vant Jeg kjører grønt bedriftskonkurranse foran 

de ansatte på universitetet. Foto: Elkem. 
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Beintøft 

Beintøft er en kampanje rettet mot barnetrinnet i grunnskolen. Miljøagentene driver denne 

kampanjen på nasjonalt nivå. Satsingen på Beintøft i vår region går ut på å markedsføre 

kampanjen, slik at flest mulig skoler og klasser deltar. Kampanjen varer en måned – i 

september. Kampanjen går ut på å registrere hvordan elevene kommer til skolen. I tillegg er 

det pedagogiske opplegg om miljøvennlig transport som elvene deltar på. 

 

I 2018 deltok ca. 3100 elever fordelt på 129 klasser og 29 skoler. I 2017 deltok 124 klasser 

og 24 skoler. Det var skoler / klasser fra Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, 

Lillesand og Birkenes. 

 

På nasjonalt nivå deltok ca. 40.000 barn i kampanjen i fjor. 

 
Vågsbygd skole ble kåret til beste skole i Kristiansandsregionen. Varaordfører Jørgen 

Kristiansen delte ut diplom. Foto: Bjørne Jortveit. 

 

 

Den grønne kampen 

I skoleåret 2018/2019 deltar 9 skoler i Den grønne kampen, en kampanje for 

ungdomsskoler / ungdomstrinnet i regionen. Kampanjen ble testet ut med to pilotskoler i 

2017/2018. Disse skolene deltar i 2018 / 2019 

 

Oddemarka skole (Kr.sand) 

Havlimyra skole (Kr.sand) 

Møvig skole (Kr.sand) 
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Holte skole (Kr.sand) 

Karuss skole (Kr.sand 

Fiskaa skole (Kr.sand) 

Kristiansand International School 

Songdalen Ungdomsskole (Songdalen) 

Finsland skole (Songdalen) 

 

Nasjonale tall viser at ungdommer i denne aldersgruppen kjøres til fritidsaktivtiter i 44 % av 

slike reiser. Tilsvarende tall til skole er 9 %.  

 

 

Den grønne kampen består av tre elementer: 

 

- En innovasjonscamp om klima og miljøvennlig transport for 8. klassetrinn, i samarbeid 
med Ungt Entreprenørskap og skolene. De tre beste elevarbeidene premieres.  
 

- App-registrering i fire uker av miljøvennlige reiser til skole og fritidsaktiviteter etter 
modell fra Jeg kjører grønt. Dette er en konkurranse mellom klasser innbyrdes på hver 
skole. Det er også laget en pc-versjon av registreringen, slik at lærere kan unngå 
mobilbruk i timene. 
 

- Miljøprosjekt Klassene velger prosjekt og leverer besvarelser som premieres av en jury. 
Temaene er transport, miljø, klima og helse. Kampanjeledelsen foreslår oppgaver. 
Elevene kan jobbe med disse temaene i mange fag: norsk, engelsk, samfunnsfag, 
KRLE og matematikk.  
 

Dersom en skole blir med på Den grønne kampen, kan den opprettholde sin Grønt Flagg-

sertifisering. 
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Premievinnere på felles innovasjonsdag for 8. trinn på Songdalen ungdomsskole og 

Finsland skole 27. september 2018. Foto: Bjørne Jortveit. 

 

 

Sykle til jobben 
Regionen gir tilskudd til den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. Tilskuddet gjør det mulig 

for innbyggere i vår region å delta i kampanjen gratis. I 2018 var det påmeldt ca. 1700 fra 

Kristiansandsregionen, noe lavere enn i 2017.  
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4. Belønningsavtalen 2017-2019 

Endringer i porteføljen og bruk av midler 

4.1 Endringer i porteføljen 

 

I budsjettet for 2019 ble det vedtatt en del endringer når det gjelder infrastruktur kollektiv og 

sykkel og gange. Det gjelder omprioriteringer i avtalen 2017-2019. Det ble ikke gjort endringer 

for tilskuddet til drift av busstrafikken.  

Nye prosjekt som finansieres av avtalen 2017-2019: 

Prosjekt Mill. kr Beskrivelse 

Utomhus Rutebilstasjonen 1,0 Det er bevilget midler til ny rutebilstasjon. 

Men det var ikke bevilget midler til 

oppgradering for bussenes 

oppstillingsplasser og perrong ved 

ny rutebilstasjon. 

Hurtigladestasjon el-taxi 0,5 Det mangler en dedikert 

hurtigladestasjon for taxiene. 

Leskur for kollektivreisende 1,0 Samarbeidsprosjekt med Tangen 

videregående skole. Elever skal sette 

opp leskur. 

Lundsbroa-Tangen 1,4 Kollektivfeltet skal føres helt fram til 

krysset Dronningens gt. / Elvegata. 

Svingebevegelser Lund Torg, 

faser i kryss 

1,0 Antall faser skal reduseres, slik at 

ventetid for bussene går ned. 

Innfartsparkering (styrking av 

budsjett) 

2,1 Leie innfartsparkering Rona og økt 

kostnad innfartsparkering på Mosby. 

Reasfaltering GS fylkesveier 1,1  Stort behov 

Bysykkelordning 1 Oppstart implementering 

Reasfaltering Tollbodgt, 

Kronprinsens gt.-Tinghuset 

0,8  Nedslitt fortau 

Avsatt reserve for å dekke 

merforbruk 2019 

1  

Totalt      10,9  
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Prosjektene over er i hovedsak finansiert av kutt i tre prosjekter på til sammen  

10,4 mill. kr (for øvrig av renteinntekter): 

1. Reguleringsplasser buss: Opprinnelig hadde denne budsjettposten 8 mill. kr. I 2017 kutt 

på 5,1 mill. kr i 2017. Det satses videre på reguleringsplasser i 2019. Men restbeløp på 2,9 

er tilstrekkelig. 

2. Ladestasjon elbuss: Store deler budsjettposten på 5 mill. kr er kuttet i 2018  

– 4,5 mill. kr.  Det er ikke aktuelt å etablere flere ladestasjoner for elbuss i 2019. Det vil bli 

satset videre på elbuss i fra 2020. Dette er organisert slik at det er operatøren, Boreal, som  

opparbeider og sier utstyret. I dag er dette en del av kontrakten mellom Agder 

Kollektivtrafikk og Boreal AS, der boreal har ansvaret. 

3. Reasfaltering viktige kommunale sykkelveier: Budsjettposten var opprinnelig 4 mill. kr. I 

2017 ble den kuttet med 0,8 mill. kr. 

 

 

  

  
 Elbussene betjener to bynære linjer (10 og 13). Den ene trafikkerer Lund og den andre 
 Kvadraturen-Sykehuset. Foto: Agder Kollektivtrafikk 
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 4.2 Prosjektportefølje belønningsmidler 2017-2019 etter  
        budsjettvedtak i ATP-utvalget 14. desember 2018 
 

Prosjekter 2017 2018 2019 Sum 

Drift økt kollektivtilbud og flexikort  55 57 59   

Nye driftstiltak - forberedelse BMA    8 14   

Sum kollektiv drift  55 65 73 193 

     

Infrastruktur kollektiv         

Terminalbygg ny rutebilstasjon, Kvadraturen  10 10     

Utomhus Rutebilstasjonen   1  

Kollektivterminal Søgne, pilot    15       

Ladestasjoner elbuss   0,5     

Hurtiglading for el-taxi   0,5  

Oppgradering av holdeplasser  2 4 2   

Leskur for kollektivreisende   1  

Reguleringsplasser buss     2,9   

Lundsbroa-Tangen   1,4  

Svingebevegelser Lund Torg faser i kryss   1,0  

Innfartsparkering   2,1  

Kollektivterminal UiA, reg.plass og kollektivknutep.  10       

Sum infrastruktur kollektiv:   37 14,5 11,9 63,4 

Sum kollektiv 92 79,5 84,9 256,4 

     

Infrastruktur sykkel         

GS Vatneli-Kilen 3       

Salemsvegen etappe 1   4     

GS fra Bakkane boligfelt til Fv 405, inkl. busstopp    3     

GS Viadukten-Lillesand sentrum  5       

Trygg sykkelparkering kommunene  3       

Reasfaltering av viktige kommunale sykkelveier      3,2   

Reasfaltering GS fylkesveier   1,1  

Bysykkelordning   1  

Sum infrastruktur sykkel:     11 7 6,3 24,3 

     

Infrastruktur gange         

Reasfaltering Tollbodgt, Kronprinsens gt.-Tinghuset   0,8  

Fortau Tøane-Valetjønn sør  1       

Asfaltert skulder langs Fv 114  2       

Snarvei Lomtjønn-Piningen      1   

Opprustning til GS Bispegra-Kløvertun    3     

Hengebroa Haus-Mosby, breddeutvidelse    5 5   

Snarveier Kristiansandsregionen  1 1     

Sum gange:  4 9 6,8 19,8 

          

Avsatt reserve for å dekke merforbruk 2019   1 1 

     

Sum totalt 107 95,5 98 300,5 
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4.3 Driftstiltak kollektiv 
 

I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til økt produksjon av 

kollektivtransport i mange år. Dette har vært et svært viktig element for  

å utvikle og forbedre kollektivtransporten i vårt område.  

I 2018 ble det avsatt 65 mill. kr til drift av kollektivtilbud i regionen. Alle disse midlene er 

brukt for å realisere ruteforbedringer iverksatt i 2018 og i tillegg videreføre forbedringer som 

ble satt i gang i 2017. Oversikt over alle ruteforbedringene er gjengitt i dette under- 

kapittelet 4.3.  

 

Nye taksttiltak  

I oktober 2017 ble det foretatt en stor omlegging av takster og soner. Samtidig ble det 

lansert enkeltbilletter på mobiltelefon, basert på samme salgsplattform som Ruter i 

Oslo/Akershus. I 2018 ble prisene beholdt uforandret fra 2017. Hensikten med omleggingen 

i 2017 var å få bussene raskere frem ved å minimere billettkjøp på buss /hos sjåføren. 

Gjennom en radikal forenkling av priser og soner, er kundene i dag i stand til å være mer 

selvhjulpne når de skal kjøpe billetter. Dette forsterkes ytterligere med en stor rabatt for de 

som kjøper billettene på forhånd. 

 

Høsten 2018 ble periodebillettene også lansert på mobil. I tillegg til de godt innarbeidede 

periodebillettene 30-dagers billett, ble det også lansert kortere perioder som 7-dagers- og 

24-timersbillett. Erfaringene fra omleggingen viser at det tar tid før kundene endrer vanene, 

men vi registrerer en sterk økning i billettsalget på mobil siste halvår 2018.  

Miljøvennlig busser  

I 2018 er det gjennomført store endringer for bussdriften i regionen. Boreal AS overtok 

kjøringen fra Nettbuss 1. juli 2018. Boreal kjøpte inn en flunkende ny busspark, i alt 155 

busser, hvorav fem elbusser og 150 hybridbusser går på biodrivstoff. Den nye bussparken 

reduserer utslippene med 10.000 tonn CO2 i året.  

Et nytt bussanlegg på Dalane (finansiert av Vest-Agder fylkeskommune) like nord for byen 

er tatt i bruk med oppstillingsplasser, verkstedgarasjer og ladestasjon for elbussene. Også 

på sykehuset er det anlagt en ladestasjon. 

 

 

Forbedringer i rutetilbudet 

En gradvis forbedring av rutetilbudet ble gjort tidlig våren 2018, mens den mest omfattende 

opptrappingen av tilbudet skjedde 25. juni, i forbindelse med at Boreal overtok som 

operatør. Ruteforbedringene har en årlig kostnad på 7 mill. kr. 

 

Sommertilbudet er forbedret i forhold til tidligere år. Kundene har fått oppleve at 

grunntilbudet er tilnærmet det samme hele året. Spesielt Flekkerøy (via Vågsbygd), 

Sykehuset, Øvre Lund, Tinnheia, Søgne, Songdalen og Vennesla fikk flere avganger 

sommeren 2018 enn tidligere. 

 

Rutetilbudet på lørdager og søndager er i hovedsak lik året rundt. På flere linjer er siste 
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avgang på lørdager/søndager tilsvarende som siste avgang på hverdager.  

 

Busstilbudet skal i de mest tettbebygde områdene være så godt at bussen i hvert fall skal 

fungere i rollen som bil nummer 2. I rushtiden skal tilbudet i byområdene være så godt at 

bussen kan være bil nummer 1 og med fokus på å sikre nok kapasitet til å få med alle som 

vil ta bussen. Det er også et fokus på å styrke tilbudet i tettbygde områder eller områder 

hvor bussen kan være konkurransedyktig med høy frekvens og god dekning av viktige 

reisemål. 

 

Fra 25. juni ble det lagt om til «nye» holdeplasser for mange av linjene i Kvadraturen i den 

hensikt å gi en mer forutsigbar reisevei og kortere reisevei.  

 

En rekke linjer fikk frekvensøkninger. I tillegg ble det gjennomført flere nye 

linjekombinasjoner.  

 

Ruteendringene er i tråd med Agder Kollektivtrafikks langsiktige plan for utviklingen 

rutetilbudet. Endringen legger til rette for høyere etterspørsel, bedre omstignings-

muligheter, færre variasjoner gjennom året og fra hverdag til helg og bedre 

markedsdekning. 

Rutilbudet ble betydelig forbedret i 2018. Foto: Agder Kollektivtrafikk 

Oversikt over alle ruteforbedringene i 2018 

 

I 2018 er belønningsmidler sammen med andre midler brukt til følgende forbedringer 

i tilbudet: 

 

Fra 1. januar: 

 Linje M1 (Metrobuss) til Flekkerøy fikk nesten en dobling av antall avganger. I 

rushtiden er det nå avganger hvert 10. 
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 Sørlandssenteret. Passasjerer som skal til Sørlandssenteret har fått avganger 

hvert 10. minutt, nesten hele dagen på hverdager, og lørdager på de tidene folk flest 

reiser. 

 Hvert 10. minutt mellom Vågsbygd og Kvadraturen.  Tilbudet ble forbedret slik at 

M1 og M2 tilsammen kjørte hvert 10. minutt mellom Kvadraturen og Vågsbygd på 

hverdager, og hvert kvarter på kvelder og i helgene. 

 

Fra 25. juni: 

 Linje M1 (metrobuss).  Perioden med søndagsavganger til Dyreparken ble 

forlenget med to søndager, det vil si ut august. Søndagsavgangene vil også starte 

opp tidligere i mai 2019. 

 Linje M2 (metrobuss).  Denne linje ble forlenget på alle avganger fra Hånes til 

Sørlandssenteret via Lauvåsen. Slik det blir enda enklere å komme seg fra Hånes til 

Sørlandssenteret. Dette betyr at det ble etablert et bybusstilbud til Sørlandsparken 

også på sene kvelder og søndager. 

 Betjening av sykehuset. Fra sommeren ble sykehuset betjent av ny linje 10. 

Linjen går en runde i Kvadraturen med gode forbindelser både øst-, nord- og 

vestover. Antall avganger på Linje 10 ble doblet på hverdager utenfor rushtiden, og 

antall avganger økte med rundt 50 % på hverdagskveldene i forhold til tidligere.  

 Linjene til Kjos haveby og Justvik ble koblet sammen i en ny linje 12. Justvik fikk 

fra sommeren minst halvtimesrute alle dager. 

 Øvre Lund (Marviksveien og Østre Ringvei) fikk flere avganger i rushtiden.  Linje 15 

overtok for linje 19 på Øvre Lund.  

 Tinnheia fikk avganger hvert kvarter, lengre ut på hverdagskveldene og store deler 

av lørdagene. 

 Birkeland fikk mer enn dobling av antall avganger. Dagens Linje 36 og 137 ble slått 

sammen til linje 36, som kjører mellom Kristiansand og Birkeland via Tveit. Dette 

betyr også en forbedring av tilbudet i Tveit. Det ble slutt med bussbytter på Ve. 

 Flere avganger på søndager. På linje M2 til Voiebyen og Hånes 

(Sørlandssenteret), linje M3 til Slettheia og Søm, linje 12 til Kjos haveby og Justvik 

og linje 15 til Tinnheia ble antall avganger økt på søndager.  De fleste linjene kjørte 

1 time lengre på søndagskvelden enn i tidligere, slik at reisende som ankommer 

med båt, tog, ekspressbuss også på søndager kan rekke siste buss. 

 Vennesla.  Kun små endringer i Vennesla, noen få flere avganger.  

 Søgne fikk flere avganger til Årosskogen (linje 40), mens Langenes (linje 42) fikk 

matebuss til/fra Tangvall pga smal bru ved Stausland.  
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Kundetilfredshet 

Målinger av kundetilfredshet både i 2017 og 2018 samme periode viser at 

kundetilfredsheten er stabilt høy. I regionen måles det en total tilfredshet på 76 % (3,8 av 

5,0). Boreal, som er nu operatør, målte kundetilfredsheten i november 2018. 

 
4.4 Infrastruktur kollektiv  - ferdige og igangsatte prosjekt 
 
I 2018 ble den nye kollektivterminalen ved UiA åpnet og satt i drift. Dette prosjektet var 
delfinansiert med belønningsmidler fra avtalen 2013-2016. Ny innfartsparkering er Mosby, 
nord for Kvadraturen ved Rv 9. Seks nye busstopp er bygd og satt i drift på strekningen 
Blørstad-Nikkelverket langs Vesterveien/Vågsbygdveien. 
 
Øvrige prosjekt er under bygging, planlegging og prosjektering.   
 
Kollektivterminal og reguleringsplass UiA 
Bygging av ny kollektivterminal med reguleringsplass ved UiA ble åpnet høsten 2018. 
Prosjektet hadde størst finansiering fra belønningsavtalen 2013-2016, og omtales derfor 
under kapittel 5. 
 
Terminalbygg  - ny rutebilstasjon i Kvadraturen 
Bygging av ny rutebilstasjon startet høsten 2018. Etter planen skal den stå ferdig 
sommeren 2019. Ikke minst for å redusere klimaavtrykket, bygges det nye terminalbygget i 
stor grad av tre. 
 
Terminalbygget delfinansieres med 20 mill. kr i belønningsmidler (2017-2019). Den nye 
rutebilstasjonen bygges like nord for der den gamle står i dag. Byggearbeidene startet 
høsten 2018. Etter planen skal rutebilstasjonen stå ferdig sommeren 2019. Det er avsatt 1 
mill. i belønningsmidler (2017-2019) å asfaltere oppstillingsplass for busser, sette kantstein 
og legge varme i fortau ved terminalbygget.  
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Høsten 2018 startet byggearbeidene på terminalbygget til den nye rutebilstasjonen 
i Kvadraturen. I bakgrunnen Kristiansand stasjon. Foto: Bjørne Jortveit). 
 

 

Reguleringsplass for buss 
Det gjenstår 2,9 mill. kr til reguleringsplasser for buss. Agder Kollektivtrafikk vil prioritere 
midlene til reguleringsplass på Jærnesheia i Kristiansand. Grunnerverv må avklares. 
Prosjektet utføres trolig i 2020. 
 
Innfartsparkering Mosby 
Innfartsparkeringen på Mosby ble ferdigstilt i desember 2018. Anlegget er i hovedsak 
finansiert med midler fra avtalen 2013-2016, og omtales derfor i kapittel 5.  
 
Hurtigladestasjon taxi 
Kristiansand Parkering har kjøpt inn en ny hurtigladestasjon dedikert for el-taxi ved siden av 
allerede etablert stasjon i Kvadraturen. Anlegget monteres tidlig i 2019. 
Hovedstasjon for taxi ligger vis á vis. Dette vil bli et flott incentiv for taxieiere, til  
å investere i el-drevne drosjer. 
 
Kollektivterminal Søgne 
Søgne kommune arbeider med reguleringsplan fort deler av sitt kommunesentrum, 
Tangvall. Denne innbefatter ny kollektivterminal. Reguleringsplanen blir trolig vedtatt 
i 2019, slik at bygging kan starte i år. Det er satt av 15 mill. kr til prosjektet. Denne 
terminalen skal være en pilot for kommende kollektivterminaler i de andre 
omegnskommunene rundt Kristiansand. 
 
Leskur kollektivreisende 
Elever på Tangen videregående skole vil som en del av undervisningen / lærlingeordningen 
bygge leskur. Det er satt av 1 mill. kr til tiltaket. Dette gjennomføres i 2019. 
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Lundsbroa-Tangen 
Det er avsatt midler til å forlenge kollektivfeltet på Lundsbroa helt fram til krysset Elvegata / 
Dronningens gate. Samtidig skal krysset bygges om slik at det blir mulig for større kjøretøy 
fra Tangen å svinge fra Elvegata og østover. Dette planlegges ferdig i 2019, med tanke på 
at tiltaket skal står ferdig i 2020. 
 
Svingebevegelser Lund Torg, faser i kryss 
Lund Torg er et komplisert kryss med mange faser. Dette fører til betydelige forsinkelser for 
bussen. Planen er å redusere antall faser, slik at bussene sparer tid.  
Dette planlegges og gjennomføres i 2019. 
 
 

4.5 Infrastruktur sykkel og gange - igangsatte prosjekt 
 
De fleste gang- og sykkelprosjektene er under bygging eller planlegging / prosjektering.  

Gang- og sykkelvei Vatneli-Kilen i Songdalen 

Prosjektet er under bygging. Anleggsstart var 2018. Dette prosjektet i Songdalen kommune 

har en finansiering på over 30 mill. kr. Belønningsmidler på 3 mill. kr er med på å 

fullfinansiere gang- og sykkelveien. Vest-Agder fylkeskommune finansierer resten av 

prosjektet.  

 

Gang- og sykkelvei Salemsvegen etappe 1 i Søgne 

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Salemsvegen, som i dag er flittig benyttet som 

skolevei.  Prosjektet har en bevilgning på 4 mill. kr.  Kommunen er regulant. 

Reguleringsplan vedtas våren 2019. Ved årsskiftet pågikk avklaringer om hvem 

som skal gjennomføre prosjektet, inkludert grunnerverv. 

 

Gang- og sykkelvei – Bakkane boligfelt til Fv 405 i Iveland 

Arbeidet med å bygge gang- og sykkelvei fra boligfeltet Bakkane til Fv 405 startet  

i desember 2018.  Dette ligger på Vatnestrøm, som er et av de tre tettstedene i Iveland 

kommune. Statens vegvesen er regulant og gjennomfører prosjektet i samarbeid med 

Iveland kommune.  Fremdriftsplanen er at ny gang- og sykkelvei skal stå ferdig 1. juni 2019. 

Prosjektet har en finansiering på 3 mill. kr i belønningsmidler. Iveland kommune 

fullfinansierer prosjektet, som har en kostnadsramme på ca. 7 mill. kr.  
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Gang- og sykkelveiprosjektet på Vatnestrøm startet desember 2018.  

Foto: Helge Håverstad, Iveland kommune. 

 

Fortau Tøane-Valetjønn sør i Birkenes 

Midlene til dette prosjektet vil bli omdisponert til et prosjekt i samme område.  

Gjennomføring av opprinnelig prosjekt vill bli for dyrt – 4 mill. kr. Det var bare satt av  

1 mill. kr. Kommunen bil bruke midlene til et annet prosjekt i samme område.  

 

Asfaltert skulder langs Fv 114 i Songdalen 

Det ble opprinnelig avsatt 2 mill. kr til en asfaltert skulder langs Fv 114 bort til bro over 

Songdalselva til Birkelid.  Men høsten 2017 tok flommen denne broa. Songdalen kommune 

har prosjektert ny bro, og har brukt 0,75 mill. kr av rammen til dette.  

Den resterende delen av rammen er brukt til undersøkelser av grunn og erosjonssikring. 

Midler til asfaltert skulder, eller annen løsning, vil inngå i en ny 

belønningssøknad for regionen. Ny bro skal finansieres av Songdalen kommune. 

 

Ny bro og asfaltert skulder vil dekke behovet for mange elever på Oasen skole som bor i 

Søgne. Per i dag busses elevene en lang runde, helt fram til skolen.  

 

Breddeutvidelsen Haus-Mosby i Kristiansand 

Hengebroa fra Haus til Mosby i Kristiansand må restaureres. Det er prosjektert ny bro med 

breddeutvidelse, slik at den blir mye bedre å sykle på. Forhandlinger med grunneier pågår. 

Broa bygges trolig i 2019 / 2020. Det satt av 10 mill. kr i belønningsmidler til prosjektet. 

Kristiansand kommune fullfinansierer prosjektet. 

 

I dag er hengebroa den så smal at to myke trafikanter knapt kan møtes. Broa er en del av 
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en sykkelforbindelse fra Vennesla til Kristiansand.  

 

GS Viadukten Lillesand sentrum 

De fysiske arbeidene med å bygge gang- og sykkelvei fra Viadukten på gamle E18 til 

Lillesand sentrum startet senhøstes 2017.  Prosjektet ferdigstilles til sommeren 2019. 

Prosjektet har midler både fra belønningsavtalen 2013-2016 og den nye avtalen, i alt 13 

mill. kr. Prosjektet beskrives nøyere i kapittel 5. 

 

Opprustning til GS Bispegra-Kløvertun i Kristiansand 

Det er ferdig planlagt oppgradering av grusvei til fullverdig gang- og sykkelvei fra Bispegra 

til Kløvertun på Lund. Planen er å igangsette og bygge prosjektet i 2019. 

 

GS Lomtjønn-Piningen i Vennesla 

Prosjektet er under planlegging. Ved årsskiftet avventet kommunen uttalelse fra 

Fylkesmannen vedrørende mulige kulturminner. Planen er å bygge gang- og sykkelveien 

høsten 2019. 

 

Reasfaltering Tollbodgt, Kronprinsens gate Tinghuset 

Det er behov for å reasfaltere fortauet på nordsiden av Tollbodgata fra Kronprinsens gate til 

Tinghuset. Prosjektet gjennomføres i 2019.  

 

Trygg sykkelparkering 

Det er prioritert 24 lokasjoner i regionen for etablering av såkalt sikker sykkelparkering.  

Med sikker sykkelparkering menes at syklene kan låses fast til sykkelrammen med de beste 

sykkellåsene som finnes på markedet. Alle lokasjonene er kollektivknutepunkt i regionen. 

Så godt som alle lokasjoner vil få sykkelstativ med tak. Høsten 2018 ble det gjennomført en 

konkurranse for å kjøpe inn stativ med tak til samtlige lokasjoner.  

 

Reasfaltering viktige kommunale gang- og sykkelveier 

3,2 mill. kr midler til reasfaltering på kommunale gang- og sykkelveier ble utlyst  

i desember 2018. Tiltakene skal etter planen skal gjennomføres i løpet av 2019. 

 

Reasfaltering fylkeskommunale gang- og sykkelveier 

Arbeidet med å prioritere prosjekter starter primo 2019, med tanke på gjennomføring i 

2019/2020. 

 

Snarveier i Kristiansandsregionen – 2 mill. kr 

Snarveier i hele regionen er under planlegging. En ble ferdigstilt i 2018 – snarvei  

Stokkelandsskogen-Gamle Årosvei. 

 
Bysykkelordning 
Kristiansand kommune har vedtatt at det er ønskelig å innføre en bysykkelordning i de 

sentrale delene av Kristiansand. I 2018 ble det gjort et grundig kartleggingsarbeid for å se 

hvilke erfaringer som er gjort i andre norske byer. Det bevilget 1 mill. kr for å komme i gang 

med implementering.  
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4.6 Plan for ubrukte midler belønningsavtalen 2017-2019 
 

Planen er å igangsette / bygge alle prosjekter fra to første årene av belønningsavtalen 

2017-2019 i 2019.  Unntaket er reguleringsplass på Jærnesheia. Bygging vil trolig skje i 

2020. Ved årsskiftet var to av infrastrukturprosjektene ferdige: 

 Innfartsparkering Mosby (delfinansiert fra avtalen 2017-2019) 

 Kollektivterminal og reguleringsplass for buss ved universitetet (delfinansiert fra 

avtalen 2017-2019) 

Fremdriften for hvert prosjekt er beskrevet i underkapitlene 4.4 og 4.5. Gjenværende midler 

skal også dekke kostnader knyttet til ferdige prosjekt under fakturering. 
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5. Belønningsavtalen 2013-2016 
 

5.1 Status i porteføljen, inkludert ekstra belønningsmidler 2015 og 

2016 

Med unntak for tre prosjekter er alle prosjektene bygget / gjennomført. Unntakene er 

punktvis beskrevet under: 

 

1. Gang- og sykkelvei Viadukten-Lillesand sentrum 

Ved årsskiftet pågikk det fysiske arbeider på ett prosjekt: Dette prosjektet skal ferdigstilles 

sommeren 2019. Gang- og sykkelvei Viadukten-Lillesand sentrum. Prosjektet har også 

finansiering fra belønningsavtalen 2017-2019. 

2. GS Venneslaheimen-Holteveien i Vennesla 

I 2018 ble det rettslig avklart at gang- og sykkelveien fra Venneslaheimen til Holteveien kan 

bygges. Prosjektet er ikke igangsatt. Det vurderes i sammenheng med at Vest-Agder 

fylkeskommune ser på muligheten til å bygge gang- og sykkelvei på strekningen  

Holteveien-Granliveien, rett nord og i forlengelsen av Vennesla-Heimen-Holteveien. Dette 

er en trafikkfarlig «missing link» i gang- og sykkelveinettet, og er en viktig strekning fordi 

Granliveien er avkjøring til det store boligområdet Heptekjerr. I løpet av 2019 vil det 

avklares om det k an være mulig å bygge begge disse strekningene samtidig. 

3.  Revisjon regional plan 

Arbeidet med revisjon av regional plan (arealplan for hele regionen) på gikk for fullt i 2018. 

Planprogrammet ble vedtatt i de to fylkestingene på Agder 

 

Matrise - status alle prosjekter: 

Prosjekter belønningsavtalen 2013-2016 
ekskludert ekstra belønningsmidler 2015 og 2016 

Status 

2. Bussmetroaksen og tilstøtende stamruteakser   

    Reguleringsplasser for busser    

        -  Sørlandsparken Bygget 

       - Voiebyen Bygget 

       - Slettheia Bygget 

       - UiA (delfinansiering) 

 

Bygget 

      Fysiske tiltak for å gi hinderfri kollektivframføring   
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       - Busstopp Hellemyrbakken Bygget 

      Mulighetsstud. kollektivtrasé fra Rutebilområdet til Bjørndalsletta       Midler brukt 

        ITS (1) signalprioritering av rutebuss i lyskryss   

       - Holskogveien - Vågsbygdveien 

Midler brukt til trafikklys - 

tilfartskontroll 

      Terminaler, etablering og oppgradering   

       - Vågsbygd senter - ny terminal Bygget 

       - Henrik Wergelandsgate - utbedring fram til ny trasé kommer Midler omdisponert 

       Holdeplasser, universell utform. av gamle og nye holdeplasser   

      - Metro 1 og Metro 2; Voie, Vågsbygdveien, Hånes Bygget 

      - Rute 17 og 18; Dvergsnes, Holte Bygget  

      - Metro 3; Slettheia Bygget 

      - Lokalrute Vågsbygd; Slettheia-Vågsbygd Igangsatt 2018 

3. Sanntidsinformasjon og ITS baksystem Prosjekt fullført 2018 

4. Regional plan for bussmetro (inkl. ny rutenettstruktur) Midler brukt 

5. Innfartsparkering langs de 3 største innfartsårene til Kristiansand  Alle prosjekt bygget 

6. Tiltak for fremme av sykling og gange   

    - Diverse tiltak Omdisponert 

    - Sykkelekspressvei – utbygging  (oppgrad.  Vesterv.-Myrbakken) Bygget 

    - Ny S/G vegløsning /kryssing E39 ved Rosseland Omdisponert 

7. Tiltak for samordnet areal- og transportplanlegging    

- Gjennomføring av regional plan for  

i Kristiansandsregionen 

Igangsatt 2017. Ferdigstilles 

2019. 

Avsetning til disposisjonsreserve Omdisponert 
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Status ekstra belønningsmidler 2015 

 Kommune Tildelt 

mill. kr 

Status 

Kollektivtiltak 

- Automatisk passasjertelling 

på bybussene 

- Datavarehus 

- Markedsanalyse 

- Signalprioritering 

- Mobilbillett 

 7,75 Gjennomført. 

Midler til signalprioritering for 

buss brukt på Vågsbygdveien i 

2018  

Anlegget ikke tatt i bruk på 

grunn av TS-hensyn 

Utvidelse sanntidssystemet  2,0 Ferdig.  Innført på regionale 

ruter inn mot Kristiansand. 

Trafikkplan fylkeskryssende 

trafikk 

 0,75 Ferdig 

SIS - systemforbedring  1,0 Ferdig. Forbedret 

trafikkinformasjon – sanntid i 

Google Maps. 

Kampanjer reisekort  2,0 Midlene er brukt til 

studiestartfestival UiA og 

Tall Ships Race.  

Billettsamarbeid NSB  0,5 Innført 50 % redusert pris på 

enkelte periodekort på buss 

dersom man har periodekort hos 

NSB. Midler skulle dekke 

inntektstap i 2016-2018.  

Delsum kollektiv   14,0  

Gange- og sykkeltiltak 

Snarvei Linneflaten - 

Linnegrøvan 

Søgne 3,0  Ferdig våren 2016 

Veibelysning fra Hortemo til 

kysset Fv 461 Eidsåveien. 

Songdalen 3,0  Ferdig høsten 2016 

 

Ny GS- trasé ved Vennesla 

ungdomsskole til Skoleveien 

Vennesla 2,0  Ferdig 2017 

Asfaltering, (kommunal vei) Iveland 0,4  Ferdig våren 2016. 
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Gang- og sykkelvei Viadukten 

sentrum (fylkesvei) 

Lillesand 3,0 Fysiske arbeid i gang. 

Bygges ferdig våren 2019. 

Fortau langs Fv 256 

Morhomvegen-til 

Valtjønnvegen 

Birkenes 1,6  Ferdig 2017 

Senkning av GS ved 

Nikkelverket på 

sykkelekspressveien 

Kristian-

sand 

6,0 Ferdig 2017 

Delsum sykkel og gange  21,0   

Totalt kollektiv/sykkel og 

gange 

 35,0  

 

 

 

 

Status ekstra belønningsmidler 2016 

Prosjekt Kommune Tildelt 

mill. kr 

Status 

Kollektivtiltak  

Reguleringsplass UiA Kristiansand 3,0 Ferdig høsten 2018 

Oppgradering av 

holdeplasser (mest 

nødvendige) 

Kristiansand 1,0 Brukt til å oppgradere 

busstopp i Slettheiveien i 2017 

Nytt busstopp Rv 41 

Krageboen 

Kristiansand 0,5 Bygd 2017  

Kollektivtrasé fra rundkjøring 

på Eg parallelt med Andreas 

Kjærsvei til Solbergveien. 

Arkeologisk utgraving. 

Kristiansand 2,0 Utgraving gjort sommeren 2017 

 

Myrane trafikkareal   Birkenes 4,3 Ferdig høsten 2018 

Nye avlesere om bord på 

bussene - mobilbillett 

 1,6 QR-lesere ble installert  

i bussene i oktober 2017  

Ny nettbutikk med 3. parts  0,7 Ny nettbasert salgsløsning 
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salgsmuligheter – forbedre 

brukergrensesnittet i 

nettbutikk. 

består av flere elementer: AKT 

har implementert Fara's 

salgstjeneste som åpner opp for 

leverandøruavhengig 

funksjonalitet. Bestillingsløsning 

på plass i 2017. 

Delsum kollektivtiltak  13,1  

Gange- og sykkeltiltak  

11. Sykkelvei med fortau, 

kommunal vei, mellom 

Dvergsnes skole og Odderhei 

terrasse 

Kristiansand 2,2 Ferdig bygd. 

12. Sykkelvei med fortau, 

kommunal vei, langs 

Tretjønnveien, mellom 

Borghilds vei og gangbru til 

Presteheia skole 

Kristiansand 3,5 Ferdig høsten 2017. 

13. Gang- og sykkelvei på 

Slettheia mellom 

Slettheiveien nr. 27a og 

Rugdeveien 

Kristiansand 0,7 

 

Bygd 2017 

15. Gang- og sykkelvei 

Fv 405 Venneslaheimen - 

Holteveien 

Vennesla 3,5 

 

Avklaring grunnerverv 

gjennomført 2018.  

Byggestart uavklart.  

Ses i sammenheng med en 

tilstøtende strekning. Mulig 

prosjektet vil inngå i et større 

sammenhengende strekk. 

16. Gang- og sykkelvei 

Langenes 

Søgne 4,0 Ferdig bygd 2017 

17. Gang- sykkelvei 

Viadukten – sentrum   

Lillesand 3,0 Fysiske arbeider startet høsten 

2017. Bygges til sommeren 

92018. 

Delsum gang- og 

sykkeltiltak 

 16,9  

Totalt alle tiltak  30,0  
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5.2 Ferdige og igangsatte kollektiv-prosjekt   
(eksklusiv infrastruktur vei) 
 
I 2018 har Agder Kollektivtrafikk fullført alle prosjekt med finansiering av midler fra  
avtalen 2013-2016 (ekstra belønningsmidler 2015 og 2016). Mindreforbruk er overført til 
nye prosjekt.  
 
Fra belønningsavtalen 2013-2016 er det totalt brukt i underkant av 1,5 mill. kr. 

Prosjekt Forbruk 2018 
mill. kr 

Signalprioritering og APC 1 208 000 
Mobilbillett 208 000 
Nettbutikk, 3. parts salgsmuligheter 50 000 
Totalt forbruk 1 466 000 

 
 

Signalprioritering og APC 
Totalt er det det er brukt ca. 11,7 mill. kr i belønningsmidlene fra avtalen 2013-2016 til 
signalprioriterings og automatisk passasjertelling (APC) for bussene. Dette gjelder alle 
trafikklys i Kvadraturen og Lund Torg. Dette systemet skal «snakke» med sanntidssystemet 
i bussene slik at bussene blir prioritert i lyskryssene. I 2018 ble de brukt ca. 1,2 mill. kr til 
signalprioritering og APC 
 
 Signalprioriterings-systemet (ITS) ble ferdigstilt i 2018, og skal settes i drift tidlig i 2019. 
Foreløpig har det bare vært testing.  
  
Automatisk passasjertelling (APC) er innført for å bedre kvaliteten på passasjerstatistikken. 

Dette systemet teller både på- og avstigende ved hjelp av sensorer montert over bussenes 

dører. Fra januar 2019 skal samtlige busser være utstyrt med APC og endringen i 

målemetode for påstigende, kan innebære en omlegging av 

reisestatistikken/rapporteringsform fra AKT i tiden fremover.  

Systemet for automatisk passasjertelling bidrar til: 

 Bedre kvalitet på måling av faktisk etterspørsel etter bussavganger 
 Nye data for påstigning og avstigning 
 Måling av faktisk kapasitetsutnyttelse 
 Data i sanntid 

  

 
Mobilbillett 
I 2018 ble det lagt inn mulighet for å kjøpe periodekort i mobilbillett-løsningen. Dette 
skjedde i desember 2018. Bussreisende kan kjøpe periodekort i appen «AKT billett».  
 
Nettbutikk med 3. parts salgsmuligheter 
I 2018 ble det brukt 50.000 kr til å videreutvikle nettbutikken. 
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5.3 Ferdige og igangsatte prosjekt – kollektiv infrastruktur  
 
Kollektivterminal og reguleringsplass UiA  

 
5. november 2018 ble ny kollektivterminal med reguleringsplass og sykkelparkering åpnet. 
Det hører også 450 sykkelvei med fortau – i sykkelekspress-kvalitet.  

 
Anlegget er i sin helhet finansiert av belønningsmidler.  Anlegget har kostet 28 mill. kr.  
For disse millionene har innbyggerne fått store, flotte busskur og brede, hellelagte 
perronger i universell utforming, slik at kollektivreisene blir tilpasset alle brukergrupper.  For 
bussjåførene er det bygd en sjåførbu, som elevene på Tangen videregående skole har 
oppført. Flere av talerne trakk fram det fine samarbeidet med skolen, og innsatsen fra 
elevene. Det er også bygd en reguleringsplass for busser, slik at busser kan vente på å 
komme i rute. Der kan det også plasseres busser i beredskap, i forbindelse med spesielle 
behov.  

 
 
 

 
Studentleder Benedicte Nordli klippet snor sammen med fylkesordfører Terje Damman.  

Her er de flankert av byggeleder Trond Nøkleberg (t.v.) og varaordfører i Kristiansand, 

Jørgen Kristiansen. Foto: Bjørne Jortveit 
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Terminalen ligger midt på bildet med perronger, busskur, sykkelparkering og  

grøntanlegg. Reguleringsplassen øverst til venstre. 450 m separert gang- og  

sykkelvei er en del av prosjektet. Foto: Statens vegvesen 

 
Bussbrukerne har fått en moderne kollektivterminal. Foto: Bjørne Jortveit 
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I forbindelse med ny kollektivterminal er det bygd 450 meter sykkelvei med fortau og 

sykkelparkering under tak. Foto: Bjørne Jortveit 

 

Myrane trafikkareal 

På Myrane langs Fv 402 i Birkenes kommune ble det høsten 2018 bygd ferdig en kombinert 

bussholdeplass for skolebusser og innfartsparkering. Myrane trafikkareael ligger like i 

nærheten av de to skolene Birkeland skole og Valstrand skole. Området er velegnet fordi 

det ligger både nær de to skolene og mange av de eldre boligområdene i kommunene.  Det 

ligger samtidig nær de nyeste boligområdene og Birkeland sentrum.  

 

Prosjektet har kostet finansiering på 5,3 mill. kr i belønningsmidler. Prosjektet har kostet ca. 

8 mill. kr . Birkenes kommune har fått 5,3 mill. kri belønningsmidler for å bygge anlegget.  
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På Myrane er det anagt 10 p-plasser for innfartsparkering for de som bil sette fra seg bil og 

ta buss i retning Lillesand. Det er plass til å utvide antall plasser hvis det bior behov.  

Foto: Bjørne Jortveit 

 

Anlegget har disse dimensjonene: 7400 kvadratmeter, overvanns- og drenssystem ca. 400 

m, asfaltering ca. 6300 kvadratmeter, kantsetting ca. 800 m, grøntanlegg ca. 2100 

kvadratmeter, venteskur, gatebelysning, sykkelparkering og skilting.  

Innfartsparkering på Grovane  

Innfartsparkeringen ved Setesdalsbanens anlegg på Grovane i Vennesla ble formelt åpnet 

21. november 2018. Anlegget har vært i bruk i hele 2017.  

 

Innfartsparkeringen inngår i et større prosjekt, der hele parkeringsområdet hos 

Setesdalsbanen er oppgradert til samme standard.  

 

Anlegget er bygd i to trinn. Innfartsparkeringen med ny bussholdeplass og ny innkjøring 

til parkeringsplassen ble bygd først. Innfartsparkeringen har 33 biloppstillingsplasser 

og er bygd i regi av ATP-samarbeidet for statlige belønningsmidler. Denne delen har kostet 

ca. 3,5 mill. kr. Anlegget er først og fremst bygd for innbyggere i Iveland og øvre del av 

Vennesla. De kan sette fra seg bilen gratis på Grovane og ta Venneslabussen videre mot 

Kristiansand. Det går to busser i timen rushtid. Innfartsparkering brukes også som 

parkering for besøkende til Setesdalsbanen 
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Innfartsparkeringen på Grovane med p-plass og nytt busstopp med sykkelparkering.  

Anlegget er bygd for innbyggere i Iveland kommune og øvre deler av Vennesla kommune. 

Foto: Kalucjia Samir, Statenes vegvesen 

 

 
Snorklipp. Fra venstre: Inger Ann Fidjestøl i Statens vegvesen, ordfører Nils Olav  

Larsen, ordfører Gro Anita Mykjåland, avdelingsleder ved Setesdalsbanen Øystein Aas  

og fylkesordfører Terje Damman. Foto: Bjørne Jortveit 
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Mosby innfartsparkering 

 
Innfartsparkeringen på Mosby stod ferdig i desember 2018. 

 

Innfartsparkering på Mosby i Kristiansand ble bygd ferdig i desember 2018. Det er anlagt 

24 p-plasser og sykkelparkering (12 stativ med tak).  Anlegget er bygd av Kristiansand 

ingeniørvesen og skal driftes av Statens vegvesen.  

 

Innfartsparkeringen er strategisk plassert ved Rv 9, like ved rundkjøringen, der Fv 405 til 

Vennesla starter. Venneslabussen, bussen til Høietun og bussene mellom Evje og 

Kristiansand passerer innfartsparkeringen. I tillegg er det bensinstasjon og matbutikk rett 

ved innfartsparkeringen. Det betyr at brukere av innfartsparkeringen kan få gjort andre 

gjøremål på stedet. Det øker attraktiviteten til innfartsparkeringen.  
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5.5 Sykkel og gange - ferdige og igangsatte prosjekt 
 

Oppgradering Vesterveien-Myrbakken (sykkelekspressvei) 

31. august 2018 ble sykkelekspressveien ved Nikkelverket åpnet. Strekningen på 1,1 km fra 

Myrbakken til Kolsdalen har kostet 87 mill. kr, inkludert nye busstopp.  

 
Carl Erik Moe ble den aller første syklisten som passerte på den nye parsellen av 

sykkelekspressveien. Han fikk en t-skjorte med «Del veien» fra fylkesordfører Terje 

Damman. Foto: Bjørne Jortveit 

 

Fylkesordfører Terje Damman og varaordfører i Kristiansand og Jørgen Kristiansen som 

klippet snor ved åpningen. Like etter syklet en horde med blide syklister sluppet inn på den 

nye traseen og gjennom kulverten og videre innover mot byen. Alle bilene til Nikkelverket 

og Hennig-Olsen Is kjører nå over kulverten. Dermed er de syklende og gående mye 

tryggere enn tidligere. 

 

Samtidig som sykkelekspressveien er bygd, er det også anlagt seks ny busstopp: to ved 

Blørstad, to i Hannevika og to ved Nikkelverket. Busstoppene skal betjene Hannevik-

området, inkludert ansatte på Nikkelverket og Hennig. Hannevika er nå blitt et viktig 

kollektivknutepunkt, der beboere i Vågsbygd kan bytte buss og reise vestover på E39. 

Olsen Is. Alle busstoppene ble tatt i bruk før jul 2018.  

 

Det er brukt ca. 30 mill. kr i belønningsmidler til å bygge sykkelsekspressveien fra 

Vesterveien ved Nikkelverket til Myrbakken.  Prosjektet er et spleiselag mellom 

belønningsmidler og bompenger. Selve kulverten er finansiert av andre statlige midler enn 

belønningsmidler. Sykkelekspressveien er bygd for syklister og gående fra Vågsbygd og 
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Hellemyr. Halvparten av strekningen er også innfartsåre for syklister fra Søgne og 

Songdalen.  

 

En liten åsrygg på høyde med Nikkelverket er senket. Fjernvarmeledningen ble først lagt 

dypere. Deretter ble gang- og sykkelveien, som ligger over ledningen, senket.  Hensikten 

var at bakken skulle bli mindre bratt for gående og syklende. 

 
Sykkelekspressveien går i en kulvert under ny adkomst til Nikkelverket og Hennig. Olsen Is. 

Dermed er en farlig krysning i plan en saga blott. Foto: Bjørne Jortveit 
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I tillegg til sykkelsekspressvei er det bygd fire nye busstopp, to i Hannevika og to ved 

Nikkelverket. Busstoppene ble ikke 100 prosent ferdige i 2018. Foto: Bjørne Jortveit 

 

 

Ny gang- og sykkelveitrasé ved Vennesla ungdomsskole 

Kommunal vei. Prosjektet er en omlegging av en eksisterende gang- og sykkelvei som 

tidligere delvis har gått gjennom skolegården til ungdomsskolen. Ny gang- og sykkelvei 

inkludert belysning ble ferdigstilt tidlig i 2018.  

 

Prosjektet er gjennomført av hensyn til skolen, jobbpendlere som passeres skolen,  

og fordi det bygd ny svømmehall ved siden av skolen. Nå er all gang- og sykkeltrafikk 

organisert på en god måte.  Vennesla kommune har gjennomført prosjektet.  

 

 

Gang- og sykkelvei Viadukten til Lillesand sentrum 

Arbeidet med å bygge fortau og sykkelfelt mellom gamle E 18 og Lillesand sentrum startet i 

2017. Nederste del fra Nav-bygget i sentrum og et stykke nordover er ferdig. Den øverste 

delen bygges ferdig våren 2019.   

 

Prosjektet har en finansiering på 13 mill. kr i belønningsmidler. Lillesand kommune 

fullfinansierer prosjektet. Rør for vann og kloakk, finansiert av Lillesand kommune, inngår i 

et totalt prosjekt.  
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Nederste del av fortau og sykkelfelt mellom Viadukten og Nav-bygget ble gjort 

ferdig høsten 2018. Foto: Bjørne Jortveit 

 

 
Øverste delen av prosjektet, der det også inngår bygging av ny vei, gjøres ferdig våren 

2019. Slik så det ut i slutten av november 2018. Foto: Bjørne Jortveit  
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5.5 Plan for ubrukte belønningsmidler 2013-2016 
 

Ubrukte midler fra avtalen 2013-2016 skal brukes for å gjennomføre ikke tre prosjekt, samt 

dekke opp kostnader fra en del andre prosjekt som er under fakturering. Disse tre 

prosjektene skal fullføres i 2019. 

 GS Viadukten-Lillesand sentrum. 

 GS Fv 405 Venneslaheimen-Holteveien. 

Dette er et ikke påbegynt gang- og sykkelvei med finansiering 3,5 mill. kr. 

Grunnerverv ble avklart i 2018. I 2019 skal det avklares en missing link i gang- og 

sykkelvei- systemet, rett nord for Vennneslaheien-Holteveien kan bygges samtidig.  

I så fall er det med annen finansiering enn belønningsmidler. Den aktuelle 

strekningen er fra Holteveien til Granliveien. Granliveien er avkjøringen til det store 

byggefeltet Heptekjerr.  

 Revisjon regional plan: ca. 3 mill. kr 

Fremdriftsplanen er at forslag til revidert regional plan skal ut på høring til alle 

kommunene våren 2019, og at endelig plan vedtas i løpet av 2019. 
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6. Økonomioversikt alle prosjekter 
 

Matrise-oversikten under viser budsjett (ramme) og gjenstående midler belønningsmidler  

fra de to avalene 2013-2016 og 2017-2019. I porteføljen for 2017-019 er 90 mill. kr for 

2019 lagt inn i rammen. Dette er midler SD har gitt tilsagn om. 

  Belønningsmidler 2013-2016  mill. kr  mill. kr 

Nr. Prosjekt / tiltak Ramme Gjenstående 

9 Busstopp Hellemyrbakken - hinderfri kollektivfremføring 

            

1,0                   -    

10 Diposisjonsreserve 

            

2,7  

               

0,0  

11 Diverse tiltak for fremme av sykling og gange 

            

5,0                   -    

13 E39 Oppgradering Vestervegen og Myrbakken 

          

29,0                   -    

16 Gartnerløkka - Jørngenmoesgt.  

          

20,0  

             -

0,9  

26 Innfartsparkering ATP-området 

            

8,0  

               

0,5  

27 ITS signalprioritering Holskogveien - Vågsbygdveien 

            

0,2  

               

0,2  

31 Kollektivtrase Rutebilområde til Bjørndalssletta (studie) 

            

2,0  

               

0,1  

33 Lokal BRA-ordning (Hellemyr) 

              

-                     -    

34 Lokalrute Vågsbygd, Slettheia-Vågsbygd 

            

2,0                   -    

35 Myrane trafikkareal                     -    

43 Regionalplan for  i Krs. Regionen (ATP-plan) 

            

6,0  

               

2,4  

44 Reguleringsplass for busser - Slettheia 

            

5,0                   -    

45 Reguleringsplass for busser - Sørlandsparken 

            

8,0                   -    

46 Reguleringsplass for busser - UIA 

            

9,0                   -    

47 Reguleringsplass for busser - Voiebyen 

            

4,0  

             -

0,1  

52 Rutestrukturplan, alternativt drivstoff, etc.  

              

-                     -    

54 Sanntidsinformasjon og ITS baksystem 

            

6,0  

               

1,4  

59 Terminal - Vågsbygd senter 

            

5,5                   -    

63 Universell utforming - holdeplasser 

          

29,2                   -    

64 Universell utforming - M1/M2, Voie Vågsbygdveien, Hånes 

              

-                     -    

65 Universell utforming - M3, Slettheia 

              

-                     -    
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69 Vatnestrøm jernbaneprosjekt 

              

-                     -    

71 Rute-, kapasitets- og taksttiltak - vekststrategi for kollektivtrafikken 

       

137,0                   -    

72 Kollektivfelt Vollevann - Bjørndalssletta 

            

5,0                   -    

73 

Kollektivframføringstiltak Tollbodgt-Elvegt.-Dronningensgt mot 

Lundsbroa 

            

0,2                   -    

74 Merforbruk 2009-2012 overføres til Belønningspotten 2013-2016 

            

0,2                   -    

75 Oppradering av sykkeltellepunkter    

               

0,3  

        285,0            3,9  

  Belønningsmidler 2017-2019     

1 Snarveier Kristiansandsregionen 

            

2,0  

               

2,0  

3 Asfaltert skulder langs Fv 114 

            

2,0  

             -

0,5  

8 Breddeutvidesle Hengebroa Haus-Mosby 

          

10,0  

             

10,0  

12 Drift økt kollektivtilbud og flexikort 

       

171,0  

             

51,0  

13 E39 Oppgradering Vestervegen og Myrbakken                    -    

15 Fortau Tøane-Valetjønn sør 

            

1,0  

               

1,0  

16 Gartnerløkka - Jørngenmoesgt.    

               

0,8  

18 GS fra Bakkane boligfelt til Fv 405, inkl. busstopp 

            

3,0  

               

3,2  

22 GS Salemsvegen etappe 1 

            

4,0  

               

4,0  

24 GS Vatneli - Kilen 

            

3,0  

               

3,0  

25 GS Viadukten - Lillesand sentrum 

            

5,0                   -    

26 Innfartsparkering ATP-området   

               

1,5  

29 Kollektivterminal Søgne, Pilot 

          

15,0  

             

15,0  

32 Ladestasjoner elbuss 

            

5,0                   -    

39 Nye driftstiltak - forberedelse BMA 

          

22,0  

             

19,0  

41 Opprustning til GS Bispegra-Kløvertun 

            

3,0  

               

3,0  

42 Reasfaltering av viktige kommunale sykkelveier 

            

4,0  

               

3,2  

46 Reguleringsplass for busser - UIA 

          

10,0  

               

1,6  

48 Reguleringsplasser buss 

            

8,0  

               

2,9  

57 Snarvei Lomtjønn-Piningen 

            

1,0  

               

1,0  
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58 Sykkelekspressvei Vollevann - Oddemarka, grunnerverv 

              

-                     -    

60 Terminalbygg ny rutebilstasjon, Kvadraturen 

          

20,0  

             

13,0  

62 Trygg sykkelparkering kommunene 

            

3,0  

               

3,0  

66 Universell utforming - oppgradering av holdeplasser 

            

8,0  

               

5,6  

76 Leskur for kollektivreisende   

               

2,8  

77 Avsatt reserve til å dekke merforbruk i 2019   

               

1,5  

78 Hurtiglading for el-taxi   

               

1,0  

79 Reasfaltering Tolbodgt., Kornpr.gt. - tinghuset   

               

0,8  

80 Lundsbroa - Tangen   

               

1,4  

81 Utenomhus rutebil   

               

1,0  

82 Bysykkelordning, utredning og iverksettelse   

               

1,0  

83 Svingbevegelser Lund Torg faser i kryss…   

               

1,0  

84 Reasfaltning av G/S fylkesveger   

               

1,1  

        300,0        155,0  
 

 

Belønningsmidler 2013-2016 
  

  

 

                      

1,0  

  

 

                      

1,1  

  

    300,0                155,0  
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7. Vedlegg 

 

7.1 Belønningsavtalen 2017-2019 
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