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1. Innledning 
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) skal ivareta en 

overordnet transport- og arealplanlegging i regionen. ATP-samarbeidet forvalter både 

belønningsmidler fra staten og driftsmidler fra medlemskommunene og fylkeskommunen som 

samarbeider gjennom ATP. Midlene benyttes til å få et effektivt og miljøvennlig transportsystem med 

et sterkt fokus på målet om nullvekst i personbiltrafikken. ATP i Kristiansandsregionen omfatter 5 

kommuner: Kristiansand, Birkenes, Iveland, Vennesla og Lillesand. I tillegg er Agder fylkeskommune en 

del av samarbeidet. 

I denne rapporten legger ATP-samarbeidet frem aktivitetene i 2021, bruk av tildelte midler i 

belønningsavtaler fra forskjellige perioder og driftsmidler. Først omtales ATPs sammensetning. Så 

presenteres ulike prosjekter og bruk av midlene før det sees på virkningen av disse prosjektene. Til 

slutt omtales veien videre. 

To viktige faktorer har påvirket reisevanene i Kristiansandsregionen i 2021. Den ene er 

koronapandemien som påvirket både hvor mye og hvordan befolkningen reiser. Mange jobbet fra 

hjemmekontor og de fleste har unngått kollektivtransport etter myndighetenes oppfordring. Den 

andre faktoren er fraværet av bompengeinnkreving fra januar til og med august 2021.  I dette 

tidsrommet har fraværet av bompenger bidratt til økt bruk av personbiler. Målet om nullvekst i 

personbiltrafikk i Kristiansandsregion har ikke blitt nådd i 2021.  

Mange aktiviteter som tilrettelegger for bruk av myke transportmidler har blitt gjennomført i 

Kristiansandsregionen i 2021. Infrastruktur til kollektivtransport har blitt forbedret med 2 holdeplasser 

som ble oppgradert til universell utforming, og rutebilstasjonen i Kristiansand har blitt opparbeidet 

rundt parken. I ATP-regionen ble det gjennomført 2 belysningsprosjekter, 2 strekninger til sykkel og 

gange ble reasfaltert, 2 snarveier ble oppgradert og 5 sykkelparkeringer ved bussholdeplasser ble bygd 

med ATP-midler. I tillegg ble det gjennomført 4 adferdskampanjer, et nytt prosjekt om sykkelopplæring 

ved barneskoler ble startet og 3 kunsprosjekter har blitt gjennomført som bidrar til økt velvære ved 

gang- og sykkelveier. Prosjektene omtales i detalj i kapittel 3.  
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2. ATP sammensetning 
 

2.1 Sekretariatet 
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. 

Kristiansand kommune har ansvaret for: 

 oppfølging av gang- og sykkelveier i myk pakke og ansvar for gang/sykkel generelt  

 etablering av innfartsparkering  

 utarbeidelse av miljøplaner  

 luftforurensning fra trafikk  

 planlegging og gjennomføring av adferdskampanjer for sykkel, gang og buss. 

Fylkeskommunen har ansvaret for:  

 teknisk sekretariat 

 trafikksikkerhet  

 kollektivtrafikk  

 å forvalte belønningsmidler; avtaleperioder 2013-2016, 2017-2019 og 2020-2023. 

ATP-sekretariatet består av tre rådgivere fra Kristiansand kommune og tre rådgivere fra Agder 

fylkeskommune. For Kristiansand kommune satt Jan Erik Lindjord, Katrine Valderhaug Jore og Aenne 

Ramm i sekretariatet. Fylkeskommunen ble representert av Jan Otto Hansen, Elisabeth Hording 

Mathisen og Ann Sherin Skollevold.   

2.2 Utvalget 
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget. Utvalget består av 16 politikere fra Kristiansandsregionen der 

alle 5 kommuner samt fylkeskommunen er representert. Utvalgets formål er å ivareta samarbeidet om 

overordnet areal- og transportplanlegging i Kristiansandsregionen. Utvalget skal også ha en rådgivende 

funksjon i kommunestyrer og fylkesting innenfor sitt mandat.   

I 2021 ble det gjennomført 4 møter i ATP-utvalget: 05. mars, 11. juni, 12. november og 10. desember.  

ATP-utvalgets medlemmer 2021: 

Arne Thomassen (leder) Fylkesordfører Agder fylkeskommune 

Gro Anita Mykjåland (nestleder) Ordfører Iveland kommune 

Jan Oddvar Skisland (nestleder) Ordfører Kristiansand kommune 

Bjørn Ropstad Agder fylkeskommune 

Beate Marie Johnsen Agder fylkeskommune 

Terje Larsen Agder fylkeskommune 

Gro Bråten Agder fylkeskommune 

Esben Moy Agder fylkeskommune 

Erik Rostoft Varaordfører Kristiansand kommune 

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Kristiansand kommune 

Renate Hægeland Kristiansand kommune 

Charlotte Beckmann Finnestad Kristiansand kommune 

Tom Jørgensen Kristiansand kommune 

Einar Holmer-Hoven Ordfører Lillesand kommune 

Nils Olav Larsen Ordfører Vennesla kommune 

Gyro Heia Ordfører Birkenes kommune 
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3. ATP-aktiviteter og prosjekter 2021 
I dette kapittelet presenteres prosjektene som ble finansiert av ATP-midler i 2021. ATP-midlene er en 

blanding av driftsmidler fra medlemskommunene og Agder fylkeskommune, og belønningsmidler. 

ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen jobber for nullvekst i biltrafikken. Belønningsmidlene utgjør 

største andelen i ATP-budsjettet som brukes til drift av kollektivtransport, infrastruktur for 

kollektivtransport og infrastrukturtiltak for sykkel og gange. I tillegg finansieres en del mindre tiltak for 

sykkel- og gangveier og adferdskampanjer fra driftsbudsjettet. Alle disse tiltakene bidrar til å oppnå 

nullvekstmålet. 

 

3.1 Driftstilskudd til kollektivtransport 
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til drift av 

kollektivtransporten over mange år. Dette har vært et svært viktig element for å utvikle og forbedre 

kollektivtransporten i ATP-regionen. Statistikk fra Agder Kollektivtrafikk (AKT) viser at dette har gitt 

god effekt.  

De siste to årene må sees i sammenheng med koronapandemien. Mange har følget regjeringens 

anbefalinger og unngått kollektivtransport. Det må antas at adferden har blitt endret på lang sikt, og 

det tar tid før antall passasjer øker til normalen.  

I 2021 ble det avsatt 76 mill. kr til drift av kollektivtilbud i Kristiansandsregionen. 

Statlig tilskudd til reduserte billettpriser i Kristiansandsregionen 

I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale fra august 2019, ble det i 2020 bevilget 300 millioner 

kroner til å redusere billettpriser på kollektivtransport i storbyene. Det ble satt av 50 millioner kroner 

til hver av de fire største byområdene. ATP-samarbeidet søkte i januar 2020 om 20 millioner kroner 

som var øremerket til å redusere billettprisene i Kristiansandsregionen. De tildelte 20 millionene har 

bidratt til å redusere prisen på Flexikort og periodekort i Kristiansandsregionen. Dette er to produkter 

som er unike for dette området og det er dermed lettere å formidle en prisreduksjon på disse uten å 

ødelegge for et samordnet prissystem. Periodekort Kristiansandsregionen eksisterer per i dag kun for 

voksenkategorien, mens alle andre alderskategorier gjelder for hele Agder. Det har derfor vært 

nødvendig å innføre nye alderskategorier for dette produktet til også å gjelde barn, ungdom, 

ungvoksen og honnør. Studentkort Kristiansand har også fått redusert pris. Det statlige tilskuddet på 

20 millioner kroner er videreført for 2022. 

Pandemien 

Pandemien har bidratt til endringer i transportbransjen. AKT har i 2020 gått fra å skulle jobbe for 

vekst i antall reiser til å skulle ivareta at innbyggere som har samfunnskritiske funksjoner og 

skoleelever, har mulighet for å reise kollektivt. Reduksjonen i billettinntektene pga. 

passasjernedgangen er kompensert av staten i 2021. AKT har opprettholdt full ruteproduksjon og 

forsterket tilbudet på noen strekninger for å unngå fulle busser.  

I kommunikasjonen fra AKT har det vært viktig å vise at AKT har tatt smittevern på alvor. Det har blitt 

delt ut antibac-flasker på våre kundesentre. Vektere har delt ut munnbind og veiledet passasjerer på 

holdeplassene for å forhindre for fulle busser. Dette har vært viktige elementer for å ivareta 

kollektivtransportens omdømme.  
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For å kunne gi kundene muligheten til å ta gode reisevalg og for å overvåke kapasitetsutnyttelsen på 

bussene, har AKT utviklet datavarehus, analyseverktøy og rapporter. AKT har bl.a. utviklet en 

kapasitetsindikator som viser hvor full bussen er slik at kunden kan velge å ta neste avgang. 

Informasjon er også formidlet til eksterne samarbeidspartnere. 

AKT har samarbeidet med Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder i håndteringen av 

pandemien. Kommuneoverlegene i Agder har bidratt med smittevernfaglige reiseråd for kundene i 

kollektivtransporten. I tillegg har det vært et tett samarbeid med skolene for å løse skoleskyssen for 

elevene. 

Kundetilfredshet 

AKT har ikke kunnet gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser siden senhøsten 2019 på grunn av 

pandemien. Da samfunnet ble gjenåpnet høsten 2021, gjennomførte AKT dermed den første 

kundeundersøkelsen på to år. Som foregående år, viser resultatene marginale endringer i forhold til 

foregående års undersøkelser, på tross av pandemien. Undersøkelsen ble også besvart av flere 

kunder enn noen gang tidligere, til tross for nedgang i passasjertall. I Kristiansand måles det en total 

tilfredshet på 3.9 av 5.0.  

 

3.2 Infrastruktur kollektiv 
 

Oppgradering av holdeplasser til universell utforming 

Det pågår et systematisk arbeid for å oppgradere holdeplasser til å være universelt utformet. Disse to 

holdeplasser ble oppgradert i 2021: 

- Fv 3968 Årosveien ved Åros Feriesenter 

- Fv 3920 Drivenesvegen ved Moseidmoen skole 

Utomhus rutebilstasjonen 

Prosjektnummer 81 i ATP-budsjettet 2021, figur 16 

Det ble lagt varmekabler/ fjernvarme i nytt repos langs parken ved rutebilstasjon. Parkeringsplassen 

ble reasfaltert. Prosjektet omfattet også tilrettelegging for strøm i ventebu og utbedring av kantstein 

på den gamle reposen. 
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Figur 1: Prosjekt 81, Utomhus rutebilstasjonen, fotograf: Gro Katrine Solås, Kristiansand kommune 

 

3.3 Infrastruktur sykkel og gange 
 

Vennesla - Etablering av gangfelt nord i Sentrumsvegen 

Det er etablert et nytt gangfelt nord i Sentrumsvegen.  

I tillegg til selve gangfeltet bestod prosjektet i flytting/nyetablering av brosteiner/kantsteiner på den 

ene siden og etablering av noen meter fortau på den andre siden. Dette gjorde at det ble gode 

«landingsområder» og sammenhengende trase for gående på begge sider. Det er også satt opp skilt. 

Prosjektet ble utført i sommeren 2021. 
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Figur 2: Etablering av gangfelt nord i Sentrumsvegen, fotograf: Ingrid Konsmo, Vennesla kommune 

 

Reasfaltering Tollbodgata Kronprinsens gate -tinghuset 

Prosjektnummer 79 i ATP-budsjettet 2021, figur 16 

Fortauet langs kollektivaksen ble oppgradert. Den eksisterende kantstein ble satt opp i riktig høyde. 

Lyskasser langs husvegg ble justert og nye lysmaster og kabelgrøfter ble installert. Alle ble flyttet ut til 

kantstein for å kunne komme forbi med brøyting og feiing (Spleiselag med kommunen). I tillegg kom 

det nye slukrister langs kantstein og nytt asfaltdekke. 

I tillegg ble det utført asfaltarbeider ved 3 busstopp i Tollbodgata. 

Prosjektet ble finansiert med belønningsmidler fra 2019 og gjennomført i 2021. 
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Figur 3: Reasfaltering Tollbodgata Kronprinsens gate -tinghuset, nye lysmaster og kabelgrøfter Fotograf: Bjørn Atle Tjelta, 
Agder Fylkeskommune 

Bispegra – Kløvertun 

Prosjektnummer 41 i ATP-budsjettet 2021, figur 16 

Mellom Bispegra og Kløvertun går det en gruset turvei som var en mye brukt snarvei mellom Kongsgård 

og Lund. Strekningen er ca. 500m lang. 



9 
 

 

Figur 4: Prosjektkart Bisperga – Kløvertun, Kristiansand kommune 

 

Det var behov for å endre reguleringsplan og endring fra turvei til gang og sykkelvei ble vedtatt i 

desember 2017. Det er kun kommunal grunn som har blitt berørt. Byggeplanen ble utarbeidet av 

ingeniørvesenet i Kristiansand kommune. 

Arbeidet med oppgraderingen, utført av ingeniørvesenets produksjonsavdeling, ble påbegynt i 2019 

og sluttført i 2020. 

Gang og sykkelveien er opparbeidet med 3m asfalt, på enkelte strekk er asfaltbredden 4m. Det er 

etablert ny belysning med jordkabler og LED lamper. Bildene under viser ny gang og sykkelvei. 

På grunn av pågående byggearbeider i området er skilting kun utført midlertidig, vi ser også at det er 

behov for å sette ut sperrer (stein e.l.) for å hindre at biler parkerer på rabatt mellom g/s veien og 

kjørebanen (Bispegra). Skilting og utsetting av sperrer vil bli utført i løpet av vinteren/våren -21. 
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Figur 5: Prosjektnummer 41, Bispegra – Kløvertun, fotograf: Gro Kathrine Solås, Kristiansand kommune 

Snarvei Håkon den Godes vei - Vigeveien  

Driftsmiddelbudsjett 2020 

Det ble bevilget penger fra driftsbudsjettet i 2021 til vedlikehold av snarveien mellom Håkon den 

Godes vei og Vigeveien. Her ble vegetasjonen ryddet langs traséen. Grøftene ble rensket for å sikre 

håndtering av overvann. Grov masse ble lagt ut og finere masse (0-8 mm) ble brukt som topplag.  

Snarveien er sentralt i boligområdet og forkorter gåveien til bussholdeplass for mange.  
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Figur 6: Snarvei Håkon den Godes vei - Vigeveien, fotograf: Eivind Hellerslien, Kristiansand kommune 

Trygg sykkelparkering 

Prosjektnummer 62 i ATP-budsjettet 2021, figur 16 

I 2021 ble det satt opp sykkelparkeringer ved bussholdeplasser i Kristiansand kommune. Disse står ved 

Lumberkrysset, Hannevika, Narviga, Oddernes og Andøykrysset. 
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Intensivbelysning, Vennesla 

Driftsmiddelbudsjett 2020 

I Vennesla ble det installert intensivbelysning ved gang- og sykkelveier over hele kommunen. 

Belysning Rakkestad, Vennesla 

Driftsmiddelbudsjett 2019 

TS-tiltak i boligfelt Heptekjerr, Vennesla  

Driftsmiddelbudsjett 2019 

Utbedring ved Tunvegen, Lillesand 

Driftsmiddelbudsjett 2020 

I Lillesand ble det utført masseutskifting og reasfaltering av eksisterende gang- og sykkelveg 

langs Tunvegen. Tiltaket har vært av stor betydning for et av kommunens størst boligområder, tett på 

skole og rekreasjonsområder som medfører stor bruk. 

De aktuelle G/S veiene har vært i svært dårlig forfatning og har medført fare for brukerne slik de 

fremsto tidligere. 

 

Figur 7: Utbedringer ved Tunvegen, Fotograf: Audun Andre Larsen, Lillesand kommune 



13 
 

 

3.4 Adferdskampanjer  
Det ble gjennomført fire adferdskampanjer 2021: Jeg kjører grønt, Sykkelglede, Beintøft og Den grønne 

kampen. 

Jeg kjører grønt 

Gå, sykle og bruk kollektivtransport i stedet for bilen! Det er «Jeg kjører grønt» sitt budskap til alle i 

Kristiansandsregionen. Siden 2010 belønner kampanjen hver høst miljøvennlige reiser med poeng som 

kvalifiserer deltakerne til å vinne premier. Deltakerne registrerer grønne reiser til fots, med sykkel og 

med kollektive transportmidler på «Jeg kjører grønt»-appen eller på jegkjorergront.no. Deltakerne får 

også poeng for bilfrie dager og flyfrie måneder.  

Sykkelglede  

«Sykkelglede» er en ny «merkevare» for alle kampanje og tiltak som fremmer sykling i ATP-området 

året rundt. Sykkelglede fungerer som paraply til flere små kampanjer og enkelttiltak som gjennomføres 

over hele året. 2021 var første året med «Sykkelglede». I det første halvåret 2021 har kampanjen vært 

i konseptfasen. I tillegg var denne tiden preget av avlyste arrangementer grunnet koronapandemien.  

Fra oktober 2021 ble kampanjen satt mer i gang. Da ble det gjennomført en vintersyklingkampanje 

med mye oppmerksomhet på sosiale medier og forskjellige ute-arrangementer. Det ble gjennomført 

gratis sykkelsjekk på Kvadraturen, Søgne og Vennesla. Samtidig ble det delt ut lys, kjedeolje og refleks. 

I desember ble det en dag delt ut gratis varme drikker til alle syklister som kom til byen. På UiA ble det 

organisert en vintergå- og sykkeldag.  

I tillegg ble det organisert en sykkelparade og en sykkeldag på Torvet hvor ulike leverandører viste sine 

sykler. Det ble også gjennomført gratis sykkelsjekk og sykkelløyper til barn.  

Alle tiltak innen Sykkelglede skal motivere folk til å sykle. Kommunikasjonskampanjen skal synliggjøre 

ulike positive effekter ved å sykle. Mange sykler allerede i Kristiansand, og det har bidratt i mange år 

til at Kristiansandsregion har nådd nullvekst i personbiltrafikk. Det er spesielt viktig å fokusere på å øke 

andel sykkel, ettersom det har vært en pandemi og en periode uten bompenger som har påvirket 

reisevaner. 
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Figur 8: Sykkelglede, Sykkelsjekk i Vennesla, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune 

Beintøft 

Miljøagentene driver Beintøft på nasjonalt nivå. Hensikten er å få flest mulig elever til å sykle og gå til 

skolen. Beintøft tilbyr mange undervisningselementer på temaet helse og miljø.  

Satsingen på Beintøft i vår region går ut på å markedsføre kampanjen, slik at flest mulig skoler og 

klasser deltar. I tillegg brukes midler til premiering og til å organisere utdeling av premier. Stort sett er 

det ordførere som deler ut premiene. Midlene kommer fra ATPs driftsbudsjett. 

I 2021 har 25 skoler og 165 klasser i hele ATP-regionen deltatt i Beintøft-kampanjen. 

 



15 
 

 

Figur 9: Beintøft - beste skoler i ATP-regionen, Bølgen Bærekraftssenteret 

Den grønne kampen 

Den grønne kampen er en kampanje for ungdomsskoler. Den gjennomføres av Kristiansand kommune 

og Ungt entreprenørskap Agder. Elevene lærer innovasjon innenfor miljøfeltet: klima, transport, 

forurensning, bærekraft og helse. I tematikken tas det utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.  

Den grønne kampen består av 2 elementer:  

1. Ungt entreprenørskap gjennomfører en undervisningsbolk over to-tre uker. Elevene jobber 

med miljøtema knyttet til FNs bærekraftsmål. De jobber med innovasjon, og lager et opplegg 

for en tenkt elevbedrift, eller en virkelig elevbedrift. Elevarbeid presenteres for en jury. Beste 

elevarbeid i hver klasse blir premiert med 800 kr.  

2. App-registrering av miljøvennlige reiser til skole og fritidsaktiviteter etter modell av fra «Jeg 

kjører grønt». Det varer i 4 uker. Dette er en konkurranse mellom klasser innbyrdes på hver 

skole. I etterkant av app-registreringen følges statistikken opp faglig.  
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Budsjettmessig brukes midler som tilskudd til Ungt Entreprenørskap og til premiering. Ungt 

Entreprenørskap har på sin side også midler fra Kavlifondet for å gjennomføre «Den grønne kampen». 

Figur 10: Kampanjebilde til den Grønne kampen, ATP-samarbeidet 

 

3.5 Sykkelopplæring 
Kristiansand Cycleklubb KCK har gjennomført sykkelopplæring i 10 barneskoler i 2021 med hjelp av 

ATP-midler. Opplæringen består av ulike øvelser som elver gjennomfører med sin egen sykkel. Det 

handler om å øke tryggheten i håndtering av sykkel og å skape glede ved å sykle. 



17 
 

 

Figur 11: Sykkelopplæring, fotograf: Asbjørn Lohne, KCK Cykleklubb 

 

3.6 Kunst langs gang og sykkel  
Forskningen viser at gå- og sykkelturer i et område som oppleves trygg og hyggelig føles kortere enn i 

områder som ikke er tilpasset myke trafikanter. Brukere til kollektivtransport er også gående til og fra 

bussholdeplassen. Derfor jobber ATP-samarbeidet med utforming av uteområder gjennom samarbeid 

med kunstner. 

Siden 2021 er ATP-samarbeidet formalisert målet om å skape et attraktivt gang- og sykkelmiljø i 

budsjettet med prosjektet «Kunst langs gang- og sykkelveier». Her settes av penger til prosjekter som 

skaper hygge rundt viktige gang- og sykkelknutepunkter.  

Dekorasjon av tunneler ved skoler 

Tunneler for gang og sykkel er ofte grå og triste, kan oppleves som skumle og fremstå som barrierer 

for barn. Derfor har ATP-sekretariatet gitt støtte til dekorering av to underganger i nærheten av skoler 

i 2021. Elevene ble involvert i prosessen. Prosjektet ble finansiert av ATP-driftsmidler (ikke fra 

belønningsavtalen). Dette bidrar til trygghetsfølelse ved bruk av gang- og sykkeltunnelene. I tillegg 

fremmer prosjektet bedre kunnskap om gang- og sykkelveier og gir mulighet til å identifisere seg med 

sitt nærområde.  
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Figur 12: Maling på undergang i Songdalen, fotograf: Arne W. Tellefsen 

 

Figur 13: Maling på undergang på Grim, fotograf: Ane Skjaevestad 

Utforming av sykkelknutepunkt 

Sykkelparkering ved slottet er et knutepunkt for sykling. I tillegg er det hovedveien inn til sentrum for 

alle som sykler fra nord og vest inn til Kvadraturen. Her finnes det ulike typer sykkelparkering.  
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Området har vært under bygning store deler av året. Derfor ble det malt linjer på bakken for å samle 

de forskjellige overflatene som eksiterer. Det er også malt to meldinger på bakken: «Takk for at du 

sykler» og «Du er i mål». I tillegg har ATP-sekretariatet forandret utsende på sykkelhotellet. Bedre 

synlighet av hotellet økte hotellets bruk i andre halvåret 2021. Veggen bak sykkelparkering ble malt av 

Arne W. Tellefsen. Hele området fremstår nå mer koselig og og mer synlig enn før forandringen.  

 

Figur 14: Sykkelparkering ved Slottet, fotograf: Aenne Ramm 
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Figur 15: Hovedsykkelvei inntil Kvadraturen, fotograf: Aenne Ramm 

 

3.7 Mobilitetsplanlegging i virksomheter 
Prosjektet startet med en pilotfase i 2019. På bakgrunn av erfaringer fra prosessen og arbeidet i 

virksomhetene, ble det i 2019 ferdigstilt en veileder for mobilitetsslanlegging og en prosjektrapport 

for pilotene. Veilederen gjelder i første rekke eksisterende virksomheter. Temaene er ansattes reiser 

til og fra jobb og arbeidsreiser. 

Veilederen inneholder:  

 Oppskrift på en god prosess med suksesskriterier  

 Mal for reisevaneundersøkelse  

 Mal for handlingsplan  

 Idébank  

 Kortversjon av veilederen  

Pilotene har gått gjennom en prosess der de startet med reisevaneundersøkelse. På bakgrunn av den 

og jobbing med gode ideer, utarbeidet virksomhetene handlingsplaner og gikk i gang med 

gjennomføring av tiltak. Ett år etter reisevaneundersøkelse, ble det gjort en ny reisevaneundersøkelse. 

Resultatene hos pilotene har vært gode. Flere av piloter har hatt en nedgang i privatbilbruk til jobb 

med rundet 10 prosent. Overgangen har skjedd til sykkel og buss. Veilederen er laget av Rambøll 

Kristiansand i samarbeid med Kristiansand kommune. Arbeidet ble finansiert av ATPs driftsbudsjett. 

Prosjektet ble videreført i 2020 med økt antall deltakere. Dette året deltar 9 virksomheter: 
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1. Universitetet i Agder, 2. Elkem Fiskaa Teknologipark, 3. Agder Energi AS, 4. Hennig-Olsen Is, 5. Kilden 

IKS, 6. Asko Agder AS, 7. Kruse Smith AS, 8. Sjøstrand skol og 9. Solholmen skole 

Koronapandemien endret reisevanene til folk. Derfor trengte noen av deltagerne mer tid for å komme 

tilbake til en «vanlig» hverdag før reisevaneundersøkelsen kunne gjennomføres. Agder Energi trakk 

seg fra prosjektet før reisevaneundersøkelsen ble gjennomført. I løpet av 2021 har alle de andre 

bedriftene lagd handlingsplan og søkt etter midler for å gjennomføre prosjekter som støtter bruk av 

miljøvennlige transportmidler. Alle prosjektene er påbegynt eller gjennomført. Hver virksomhet blir 

betalt 100 000 kr som finansieres ut av ATP-driftsbudsjettet. 
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4. Regnskap 2020 
Rapporten omtaler regnskapet for både driftsbudsjett og belønningsmidlene i 2021.  

4.1 Driftsregnskap 
 

ATP-samarbeidet. Driftsregnskap ført 
i Kristiansand kommune 2021 

      

Ajour 10 mai 2022 Brutto 
forbruk 

Innt/refusj Mva 
komp 

Netto 
forbruk 

Budsjett Avvik 
budsjett        

Fag sekretariat ATP Samarbeidet 2 306 020 0 -9 501 2 296 519 2 537 000 240 481 

Politisk sekretariat ATP utvalget 190 000 0 0 190 000 190 000 0 

Jeg kjører grønt, Skoleaksj/Beintøft, 
Sykkelglede 

1 892 883 -300 -279 997 1 612 586 1 505 000 -107 586 

Fysiske tiltak i kommunene 1 501 635 0 -96 606 1 405 029 1 100 000 -305 029 

Drift vedlikehold av utstyr, 
målestasjoner 

10 694 0 -2 139 8 555 120 000 111 445 

Utredninger kollektiv 300 000 0 0 300 000 300 000 0 

Reisevane undersøkelse RVU 637 879 
  

637 879 1 000 000 362 121 

Bymiljøkonferansen 131 418 0 -21 345 110 073 200 000 89 927 

Kurs og studietur 0 0 0 0 100 000 100 000 

Mobilitetsplanlegging i virksomheter 887 759 0 -18 615 869 144 1 000 000 130 856 

Kunstprosjekter ved gang- og 
sykkelveier 

172 745 0 -9 950 162 795 200 000 37 205 

Kirkens Bymisjon Sykkelfix 0 0 0 0 150 000 150 000 

Snarveier (Belønningsavtale 2017-
2019???) 

134 756 -1 044 600 -26 951 -936 795 0 936 795 

Trygg sykkelparkering 
Belønningsavtale 2017-2019 

0 -634 628 0 -634 628 0 634 628 

Analyse av mobiltrafikk Lundsbroa 0 -150 000 0 -150 000 0 150 000 

Belønningsordningen - prosjekter 
med refusjon 

54 289 -963 431 -10 858 -920 000 0 920 000 

Innfartsparkering Rona 
Belønningsavtale 2017-2019 

124 970 -268 514 -24 994 -168 538 300 000 468 538 

ATP-samarbeidet ufordelt, 
fakturering og bidrag fra kommunene 

0 -2 358 000 0 -2 358 000 -2 338 000 20 000 

Avsetning til bundne fonds 2021/Bruk 
av bundne fonds 

7 473 375 -4 533 994 0 2 939 381 -1 000 000 -3 939 381 

Totale utgifter 15 818 423 -9 953 467 -500 956 5 364 000 5 364 000 0 

 

Inntekter 
 

Regnskap 
 

Budsjett 

Overført fra bundne fonds 2020 
 

-4 533 994 Bunden fond 2020 0 

Agder Fylkeskommune 
 

-812 000 Agder Fylkeskommune 793 000 

Kristiansand 1) i ramme -5 364 000 Kristiansand 
kommune  

5 282 000 

Omegnskommunene 1) 
 

-1 546 000 Øvrige kommuner 1 545 000 
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Inntekter refusjoner fratrukket 
fylkeskom og omegn kom 

 
-3 061 473 

  

Momskompensasjon 
 

-500 956 
  

Totale inntekter 
 

-15 818 423 Vedtatt budsjett 2021 7 620 000      

Bundne fonds 2021 7 473 375 
   

 

ATP-driftsmiddelregnskap for 2021 viser et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner. Regnskapet viser 

at de fleste prosjektene har blitt gjennomført og utbetalt i 2021. Likevel er mindreforbruken høyt på 

grunn av salderinger mellom ATPs driftsbudsjett og tiltak som skulle vært finansiert av 

belønningsavtalen. I 2021 ble det refundert en del prosjekter som ATP-driftsbudsjettet har lagt ut for 

flere år, men som skulle finansieres av belønningsmidlene.  

Det gjelder prosjekter som «reasfaltering av viktige kommunale snarveier» og «snarveier i 

Kristiansandsregionen». ATP-sekretariatet i Kristiansand kommune sto for prosjektledelse av disse, 

og derfor har driftsbudsjettet lagt ut midler som ble refundert gjennom belønningsmidlene. I 2021 

ble det refundert mange prosjekter som har blitt gjennomført de siste årene. Derfor ble overskuddet 

i driftsmidler veldig høyt i 2021. 

Resultat og bundne fonds 

Resultat 2021 7 473 375 kr 

Bundne fond for å fullføre tidligere vedtatte prosjekter -1 657 988 kr 

Resultat / udisponerte midler 2021 5 815 387 kr 

 

Bundne fond 2022 – overføring fra ufullførte prosjekter 2021 

Bundne fond 7 473 375 kr 

Bymiljøkonferanse -89 927 kr 

Mobilitetsplanlegging i virksomheter -130 856 kr 

Kunstprosjekter ved gang- og sykkelveier -37 205 kr 

Fysiske tiltak i kommunene -1 400 000 kr 

Totale bundne fond 2022 5 815 387 kr 
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4.2 Regnskapet for belønningsmidlene 2021 
 

ATP Belønningsmidler 2013-16 

Post Prosjekt 80030032 Regnskap 
Xledger 

Rev. budsjett 
ATP 

26 Infartsparkering ATP området        268 514         300 000  

31 Kollektivtrase rutebilområdet til 
Bjørndalssletta 

       150 000       1 100 000  

  Merverdiavgift          25 000    

  Avsetning belønningsmidler/overført 2022      9 681 524    

  Totalt    10 125 038    

  Inntekter/finansiering     

  Belønningsmidler overført fra 2020    10 009 753    

  Mva-kompensasjon          25 000    

  Renteinntekter 2021          90 285    

        

        

  Sum finansiering    10 125 038    

 

ATP Belønningsmidler 2017-19 

Post Prosjekt 80030031 Regnskap 
Xledger 

Rev. 
budsjett 

ATP 

1 Snarveier i Kristiansandsregionen      1 244 600       1 200 000  

42 Re-asfaltering av viktige komm. 
sykkelveier 

       720 000       3 300 000  

62 Trygg sykkelparkering i kommunene        634 628       1 600 000  

75 Oppgradering av sykkeltellepunkter          43 431         400 000  

79 Re-asfaltering Tolbodgata        800 000         800 000  

81 Utenomhus rutebilstasjon        906 851       1 000 000  

  Merverdiavgift        432 500    

  Avsetning belønningsmidler/overført 2022    35 855 194    

  Totalt    40 637 204    

  Inntekter/finansiering     

  Belønningsmidler overført fra 2020    39 853 304    

  Mva-kompensasjon        432 500    

  Renteinntekter 2021        351 400    

        

        

  Sum finansiering    40 637 204    
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ATP Belønningsmidler 2020-23 

Post Prosjekt 80030030 Regnskap 
Xledger 

Rev. 
budsjett 

ATP 

  Driftstilskudd til takstiltak kollektiv krs-
regionen 

   20 600 000     20 600 000  

101 Driftstilskudd kollektivtrafikken    76 000 000     76 000 000  

  Merverdiavgift      5 832 000    

  Avsetning belønningsmidler/overført 2022    33 338 676    

  Totalt  135 770 676    

  Inntekter/finansiering     

  Belønningsmidler overført fra 2020    16 122 058    

  Belønningsmidler 2021 overf. fra 
Samf.dept 

 113 420 000    

  Mva-kompensasjon      5 832 000    

  Renteinntekter 2021        396 618    

        

        

  Sum finansiering  135 770 676    
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5. Transportvaner og miljø 
Hvordan påvirker ATP sitt arbeid transportvaner og miljø i Kristiansandsregionen? Utviklingen i 

transportstatistikk, trafikkulykker og luftkvalitet omtales i kapittel 5.  

5.1 Personbiltrafikk 
 

 

Figur 16: Estimert endring i trafikkmengde for Kristiansandsområdet, Byindeks 2016 - 2021, Statens vegvesen 

Figur 16 viser utviklingen i byindeksen for Kristiansandsregion mellom 2016 og 2021. Byindeksen er 

utviklet av Statens vegvesen. Den beregner endringen i trafikkmengden på vegnettet i byområder. 

Byindeksen brukes til oppfølging av byvekstavtaler og belønningsavtaler. Byindeksen omfatter 

tellepunkter og dermed trafikk i alle de fem kommunene, i motsetning til tidligere målinger i 

bomstasjonene. Ifølge tabellen har personbiltrafikken økt med 3,7 % fra 2020 til 2021. I perioden 2016 

til 2021 var økningen mindre, ettersom den var da 2,4%.  

I byindeksen for Kristiansandsregion 2016 – 2021 beskriver Statens vegvesen de trafikale 

konsekvensene av tiltakene mot koronaviruspandemien som følgende: «Fra mars 2020 er trafikken i 

stor grad påvirket av tiltak mot spredningen av det nye koronaviruset. Trafikken varierer i takt med de 

til enhver tid gjeldende tiltak. Enkelte tiltak har ført til nedgang i trafikken, som utstrakt bruk av 

hjemmekontor og færre arrangementer der folk møtes fysisk. Oppfordringen om å unngå å benytte 

kollektivtrafikk dersom mulig, har gjerne bidratt til å øke personbiltrafikken noe, men totalt sett har 

tiltakene stort sett ført til mindre biltrafikk.» 

I Kristiansandsregion har personbiltrafikken økt i 2021. Sammen med koronasituasjonen er manglende 

bompengeavtale fra januar til august de viktigste årsakene til denne utviklingen. Bompenger er et 

hovedtiltak mot trafikkvekst. Det må antas at flere valgte å kjøre bil fordi det ble billigere. Dessuten 

har den store veksten i andelen elbiler fortsatt. Elbiler betaler halv takst noe som demper den 

trafikkregulerende effekten av bompengene. 

I tillegg opplevde Agder rekordsommer for turisme i 2020 og 2021. Figur 2 viser at trafikken økte både 

i juli 2020 og juli 2021 sammenlignet med måneden året før. Økningen i 2021 kan sies å legge seg oppå 

økningen vi så i 2020. Regjeringer advarte mot reiser til utlandet og mange nordmenn valgte å tilbringe 

ferie i Norge. Økning i trafikken i juli 2021 må derfor også sees i forbindelse med koronapandemien.   
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Figur 17: Estimert endring i trafikkmengde per måned, Byindeks 2016 – august 2021, Statens vegvesen 
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Figur 18: Trafikk registrert i bomstasjonene per måned 2016-2021. Alle lette biler. 

Bomstasjonene i Kristiansandsregion har ikke registrert bilpasseringer før september 2021 grunnet 

fraværet av bompengeinnkreving. De fire siste måneder 2021 ble det registrert flere passeringer i 

bomstasjonene enn årene før. Det tyder på at transportvanen har blitt påvirket av fraværet av 

bompengeinnkreving og koronatiltakene, og at det vil ta noe tid før dette endres tilbake.  

Trafikken i rushtiden har økt lite de siste årene. Figur 4 under viser at trafikken i rushtiden var lavere i 

oktober 2021 enn oktober 2018 og 2019. De andre måneder viser lite forskjell med årene før.  

 

Figur 19: Trafikk registrert i bomstasjonene per måned 2016-2021. Alle lette biler i rushtiden. 
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Figur 20: Trafikk registrert i bomstasjonene per måned 2016-2021. Alle lette biler utenfor rushtiden. 

Trafikk utenfor rushtiden har vært nokså stabil over mange år i Kristiansandsregionen. Dette vises i 

figur 5. I 2021 derimot har trafikken utenfor rushtiden økt.  

Hvis man ser figur 4 og 5 i sammenheng, vises det at en betydelig del av økningen i 

personbiltransport er knyttet til trafikken utenfor rushtiden. Økningen er antakeligvis lite koblet til 

jobbreiser. Det antas at flere har valgt bilen som transportmiddel til fritidsaktiviteter for å unngå 

kollektivreiser.  

 

Figur 21: Andel elbiler registrert i bomstasjonene 2013-2021 

Andel elbiler i trafikken øker stadig i Kristiansandsregionen slik som figur 6 viser. 22,8% av alle lette 

biler som passerte bomstasjonene mellom september og desember 2021, var elbiler. Elbiler teller 

som vanlige lette biler i byindeksen, og andel elbiler påvirker derfor ikke nullvekstmålet. På den 

annen side bidrar elbiler til å redusere klimagassutslipp, luftforurensning og støy – tre hovedmål av 

belønningsavtalen.  Kontinuerlig økning i andel elbiler i Kristiansandsregionen er positivt for 

bymiljøet, men om elbiltrafikken øker er det negativt for nullvekstmålet. 
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Figur 22: Trafikk registrert i bomstasjonene 2017-2021. Tunge biler. 

Antall tunge biler inngår ikke i målet om nullveksten. Antall tunge biler har økt over de siste årene. 

Figur 7 viser ingen tydelig endring fra 2020 til 2021. 

 

Figur 23: Antall biler passert trafikktellere til Statens vegvesen 2019-2021 

Statistikk fra bomstasjonene i Kristiansandsregionen er ufullstendig i 2021. Det ble bare registrer 

passeringer fra september til desember. Det kan være interessant å sammenligne disse tallene med 

statistikken til Statens vegvesens tellepunkter (figur 8). Disse skiller ikke mellom lette og tunge biler. 

Kurven for september – desember 2021 ligner dem fra bomstasjonene. Antall passeringer var nokså 

høyt i september og oktober 2021. Det kjørte tydelig flere biler i november 2021 enn årene før. 

Tallene gikk ned i desember hvor det ble kjørt mindre enn årene før. Vi ser de samme tendensene på 

statistikken gjennom bomstasjonene. Samtidig viser vegvesenets tall at bilbruken var ganske høyt 

hele året. Sammenlignet med årene før, var tallene lavest i januar og mai, når samfunnet ble stengt 

ned på grunn av pandemien. Bilbruken økte betydelig i sommermånedene. Dette kan delvis relateres 

til rekordsommeren for turisme i Sørlandet, som omtalt tidligere. 
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Oppsummering av bilbruken i 2021 er at den har økt, spesielt utenfor rushtiden og i 

sommermånedene.  Økningen i personbiltransport er lite knyttet til jobbreiser i denne perioden. I 

tillegg har innslaget av trafikk fra utenfor regionen i sommermånedene økt betydelig sammenliknet 

med tidligere år. Ulike påvirkninger som korona og avgiftsfrihet har bidratt til økt bilbruk ved 

fritidsreiser i Kristiansandsregionen. 

 

5.2 Sykkeltrafikk 
I sentrumsnære områder er sykkel et viktig alternativ til bil i hverdagen. Spesielt på jobbreiser kan 

sykkelen erstatte bilen til en viss grad.  

I Kristiansandsregionen viser reisevaneundersøkelse at mange sykler. Reisevaneundersøkelsen for 

2018/2019, som ble publisert i 2021, viser at 7% av daglige reiser gjennomføres med sykkel i regionen. 

Andelen sykkel på hverdagsreiser er høyest i Kristiansand sentrum og lavest i Vennesla, som vist på 

figur 9. Kristiansand sentrum omfatter i RVU de tilgrensende bydelene på begge sider av Kvadraturen. 

 

Figur 24:  Transportmiddelfordeling på daglige reiser, prosent. RVU 2018/19. 

Figur 10 viser antall syklister inn til Kristiansand sentrum. 2020 økte antall syklister ved Hannevika 

med rundt 15% sammenlignet med fjoråret. Ved Oddernesbroa økte antall syklister med 6% og ved 

Vollevannet økte antall syklister med 26% prosent sammenlignet med 2019. 
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Figur 25: Total antall passeringer sykkel 2018-2021, Statens vegvesen 

2021 viser sykkeltelleren ved Oddernesbroa et mye lavere antall syklister enn årene før. Det må sees 

i sammenheng med åpning av den nye gang- og sykkelbroen – Quartbroen. Quartbroen ble åpnet i 

desember 2020. Quartbroen ligger mellom Oddernesbroa og Lundsbroa, nedgangen i sykkeltrafikk 

kan derfor tilskrives overgang til den nye broa. Det ble etablert en sykkelteller ved Quartbro i 

sommeren 2020 som var godkjent fra slutten av juni.   

Det totale antallet syklister i Kristiansandsregionen gikk ned i 2021. Antall syklister er stabil 

sammenlignet med 2019, men mange som begynte å sykle i 2020 fortsatt ikke med det året etterpå. 

I starten av 2020 syklet flere enn årene før, se figur 11, 12 og 13. Da samfunnet åpnet opp siste 

halvår 2020 økte sykkeltrafikken og var høyere enn både 2018 og 2019. Veksten i 2020 har ikke 

fortsatt inn i 2021. Dette kan i noen grad tilskrives varierende koronatiltak. Siste halvår 2021 ligger 

sykkeltrafikken over 2019, men under 2021. 

Her ser ATP et stort potensial og utfordring å vinne tilbake syklistene som syklet i 2020. Figurene 11, 

12 og 13 viser utvikling i antall syklister over hele året. 

 

Figur 26: Antall syklister ved tellepunkt E39 Hannevika, Statens vegvesen 
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Sykkeltelleren ved Hannevika (figur 11) viser at antall syklister var stabil ved starten av 

sykkelsesongen i mars og april. Deretter fulgte en periode med få syklister. I perioden mai og juni 

2021 kom et nytt utbrudd av koronaviruset. Streng nedstenging førte til mindre transport som kan 

forklare nedgangen i sykkelantall i denne perioden.  

 

Figur 27: Antall syklister ved tellepunkt E18 Oddernesbro, Statens vegvesen 

Antall syklister ved Oddernesbroa gikk ned sammenlignet med årene før. Det må sees i sammenheng 

med åpningen av Quartbroa som beskrevet over. I august og september 2021 var tellepunktet ute av 

drift.  

 

Figur 28: Antall syklister ved tellepunkt E18 Vollevann, Statens vegvesen 

Ved starten av sykkelsesongen mars og april 2021 syklet flere enn årene før ved tellepunktet 

Vollevann. Nedgang i antall syklister i mai og juni kan knyttes til nytt utbrudd av korona i Kristiansand 

og nedstenging av samfunnet. Etter sommeren syklet mindre enn i året før. 

ATP-samarbeidet jobber med å markedsføre sykling og har i 2021 begynt med en ny kampanje 

Sykkelglede Kristiansand. Kampanjen skal motivere flere til å sykle i hverdagen og oppmuntrer 

spesielt «av- og til syklister». Tiltaket omtales nærmere i kapittel 3.  
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5.3 Kollektivtransport 
Kollektivtransporten har fått store utfordringer som følge av Covid-19-pandemien. Mange passasjerer 

har etter anbefaling fra myndighetene valgt bort kollektivtransport, helt eller delvis, ofte til fordel for 

bilen. Dette har påvirket kollektivselskapenes billettinntekter og flere innbyggere har fått en større 

barriere mot å benytte kollektivtransport på sine reiser. Covid 19-pandemien har ført til, og skaper 

fortsatt, betydelig usikkerhet rundt tap av billettinntekter, passasjertall og økonomi. For store deler av 

2021 ble tapte billettinntekter kompensert av Staten. Det er sannsynlig at det vil være lavere 

billettinntekter i lang tid fremover selv etter pandemien. På oppdrag fra KS har Asplan Viak, ved 

avdeling Urbanet Analyse, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om langsiktige virkninger av den pågående 

koronapandemien for bruk av kollektivtransport (UA-rapport 154/2021). Urbanet Analyse forventer 

10-15 % færre kollektivreiser etter pandemien. Omtrent to tredjedeler av bortfallet i kollektivreiser vil 

overføres til bil, selv om det totalt sett vil gjennomføres færre bilreiser. Dette vil både påvirke 

kollektivtransportens inntektsgrunnlag og miljøpolitiske mål om nullvekst i personbiltrafikken på en 

negativ måte. Mange som tidligere har brukt kollektivtransport, har endret reisevaner og tatt i bruk 

andre transportmidler. For å klare å omstille seg til den nye normalen, må kollektivtransporten 

opprettholde og videreutvikle et bærekraftig og attraktivt tilbud i post-COVID-19 situasjonen. 

Figur 14 viser utviklingen i passasjertall siden 2019 i Agder Kollektivtransport AKT.  

 

Figur 29: Ukentlige utvikling passasjertall, AKT 

Figur 14 bruker siste året før koronapandemien, 2019, som normalen, hvor passasjertallene er satt til 

100 %. Det er tydelig at utviklingen var positiv de første ukene i 2020 hvor tallene var høyere enn 

fjorårets antall passasjerer. Med innføring av strenge koronatiltak og anbefalinger mot å bruke 

kollektivtransport falt antall passasjerer i AKT med rundt 20% sammenlignet med året før.  

I 2021 fremstår bussbruken mer stabil i Agder enn i 2020. Første halvåret 2021 varierte passasjer 

belegget mellom 60% og til 80% av antall passasjerer i 2019. Andre halvåret 2021 økte antall 

passasjerer til over 80% sammenlignet med 2019. Nedgang i antall passasjerer fra uke 50 forklares 

med innføring av strengere tiltak mot coronaviruset.  
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Figur 30: Antall passasjerer på busslinjene, AKT 

Tabellen viser passasjerutvikling for de 10 linjene med flest passasjerer og øvrige linjer. 

Konsekvensen av pandemien vises tydelig for 2020 og 2021 sammenlignet med 2019. For alle linjene 

samlet var det en økning i passasjerer fra 2020 til 2021, men med noen forskjeller mellom de ulike 

linjene. For 2021 samlet ble passasjertallet 24% lavere enn i 2019. 

Kapittel 3.1 beskriver AKTs arbeid under pandemien. 

 

5.4 Trafikkulykker og trafikksikkerhet 
Videreutvikling av gang- og sykkelveier skal bidra til å gjøre trafikken tryggere. Antall sykkelulykker 

har faktisk gått ned siden 90-tallene i Kristiansandsregionen som figur 31 viser. Derfor antas det at 

utbygging av sykkelveinettet har påvirket trafikksikkerheten i Kristiansandsregionen. Statistikken for 

2021 har dessverre ikke blitt publisert enda.  

 

Figur 31: Ulykker med syklister involvert 
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5.5 Luftforurensning 

Nullvekstmålet skal blant annet bidra til bedre luftkvalitet. Dette kapittelet rapporterer luftkvaliteten 
i Kristiansand i 2021. 

Ren luft er viktig for trivsel og helse. Generelt er luftkvaliteten i Kristiansand god, men i perioder kan 
noen områder i Kristiansand få høyere nivåer av luftforurensning, særlig svevestøv. Dette gjelder 
spesielt områder langs de mest trafikkerte veier og ved tunnelmunninger. Ved kaldt vær, også i 
områder med mye vedfyring. Se kart over utbredelsen av svevestøv luftforurensning her. 

 

Hovedkilder til luftforurensning og overvåking av luftkvalitet i Kristiansand 

Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring.  

Figur: Kilder til svevestøvforurensning 

Svevestøv (PM2,5, PM10) og nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra disse 
luftforurensningskildene. I tillegg måles det også nivåer av benzen. I Kristiansand er det to 
permanente målestasjoner for overvåkning av disse luftforurensningskildene: 

1. Målestasjonen ved Gartnerløkka, ble flyttet til Bjørndalssletta i januar 2020. Målestasjonen er en 
gatestasjon med tett trafikk. 

2. Målestasjonen ved Stener Heyerdahl i Kvadraturen som gir uttrykk for den gjennomsnittlige 
luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for (såkalt bybakgrunn).   

 

I tillegg er industri en betydelig lokal kilde til luftforurensning. Forurensning fra industri måles ved 
Elkem Carbon og Glencore Nikkelverk. 

3. Målestasjonen ved Glencore Nikkelverk i Hannevika måler metaller i støv (nikkel, kadmium 
og arsen). 

4. Målestasjonen ved Elkem Carbon på Fiskåtangen måler svovel dioksid (SO2). 

Luftkvaliteten blir i tillegg overvåket ved bruk av ca 60 mikrosensorer, hovedsakelig i områdene 
Grim, Lund og Kvadraturen gjennom forskningsprosjektene iFlink, Urbanity og  NordicPATH . 
Formålet er å teste ut om bruk av mikrosensorer kan gi oss bedre kunnskap om lokal luftforurensning 
og også å involvere innbyggerne i måling av luftkvalitet og arbeidet med å redusere luftforurensning.   

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/miljo-og-klima/luftkvalitet/
https://iflink.nilu.no/om-iflink/hvem-er-vi/kristiansand-kommune/
https://urbanity.nilu.no/
https://nordicpath.nilu.no/
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Figur: Plassering av faste målestasjoner og mikrosensorer i Kristiansand. På kartet vises også luftsonekart.  

 

Måleresultater for svevestøv og nitrogendioksid 

Målingene viser at grenseverdien i forurensningsforskriften overholdes for både nitrogendioksid, 
benzen og svevestøv i 2021, men det har vært overskridelser av øvre vurderingsterskel for svevestøv 
(de siste seks årene). Dette betyr at kommunen er i fare for å overskride grenseverdi for svevestøv. 
Plikten om å utarbeide tiltaksutredning for bedre luftkvalitet ble utløst. Tiltaksutredningen med 
tilhørende handlingsplan ble vedtatt i Bystyret 15.09.2021.  

Positivt er at målingene viste noe lavere nivåer av svevestøv luftforurensning i 2021 enn de siste tre 
årene, og det både for årsgjennomsnittet og antall dager over grenseverdien.  

 

Figur 1: Resultater av målinger for nitrogenoksider (NO2) i Kristiansand. Grenseverdien i 
forurensningsforskriften overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift er 40 µg/m³. I 
tillegg vises øvre og nedre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er 
nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse (trygg luft). 
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Figur: Resultater av målinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. Grenseverdien i forurensningsforskriften 
overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for svevestøv i henhold til forskriften er 25 µg/m³. I tillegg vises øvre og 
nedre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er nivåer som de aller 
fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse (trygg luft).  Grenseverdi for årsmiddel 
senkes ned fra 25 µg/m³ til 20 µg/m³ fra 2022 – dvs. blir likt nåværende luftkvalitetskriterier. 

 

 

Figur: Resultater av målinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. I henhold til forskrift, skal døgngrenseverdier 
for svevestøv (PM10) fra 2016 ikke overskrides mer enn 30 ganger i året. I tillegg vises øvre vurderingsterskel 
som utløser plikter iht forskriften. Plikt til å sørge for at det utarbeides en tiltaksutredning er utløst. Det blir 
strengere grenseverdi fra 2022. Antall dager som kan overskride døgngrenseverdi reduseres fra 30 til 25 ganger 
i året.  
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Det er tillatt med 25 dager med høyere svevestøvnivåer i året (døgnverdi for PM10 over 50 μg/m³) fra 

01.01.2022 (tidligere 30). De fleste overskridelser skjer i vintersesongen. I tabellen under er 

informasjon om antall overskridelse i perioden fra 1. november til 30. april i vintersesonger 2019-

2022.   

Antall døgn med overskridelser av svevestøv 
(PM10) i perioden 1. november til 30. april 

Bjørndalssletta Stener Heyerdahl 

2019/2020 22 2 

2020/2021 20 0 

2021/2022 13 2 

Tabell: Antall døgn med overskridelser av svevestøv i perioden 1. november til 30. april 

Det har vært nedgang i antall dager med høye svevestøv verdier den siste vinteren. Piggdekkgebyr, 
økt veirenhold, fukting av vei med magnesium klorid og andre tiltak kan ha bidratt til dette, men 
værtypen denne vintersesongen kan også ha spilt en rolle. 

 

I 2020 startet også måling av mindre partikler av svevestøv (PM2,5). Målte verdier ligger under 
grenseverdi.   Men måleresultater fra mikrosensorer indikerer at nivåene kan være høyere i områder med 

mye vedfyring, som for eksempel på Grim.  

 

 

Graf: Resultater fra målinger av PM2,5: Nivåene ligger under grenseverdi som var 15µg/m³ i 2021. Fra 2022 
strammes grenseverdi fra 15µg/m³ til 10 µg/m³. 

 

Tiltaksutredning og handlingsplan 

Høyere svevestøvnivåer de siste årene utløste plikten om å utarbeide tiltaksutredning for bedre 
luftkvalitet. Staten vegvesen, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune engasjerte COWI AS 
og har samarbeidet om utarbeidelsen. Tiltaksutredningen ble ferdigstilt våren 2021 og inneholder en 
faglig kartleggingsdel, en handlingsplan samt en plan for gjennomføring av strakstiltak ved episoder 
med høy luftforurensning. Handlingsplanen ble vedtatt i Bystyret 15.09.2021.  

Handlingsplanen inneholder tre hovedgrupper med tiltak for å redusere svevestøv luftforurensning i 
Kristiansand: 

1. Støvreduserende tiltak (eks. økt veirenhold, piggdekkgebyr og piggdekkpant). 
2. Trafikkreduserende tiltak (eks. arealplanlegging, tilrettelegging for gående og syklende, bedre 

kollektivt tilbud) 
3. Tiltak mot forurensning fra vedfyring (eks. panteordning for vedovner, energirådgiving). 

Mange av tiltakene har eksistert i mange år, men det jobbes med forbedring av dem. For eksempel 
økt veirenhold og støvdempende tiltak. Det ble i tillegg iverksatt noen helt nye tiltak i 2021 for å 
redusere svevestøvforurensing. For eksempel innføring av piggdekkgebyr  (fra 1.12.2022) og 
panteordning for gamle piggdekk for å øke piggfriandel. Luftsonekart, i henhold til Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T 1520), ble utarbeidet for hele kommunen og er tatt i 
bruk i arealplanlegging. 

Piggfriandel 

Nasjonale piggdekktellinger viser at Kristiansand har hatt størst økning i andelen som kjører piggfritt i 
2022. Økning var hele fire prosent på et år, til 75 prosent.  Målet er å få en piggfriandel på 85 %. 

PM 2,5 µg/m³ Bjørndalssletta Stener Heyerdahl Grenseverdi  

2021 9,12 8,55 15 

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/bolig-kart-og-eiendom/miljo-og-klima/luftkvalitet/tiltaksutredning-for-lokal-luftkvalitet-kristiansand-2021.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/a62c7cebe615497594e3f9b41c24b242/handlingsplan-for-bedre-luftkvalitet-i-kristiansand.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/bolig-kart-og-eiendom/miljo-og-klima/luftkvalitet/plan-for-episoder-med-hoy-luftforurensning-2021.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/bolig-kart-og-eiendom/miljo-og-klima/luftkvalitet/plan-for-episoder-med-hoy-luftforurensning-2021.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/a62c7cebe615497594e3f9b41c24b242/handlingsplan-for-bedre-luftkvalitet-i-kristiansand.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/parkering/piggdekk/
https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/panteordning-for-piggdekk-fra-1.-november/
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/kart/temakart/
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Piggdekktellingene indikerer at innføring av piggdekkgebyr har påvirket andelen piggfrie dekk i 
trafikken, og på denne måten understøttet et mål om bedre luftkvalitet.  

Tabell: Utvikling av piggfriandel i Kristiansand 2008-2022. 

 

 

Bildet: Utvikling av piggfriandel i Norge 2001-2022. Kilde: Piggdekktellinger | Statens vegvesen 

 

Helseeffekter - svevestøv 

Eksponering for svevestøv er en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død. Risikoen for 
dødelighet og sykelighet er høyere ved langvarig eksponering sammenliknet med kortvarig 
eksponering. Eksponering for svevestøv kan føre til forverring av symptomene til mennesker med 
luftveis-, hjerte- og karsykdommer, utvikling av luftveis-, hjerte- og karsykdommer (bl.a. ved å utløse 
betennelsesreaksjoner) og forsterking av allergi. Det kan i tillegg ha effekter på; nervesystemet, 
fosterutvikling, sædkvalitet, stoffskiftet (f.eks. diabetes og fedme).  

Det er særlig de som har luftveissykdommer, hjertekarlidelser, diabetes, gravide, barn og eldre som 
er mest sårbare. (kilde Folkehelseinstituttet)  

Luftkvalitetskriteriet anses som et nivå som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår 
skadevirkninger på helse, dvs. trygg luft. Det har vært relativt mange dager med svevestøv 
forurensningsnivå over luftkvalitetskriteriet (46 dager ved Bjørndalssletta i 2021). Målet er null dager 
over luftkvaliteskriteriet. 

 

Figur 3: Antall døgn med høyere nivåer av svevestøv (PM10) enn luftkvalitetskriteriet (30 ug/m3).   
Luftkvalitetskriteriet er nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.   
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vegvesen.no%2Ffag%2Ffokusomrader%2Fmiljo-og-omgivelser%2Fforurensning%2Fluft%2Fpiggdekktellinger%2F&data=04%7C01%7CAlena.Bohackova%40kristiansand.kommune.no%7Cb7210746f31d4101f8cc08da124dc435%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637842422468656304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pw%2FwxMD11nv6g8Q3Isi9evGFN4x%2BvMihirn9pi2Ej3U%3D&reserved=0
https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/temakapitler/svevestov/?term=&h=1
https://www.fhi.no/publ/2013/luftkvalitetskriterier---virkninger/
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Strengere grenseverdier fra 2022 

Fra 1. januar 2022 senket regjeringen grensene for hvor mye svevestøv (partikler, PM) som er tillatt i 
utendørslufta, som et viktig virkemiddel for å sikre god luftkvalitet. Utredningen som ligger i bunn for 
endring av grenseverdiene viste at lavere nivåer av svevestøv vil ha en samfunnsmessig gevinst som 
er langt høyere enn kostnadene for nye tiltak. 

Kristiansand ligger tett opp til de strammere grenseverdier. Der det er fare for at grenseverdiene kan 
brytes, har eiere av anlegg som forurenser (for eksempel veieiere, industrivirksomheter og havner) 
plikt til å gjennomføre tiltak for å sikre at grenseverdiene overholdes.  

Mens eksos er den viktigste kilden til nitrogendioksid, dannes svevestøv også ved slitasje på asfalt, 
bremser og dekk, og fra andre forbrenningsprosesser som vedfyring. Selv om flere vil kjøre 
utslippsfrie kjøretøy i fremtiden vil svevestøv fortsette å være en utfordring for luftkvaliteten i 
Kristiansand også i årene som kommer. 

Det vil bli viktig med effektive tiltak fremover i Kristiansand. Særlig tiltak for å redusere utslippene av 
svevestøv fra veitrafikk (eks. piggdekkgebyr, redusert biltrafikk), i tillegg til avbøtende tiltak (eks. 
veirenhold, fukting av vei). 

  

Luftforurensning fra industri 

Kristiansand er den største kommunen i Norge i innbyggertall med bynær tungindustri. Industrier 
som REC Solar, Elkem Carbon og Glencore Nikkelverk ligger i byen. Kristiansand har to målestasjoner 
som overvåker utslipp fra industrien. En plassert ved Glencore Nikkelverk som måler metaller i støv 
og en ved Elkem Carbon som måler svovel dioksid. 

Målingene av metaller ved Glencore Nikkelverk viser at målsettingsverdien i forurensningsforskriften 
for arsen og kadmium ikke overskrides. Bortsett fra enkelte år har det vært overskridelse av 
målsettingsverdi for nikkel siden målingene startet i 2009.  

Årlig gjennomsnittverdi for utslipp av nikkel til luft har de siste årene ligget mellom 20 og 30 ng/m, 
bortsett fra 2020 da den var på 9 ng/m3. Det tyder på at 2020 var et uvanlig godt år. I 2021 ble 
måleresultat 24 ng/m3 og dermed ble målsetningsverdi (20 ng/m3) igjen overskredet.  

Det er utarbeidet tiltaksutredning og handlingsplan og det jobbes med å redusere 
nikkelforurensning. I løpet av 2022 er det flere store prosjekter som vil stå klare. Blant annet er det 
planlagt for full produksjon i ny kobberfabrikk innen utgangen av 2022. 

 

Figur: Resultater av luftkvalitetsmålinger for nikkel i Kristiansand - årlig gjennomsnittsverdi av nikkel i PM10-
fraksjonen. Målsettingsverdien i forurensningsforskriften overskrides i 2021. Kilde: Glencore Nikkelverk 
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Ved Elkem måles svoveldioksid (SO2). Målingene viser at nivåer ligger under grenseverdi, men det 
kan forekomme dager med høyere SO2 nivåer.  Det har vært utfordringer knyttet til omlegging av 
driften på REC Solar. Bedriften jobber med tiltak og forbedring av varslingssystem. Industri følges opp 
av Miljødirektoratet. 

 

For mer informasjon se Kristiansand kommune sine nettsider om luftkvalitet  

  

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/miljo-og-klima/luftkvalitet/
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6. Veien videre 
I sammenheng med revidert budsjett foreslås det å satse videre på følgende prosjekter:  

1. Buffer til uforsette kostnader og eventuelt nye tiltak 

Det foreslås å sette av en buffer til bruk på senere tidspunkt. Bufferen kan fordeles av ATP-

sekretariatet om behov oppstår.  

2. Søknader om tiltak for sykkel og gang i kommunene 

Prosjekt med samme navn ligger i ATP-budsjettet til 2021. Med dette økes posten til 2,4 millioner 

kroner totalt i 2022. Kommunene kan søke om tilskudd til å gjennomføre mindre tiltak for gang- og 

sykkelveier. 

3. Spesialsykler til utlån i barnehage 

Barnehageforeldre har mange reiser i hverdagen (til og fra jobb, barnehage og butikk). Det eksisterer 

veldig gode muligheter å transportere barn og bagasje med sykkel. Det kan være høy terskel for å 

kjøpe familiesykkel, sykkelvogn eller lignende uten å ha prøvd det i en periode. Derfor settes det av 

penger til innkjøp av forskjellige typer familievennlige sykler som kan lånes i barnehagene.  

4. Tilskudd til innkjøp av elsykler 

ATP-kommunene har spilt inn behov for elsykler til jobbreiser. Det settes av 200 000 kroner til 

tilskudd til kjøp av elsykler. Kommunene kan søke om 50% av innkjøpsprisen og inntil 20.000 kroner 

tilskudd per elsykkel som kjøpes. 

5. Skilting av gang- og sykkelveier 

Jo enklere det er å finne veien, jo gøyere blir det å sykle og gå. ATP ønsker å forbedre skilting av 

gang- og sykkelveier og snarveier.  

6. Mulighetsstudie bildeling i Kristiansand 

Når man velger bildeling i stedet for eiet bil, blir det veldig sannsynligvis færre korte turer med bil. I 

tillegg blir det et mindre antall parkerte biler. Bildeling kan dermed bidra til mindre bilkjøring. Det 

settes av penger for en mulighetsstudie for mer bildeling i Kristiansand.  

7. Adferdskampanje ATP og AKT 

Etter pandemien har reisevanene endret seg, og AKT jobber for å få kundene tilbake til 

kollektivtransport. Det settes av 1 million kroner til adferdskampanje som skal samkjøres av ATP og 

AKT. 

8. Gåing i sentrum og bydelssenteret 

Det settes av budsjett til økt satsing på gåing gjennom kampanjer og mindre fysiske tiltak. 

9. Arenfeldts vei fortau (reservelista fra BVA-portefølje) 

Det settes av 1 million kroner til gjennomføring av tiltaket Arenfeldts vei fortau som oppføres på 

BVA-reservelista.   
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10. Beintøft 

Det økes årlig budsjett til Beintøft med rundt 30 000 kroner. Dermed blir det mulig å øke aktivitet 

rund kampanjen. 

 

 

 

Vedlegg 
 Uttalelse ISA 805 - ATP 2021 pakke 2013-2016 

 Uttalelse ISA 805 - ATP 2021 pakke 2017-2019 

 Uttalelse ISA 805 - ATP 2021 pakke 2020-2023 

 Revisor uttalelse ATP-sekretariatet Kristiansand kommune 2021 

 

  



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 

 

 



48 
 

 

 

 



49 
 

 

 



50 
 

 



51 
 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 

 



56 
 

 
 

 

 


