Tollbodgata ble åpnet som kollektivgate 1. november 2010. Den er påspandert ca. 8 millioner kr. Busspassasjerene har fått drøyt 4 meter brede granittdekte fortau, flotte holdeplasser, smakfull gatemøblering,
svært god belysning og allétrær. (Foto: Bjørne Jortveit)

Årsrapport ATP 2010
Godkjent av ATP-utvalget 19. mai 2011

1

1. Sammendrag og utfordringer
Belønningsavtalen 2009-2012: ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2009-2012,
80 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2010. Belønningsavtalen omfatter totalt 285 mill.
kr. Oppfyller Kristiansandsregionens forpliktelsene i Belønningsavtalen, vil det bli utbetalt 65 mill. kr
i 2011 60 mill kr i 2012.
Biltrafikk: Personbiltrafikken har hatt tilnærmet nullvekst i 2010. Statistikk fra Statens vegvesen
viser at trafikken har økt med 1 %, mens statistikk fra bomstasjonene viser en reduksjon på drøye
2 %. Viktigste årsak til nullvekst i 2010 er innføring av dobbel bomavgift.
I morgenrushet ser det ut til at trafikken har økt. Vegvesenets statistikk viser en økning på
11 %, mens bomstasjon-statistikk viser en reduksjon på 2 %. Det er påvist feilkilder i begge
statistikkildene.
Busstrafikk: Antall passasjerturer med buss økte i 2010, etter nedgang i 2008 og 2009.
Totalt økte antall registrerte bussturer i Kristiansandsregionen med 2,6 % fra 2009 til 2010.
(Lillesand og Birkenes er ikke inkludert i statistikken). Metrorutene økte med 2,4 %, og alle rutene
i selve Kristiansand økte med 3,1 %.
Sykkeltrafikk: Sykkeltrafikken økte i 2009. Statistikk fra de to mest pålitelige målepunktene,
E39 Vesterveien og E18 Oddernesbroa viser en gjennomsnittlig økning på 9,5 % fra 2009 til 2010.
Reisevaneundersøkelsen 2009 viser også at syklingen i Kristiansand er i fremgang.
I 2005 var 7 av 100 reiser i Kristiansand en sykkeltur. I 2009 var 9 av 100 reiser en sykkeltur.
Kristiansand er nå beste sykkelstorby i Norge.
Ulykker: Antall dødsulykker på veien i Kristiansandsregionen økte i fjor. I 2010 døde 10 personer
i trafikken, mens det var 6 omkomne i 2019. 2 av de omkomne i 2010 var syklister.
Luftforurensning: De to målepunktene i Kristiansand viser innholdet av NO2 i byluften er like
oppunder EUs grenseverdier, som ble gjort gjeldende for Norge fra 1. januar 2010.
Regnskap 2010: Regnskap ATP Kristiansand kommune viser en balanse ved utgangen av 2010
på ca. 37 mill. kr. Etter avsetning til bundne fond, var det ved årsskiftet et overskudd (mindreforbruk)
på ca. 3,6mill. kr.

Utfordringer:
Biltrafikk. Største utfordring for periode 2010-2012 er å redusere personbiltrafikken, spesielt i rush.
Ifølge Belønningsavtalen skal rushtrafikken reduseres med 5 % i perioden 2009-2012,
sammenliknet med 2008. Manglende måloppnåelse kan føre til avkortning av Belønningsmidlene,
først og fremst for året 2012. I utgangspunktet er regionen lovet 60 mill. kr i 2012.
Selv om statistikken fra bomstasjonene indikerer at biltrafkken ikke økte i 2010, er tendensen i
Vegvesenets statistikk helt klar. Denne statistikkilden viser at personbiltrafikken i fjor økte på E18
Narvika, på Rv 9 Grim og på Fv 452 Vollevannet. Bare på E 39 Vesterveien ble den redusert.
Særlig er det bekymringsfullt at trafikken på E18 øker kraftig. Til tross for innføring av dobbel
bomavgift i 2010, økte personbiltrafikken på E18 med 2,7 % i fjor. For første gang er det registrert at
trafikken på E18 er større enn trafikken på E39. Årsakene er ikke vanskelige å peke på: en
betydelig vekst i Sørlandsparken og fire felts motorvei fra Grimstad til Kristiansand.
Konseptvalgutredningen kan gi medisin som vil virke på mellomlang sikt og lang sikt. På kort sikt
må man på ulike måter forsøke å motvirke utviklingen ved å styrke busstrafikken, sykling og gange.
Kollektivtrafikk. Å styrke kollektivtrafikk henger symbotisk sammen med arbeidet med å redusere
biltrafikk. I 2010 økte busstrafikken, etter to år med reduksjon. Skal økningen fortsette, må
bussmetrovisjonen realiseres. Ikke minst må kollektivtrafikken sikres årlige rammevilkår på et jevnt
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nivå. Denne utfordringen slår til med full styrke når Belønnningsavtalen med staten går ut etter
2012.
Forrensning fra transport, herunder vegtrafikk, er en utfordring for helse og bymiljø. Utslippene av
NO2 er høye, og like under tillatte grenseverdier.
Trafikksikkerhet er en sentral utfordring. Økning i antall dødsulykker i 2010 viser at TS-arbeidet
må prioriteres høy.

2. Generelt om ATP-samarbeidet
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra januar 2010 et permanent regionalt samarbeid.
29. januar 2010 ble det vedtatt en samarbeidsavtale om dette. Det formelle navnet er Areal- og
transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, forkortet ATP-samarbeidet. Det tidligere
arealprosjektet er avsluttet, og regionale arealspørsmål er integrert i ATP-samarbeidet, på samme
måte som regionale trafikkspørsmål.
Samarbeidspartnere
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand.
Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder.
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene, de to fylkeskommunene og Statens
vegvesen er representert.
ATP-sekretariatet
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Grovt sett er oppgavefordelingen i sekretariatet slik:
Kristiansand kommune
- oppfølging av gang- sykkelveier i myk pakke og har ansvar for gang/sykkel generelt
- ansvar for etablering av park & ride-anlegg
- utarbeidelse av miljøplan – luftforurensning trafikk
- planlegging og gjennomføring av adferdsaksjoner sykkel, gang og buss
- forvalter Belønningsmidler 2009
Vest-Agder fylkeskommune
- innehar teknisk sekretariat
- hovedansvar for myk pakke
- ansvar for trafikksikkerhet
- forvalter Belønningsmidler for årene 2010, 2011 og 2012
Personell i sekretariatene i 2010:
Kristiansand: Øystein Holvik - sekretariatsleder, Siri Gilbert - rådgiver, Bjørne Jortveit - rådgiver,
Are Kristiansen – rådgiver og Alena Bohackova, trainee.
Vest-Agder fylkeskommune: Jan Otto Hansen - sekretariatsleder, Egil Strømme - rådgiver.
I tillegg bidrar samferdselssjef Vidar Ose og fylkeskommunens politiske sekretariat.
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Saksbehandling
Sekretariatet forbereder saker til fagrådet og klargjør saker til ATP-utvalget.
Vanligvis innstiller fagrådet til ATP-utvalget. Men i enkelte ”tunge” saker som må på høring til
kommunene, er det rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet som innstiller.
Endringer i myk pakke og Belønningsavtalen 2009-2010 sluttbehandles i Vest-Agder fylkesting.
Møter i 2010: I 2010 ble det avholdt 5 møter i ATP-utvalget. 13 saker ble behandlet.
Fagrådets sammensetning
I 2010 har fagrådet bestått av:
Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune
Dag Arntsen, plansjef, Søgne kommune (Arnfinn Håverstad har møtt)
Aslak Wegge, plan og utviklingssjef, Vennesla kommune
Thor Skjevrak, kommuneplanlegger, Songdalen kommune
Gunnar Ogwyn Lindaas, tekniske sjef, Lillesand kommune
Siren Frigstad, teknisk sjef, Birkenes kommune
Vidar Ose, samferdselssjef, Vest-Agder fylkeskommune (fagrådets leder)
Kristin Syvertsen, leder plan- og miljøseksjonen, Vest-Agder fylkeskommune
Ola Olsbu, plansjef, Aust-Agder fylkeskommune
Johan Mjaaland, avdelingsdirektør Staten vegvesen
Siv E. Wiken, adm. direktør, Agder Kollektivtrafikk
Kjell A. Kristiansen, leder i Knutepunkt Sørlandet
Jan Otto Hansen, ATP-sekretariatet
Øystein Holvik, ATP-sekretariatet
Egil Strømme, ATP-sekretariatet
Bjørne Jortveit, ATP sekretariatet
Siri Gilbert, ATP.sekretariatet

ATP-utvalget sammensetning 2010

Ved årsskiftet 2009 / 2010 skjedde det et skifte i ATP-utvalgets sammensetning for to
kommuner. I Lillesand gikk Arne Thomassen ut, og ble erstattet med Tor Audun Danielsen.
I Birkenes gikk Ingeborg Andrea Dahle ut. Hun ble erstattet med Nils Olav Eikenes.
Sammensetningen i utvalget i 2010:
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2
3
4
5
6
7
8
9

Thore Westermoen, leder, VAF
Toril Runden, VAF
Arild Birkenes, VAF
Terje Damman, VAF
Erik Muller, VAF
Per Sigurd Sørensen, nestl., Kr.sand
Grete Kvelland Skaara, Kr.sand
Rune Wilhelm Rasmussen, Kr.sand
Åse Paulsen, Kr.sand

10
11
12
13
14
15
16
17

Mona Elen Drange, Kr.sand
Odd A. Salvesen, Kr.sand
Tor Audun Danielsen, Lillesand
Nils Olav Eikenes, Birkenes
Solveig Kjelland larsen, Søgne
Johny Greibesland, Songdalen
Torhild Bransdal, Vennesla
Tarald Myrum, AAF
Johan Mjaaland, SVV
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KVU
Arbeid med konseptvalgutredning for transportløsninger i Kristiansand pågikk i hele 2010.
Anbefalinger fra prosjektgruppen skal legges fram i løpet av våren 2011, og vil deretter bli lagt ut på
høring. Arbeidet med KVU’en ledes av Statens vegvesen Region Sør, på bestilling fra
Samferdselsdepartementet.

3. Befolkningsutvikling
Det har vært en ganske kraftig vekst i befolkningen både i Kristiansand og i Kristiansandsregionen
de siste årene. Veksten fra 2009 til 2010 har vært på 1,5 % i Kristiansand og 1,5 % for hele
regionen
Område
Kristiansand
Søgne
Songdalen
Vennesla
Lillesand
Birkenes
Kristiansandsregionen

Befolkning
Befolkning Befolkning Vekst
1. jan. 2008 1. jan. 2009 1. jan. 2010 2009-2010
78 919
80 109
81 295
1,5 %
10 050
10 417
10 509
0,9 %
5 728
5 804
5 940
2,3 %
12 776
12 886
13 116
1,8 %
9 238
9 329
9 465
1,5 %
4 503
4 608
4 689
1,8 %
121 214
123 153
125 014
1,5 %
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4. Trafikkutvikling - bil, buss og sykkel
4.1 Personbiltrafikk
I rapporten er det brukt statistikk fra Statens vegvesen ved følgende innfartsårer til Kristiansand:
E39 (Vesterveien)
E18 (Narvika)
Rv 9 (Grim)
Fv 452 (Vollevann)
Det samme ligger til grunn for 2010-statistikk. Tallene gjelder personbilstatistikk.
I tillegg til å vise ådt, er det tatt med statistikk for rushtrafikk (kl.07.00-09.00) ved de fire
tellepunktene.
For å gi et korrekt bilde som mulig presenteres også statistikk for passeringer ved bomstasjonene.
Det fem bomstasjoner i Kristiansand:
E 18 Bjørndalssletta
E 39 Xstrata
Rv 9 Grim
Fv 1 Sødal
Gimlekollen (kommunal vei)

4.1.1 Statistikk personbiltrafikk totalt
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Personbiltrafikk på hovedinnfartsvegene ÅDT

På E39 gikk personbiltrafikken ned i 2010 (lyseblå kurve). Men den økte på E18 øst
for Kristiansand (rød kurve). E39 gikk trafikken ned i 2010. For første gang er
trafikken på E18 større enn på E39. Rv 456 Vågsbygdveien (sort kurve) er med i
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diagrammet, men trafikktallene er ikke med i statistikken. (Kilde: Statens vegvesen)

Tellepunkt
E18 Narvika
Rv452
Vollevann
E39
Vesterveien
Rv9 Grim
SUM

2005
31445

2006
31298

2007
34575

2008
36204

6071

6236

6640

6900

35490
13872
86878

36046
12537
86117

36879
12594
90688

38002
12687
93793

Endring fra
2009 2010 2009 til 2010
+ 2,7 %
36103 37070
+ 6,5 %
7245 7716
38099 36750
12028 12886
93475 94422

Endring fra
2008 til 2010
+3,3 %
+ 11,8 %

- 3,5 %
+ 7,1 %
+1 %

- 3,4 %
+1,6%
+1 %

Statistikk fra Statens vegvesen viser at personbiltrafikken på hovedinnfartsårene til Kristiansand
samlet sett økte med 1 % fra 2009 til 2010. Økningen har i all hovedsak kommet på E18.
Personbiltrafikken på E 39 vest for Kristiansand har gått ned.
Ifølge statistikk fra Statens vegvesen økte den totale personbiltrafikken på de fire snittene
med 1,0 % i 2010 i forhold til 2009. I 2009 var det nullvekst.
Tall fra Nye Kristiansand Bompengeselskap viser derimot at personbiltrafikken ble redusert i
2010. Fra 2008 til 2010 var nedgangen 2,1 %. I forhold til 2009 var nedgangen ca. 2 %. I 2009
gikk biltrafikken noe ned, men da med liten margin – 0,05. Også når de gjelder statistikk fra
bomstasjonene, må det tas høyde for mulige feil.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endring
20092010
18704605 19126140 19972473 20657660 20643805 2033202 -0,05 %

Endring
20082010
- 2,1 %

Statistikk fra bomstasjonene – totalt for alle tellepunkt

Konklusjon
På basis av den samlede statistikk som foreligger, er det rimelig å trekke den konklusjon av
det var tilnærmet nullvekst i 2010.
Det er ikke enkelt å vurdere hvilken statistikk man skal stole mest på. Det er mulige feilkilder både i
vegvesenets statistikk i statistikken fra bomstasjonene.

Mål om nullvekst 2010-2012
I forhold til målet om nullvekst i biltrafikken i perioden 2010-2012, ser uviklingen i 2010 forholdsvis
lovende ut. Vegvesenets tall viser altså en liten økning, mens passeringene gjennom
bomstasjonene viser en liten nedgang. Statistikken fra begge kilder viser at det hovedsakelig er
trafikken på E18 øst for byen som drar statistikken opp.

Økt bompengeavgift fra 1. juli 2010
1. juli i fjor ble avgiften på enkeltpasseringer i bomstasjonene økt fra 10 til 21 kr.
Abonnenmentsordningen der man kunne kjøre så mange ganger man vill for en fast sum, ble tatt
bort. Fra 1. juli i fjor måtte bilistene betale for hver eneste passering. Dette har klart bidratt å dempe
biltrafikken andre halvår.
Selv om det totalt sett er tilnærmet nullvekst på innfartsårene til Kristiansand, synes det klart at det
er vekst på E18, Rv 9 og på Fv 452 (nordøst for byen). Ny firefelts motorvei øst for Kristiansand
med kortere reisetid fra kommunene øst for Kristiansand, har betydning. Det samme har et stadig
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økende tyngdepunkt i Sørlandsparken, IKEA inkludert. Dette er nok de to viktigste årsakene til vekst
på E18.
I 2009 var det ganske sterkt vekst på Rv 9, med drøyt 7 %. Noe av denne økningen skyldes at
Sødalsveien (på øst siden av Otra), i en lengre periode var stengt på grunn av fjellrensk.
Statistikk fra vegvesenet viser at også Fv 452 (nordøst for byen) bidrar med vekst. Her var økningen
på hele 11,8 % fra 2008 til 2010. Dette skyldes i det vesentlige utbygging av et nytt stort boligfelt –
Justnæshalvøya. Trafikkstrømmen på Fv 452 er dog radikalt mindre enn på E18, og slår derfor ikke
så mye ut totalt.
Trafikken på E39 ved tellepunktet Vesterveien redusert med 3,4 %. Reduksjonen skyldes trolig
innføring av dobbel bompengeavgift fra 1. juli i fjor, samt køproblemer i rush.
På Rv 9 var det en mindre økning på 1,6 %.

1 900 000

Bompasseringer Kristiansand 2009 og 2010 samlet
1 800 000

1 700 000

1 600 000
Samlet Kristiansand 2009
1 500 000

Samlet Kristiansand 2010

1 400 000

1 300 000

1 200 000
Jan Feb mar Apr Mai Jun

Jul Aug Sep Okt Nov Des

Diagrammet viser tydelig at antall bompasseringer gikk ned fra juli måned og utover
sommeren og høsten. Det samsvarer med innføring av dobbel bompengeavgift fra 1. juli.

4.1.2 Statistikk - personbiltrafikk i morgenrushet
Statistikk fra vegvesenet viser at personbiltrafikken på innfartsveiene i Kristiansand økte
med 2,1 % fra 2009 til 2010 i morgenrushet – definert som tiden fra 0700 til 0900.
Sammenliknet med 2008 har rushtrafikken i 2010 økt med 11,2 %.
Dette viser at det vanskeligere å påvirke trafikk i rushtid enn trafikk andre tider på døgnet.
Morgenrushet har økt med mellom 9 og 16 % på de fire innfartsveiene til Kristiansand.
Tall fra bomstasjonene viser derimot at personbiltrafikken i morgenrushet ble redusert med
2 % fra 2008 til 2010.
Igjen er det altså betydelig sprik mellom statistikken fra vegvesenets tellestasjoner og registreringer
i bomstasjonene. Statistikk fra bomstasjonene viser at det har vært en nedgang totalt og i
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morgenrushet, og at nedgangen er den samme: ca 2 %.
Feilkilder
En foreløpig gjennomgang av data fra vegvesenets tellestasjoner viser at det er mange
avbrudd i registrering av trafikk på Rv 9 Grim. Det er også noen mangler på Fv 452 Vollevann.
Feilene skyldes strømbrudd, som igjen har sammenheng med solcellebatterier som ikke er blitt
tilstrekklig ladet.
Det er igangsatt et arbeid for å finne ut hvorfor det er så stor forskjell mellom vegvesenets statistikk
og statistikk fra bomstasjonene, spesielt i rustid. Arbeidet går ut på å identifisere feilkilder og
årsaker. Resultater og konklusjoner fra dette arbeidet vil bli ettersendt.

Statistikk fra vegvesenet
Tellestasjon

E39
(Vesterveien)
E18
(Narvika)
Rv 9 (Grim)
Fv 452
(Vollevann)
Totalt

Trafikk
morgenrush
2008
3486

Trafikk
morgenrush
2009
4014

Trafikk
morgenrush
2010
3913

Endring i
morgenrush
2008-2010 %
+ 12,2 %

3815

4109

4178

+ 9,5 %

758
1293

799
1269

876
1434

+ 10,9 %
+ 15,6 %

9352

10191

10401

+ 11,2 %

Trafikk
morgenrush
2010
2720561

Endring i
morgenrush
2008-2010 %
-2%

Statistikk fra bomstasjonene
Trafikk
morgenrush
2008
2776279

Trafikk
morgenrush
2009
2759701

Konklusjon
Trafikken i morgenrushet har trolig vokst noe i perioden 2008-2010. Det viser vegvesenets
statistikk. Men siden statistikken fra bomstasjonene viser en mindre reduksjon, er det rimelig å
trekke den konklusjon at veksten ikke er særlig stor. Det blir spennende å følge utviklingen i 2011
og 2012.

Mål for rushtrafikk
Målet for trafikken i rush er at den skal reduseres med 5 % i perioden 2009-2012.
Nå er vi midt i perioden, og vi har en klar utfordring dersom dette målet skal nås.
Det må minnes om at målsettingene skal revurderes i lys av anbefalingene fra arbeidet med KVU
for Samferdselspakke 2. Dette står nedfelt i Belønningsavtalen. Forslag til KVU-rapport vil foreligge i
løpet av februar 2011.
Det skal også pekes på to andre forhold som har betydning for måloppnåelse i rushtiden:
1. Bompengeøkningen som ble gjennomført 1. juli 2010 har hatt effekt også på
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rushtidstrafikken. Denne effekten har altså bare fått virke i et halvt år.
2. De fleste av de planlagte kollektivfeltene er ikke bygd. Ett nytt kollektivfelt ble satt i trafikk
i fjor, i slutten av november. Måloppnåelse er avhengig av fremdriften på kollektivfeltprosjektene. Og fremdriften styres av Statens vegvesen.

4.2 Passasjerutviklingen for buss

Det nye metrostoppet i Tollbodgata, satt i drift 1. november 2010.

I 2010 økte passasjerantall på bussen i Kristiansandsregionen, etter to år med nedgang.
Totalt økte antall registrerte bussturer med 2,6 %. Metrorutene økte med
2,4 %, og alle rutene i selve Kristiansand økte med 3,1 %.
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder:
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.
Årsaken til økningen tilskrives først og fremst innføring av dobbel bompengavgift 1. juli 2010.
Statistikk måned for måned viser en markant økning i busstrafikken fra 1. juli i fjor (se egen graf).
Ved utgangen av juni 2010 lå det an til nullvekst i forhold til 2009.

10

En annen årsak til veksten i fjor er innføringen av det populære flexikortet. Det var
Belønningsmidlene som gjorde det mulig å introdusere dette nye busstilbudet. For 200 kr reiser
man 10 turer uansett bussturens lengde. I 2010 ble det solgt 73.000 flexikort.
Turer med flexikort utgjorde ca. 10 prosent av alle bussturer i 2010.
Jeg kjører grønt-kampanjen som ble gjennomført fra 16. august til 1 desember i fjor har trolig også
hatt effekt på den positive bussutviklingen. Jeg kjører grønt er en kampanje der alle som bor eller
jobber i Kristiansandsregionen registrerer poeng fra alle miljøvennlige reiser med buss / tog, sykkel
og gange. Det er elektronisk påmelding og premier for deltakelse og prestasjon. Over 4000 deltok
på Jeg kjører grønt.

Busstrafikken 2003-2010
9000000
8000000

Millioner reiser

7000000
6000000
Metrorutene

5000000

Hele Kristiansand
4000000

Kristiansandsregionen

3000000
2000000
1000000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Busstrafikken økte klart i 2010 sammenliknet med 2009. Nedgangen i 2008 og 2009 er
snudd til oppgang. Det er økning metrorutene, rutene i Kristiansands samlet og
busstrafikken totalt sett i Kristiansandsregionen (kilde AKT)

Ruter
Metro
Kr.sand
Regionen

2005
3041174
5863383
7532185

2006
3195848
6147954
7876384

2007
3243940
6203278
7885706

2008
3160791
6089198
7763696

2009
3160888
5950439
7404003

2010
3237120
6132094
7595443

Endring
2009-2010
+2,4 %
+3,1 %
+2,6 %

Tabellen viser utviklingen i antall bussturer fra 2005 til 2010.
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Den røde grafen viser at bussreisene økte fra juli i fjor. I juni var busstrafikken like
stor i 2009 og 2010, så kom vendepunktet.

Tollbodgata som kollektivgate ble åpnet 1. november i fjor. Ikke mindre enn fire snorklippere var i
aksjon (fra venstre): fagdirektør Kåre Riseng (Agder Kollektivtrafikk), distriktsveisjef Johan
Mjaaland, fylkesordfører Thore Westermoen og ordfører i Kristiansand Per Sigurd Sørensen
(foto: Bjørne Jortveit)
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Bruk av Belønningsmidler i Kristiansandsregionen
I Kristiansandsregionen (unntatt Lillesand og Birkenes) er det Agder Kollektivtrafikk (AKT) som
forvalter bruken av Belønningsmidlene til bussdrift og taksttiltak. Slik er midlene brukt:
Aktivitet

Opprettholde dagens drift
Opprettholde dagens
takstnivå/rutetilbud
Anslag Flexikort (15,- x 737.140 reiser)
Bilfri Dag, Studiestart- studentkort rabatt
Kunde/brukerundersøkelse
Sum kostnader

Forbruk mill. kr
15,0

3,5
11,0
0,1
0,1
29,7

Tallene er utarbeidet av AKT. Tallene er foreløpige. De er utarbeidet før alle regnskap er avsluttet
og kontraktsoppgjør mot busselskapene er utført. 3 Belønnings-millioner ble overført fra 2009 til
2010.
Bruk av belønningsmidler 2010 i Aust-Agder
Gjennom ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen er det avsatt midler til å utvikle kollektivtransporten
langs ny E-18. Aust-Agder fylkeskommune har i 2010 mottatt 2 mill. kroner til dette. For 2011 er det
avsatt 1 mill. kroner.
Strekningen Arendal – Kristiansand er den kollektivstrekningen i Aust-Agder hvor det er flest
passasjerer og hvor mulighetene for økt trafikk er størst. Ny E18 har åpnet et enda større
arbeidsmarked og det forventes at reisemønsteret vil endre seg ved at pendlingen mellom bosted
og jobb eller studiested vil øke i begge retninger. Det er et overordnet mål for fylkeskommunen å
kunne tilby et godt kollektivtilbud i dette området som vil kunne være et reelt alternativ til bruk av
privatbil. For å få dette til må det tilbys et kollektivtilbud som har god kvalitet, høy frekvens og har
raskest mulig fremføring.
Belønningsmidlene fra ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen i 2010 har gjort det mulig for AustAgder fylkeskommune sammen med Nettbuss å utviklet Timeekspressen (linje 5) som
ekspressbussrute mellom Arendal og Kristiansand. De fleste av de reisende (92%) kommer på/av
bussen fra Lillesand og østover. Det er et mål at denne ruten utvikles videre til beste for de reisende
med et mest mulig effektivt kjøremønster.
I forbindelse med ruteomleggingen som skulle skje som følge av at ny E18 åpnet i august, ble det
foreslått å prioritere de reisende som ønsket å kjøre mest mulig på ny E18. Konsekvensen av dette
ble at tilbudet langs gamle E18 (rv 420) ble vesentlig dårligere enn når Timeekspressbussene kjørte
der. Utgangspunktet var at en skulle holde seg innenfor de
økonomiske rammene som allerede var lagt. Fylkesutvalget vedtok i september 2009 at det skulle
gjøres en ny vurdering av hvordan en kunne tilby et bedre kollektivtilbud langs rv 420 og i Høvåg
samtidig som de reisende på linje 5 kunne utnytte ny E18.
Fylkesutvalget vedtok i møte 20.10.2009 å igangsette et prøveprosjekt med et forsterket
kollektivtilbud langs rv 420 og rv 401 i Høvåg, og at dette skulle samkjøres med tilbudet som gikk på
E-18 på kvelder og i helger. Endringene i ruteopplegget ble iverksatt fra 23.11.2009. Det utvidede
ruteopplegget medførte en nettoøkning i Nettbuss sin ruteproduksjon. For å dekke de samlede
ekstrakostnadene med det forsterkede kollektivtilbudet ble bl.a. belønningsmidler fra ATP-prosjektet
i Kristiansandsregionen brukt til å finansiere det utvidede ruteopplegget langs E-18 og rv 420.
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Ambisjonen er å komme opp på et passasjerantall på over 600 000 på TimeEkspressen Arendal –
Kristiansand.
Parallelt med dette er belønningsmidler blitt brukt til å innføre elektronisk billetteringssystem på
bussene i Aust-Agder og det er innført sonebasert takstsystem i Aust-Agder som samsvarer med
sonestrukturen i Vest-Agder. Det har dannet grunnlag for et felles takstprosjekt i samarbeid med
Agder Kollektivtrafikk der man foretar en gjennomgang av takstsystemet i de to fylkene. Prosjektet
ser på muligheten for å samordne billetter og kort.

Bussmetro-utredning
En arbeidsgruppe, ledet av Statens vegvesen, har utarbeidet en utredning om en hindrefri
framføring for buss langs bussmetro-aksen i Kristiansand. Planen heter ”Bussmetrovisjonen blir
virkelighet”, og skal vedtas i 2011.
I ”Bussmetrovisjonen blir virkelighet” er det presentert en rekke kollektivtiltak som er tenkt
gjennomført i fire faser. Totalt er det identifisert kollektivprosjekter til drøyt 1,5 mrd. kr.
I den første fase gjennomføres prosjekter som er finansiert av Belønningsmidler 2009-2012. Tiltak i
de 3 følgende fasene er tenkt finansiert av Samferdselspakke 1, Samferdselspakke 2 og andre
budsjettvedtak.
Planens hovedmål:
1. Sikre hinderfri framføring for buss:

•
•
•

Innen 2013 effektiviseres bussenes kjørevei med prioritering i signalanlegg, trinnvis
etablering av kollektivfelt og sambruksfelt, bedre knutepunkter, holdeplasser og bedre
kjørekomofort.
Innen 2017 bygges nettet av kollektivfelt og sambruksfelt ut til sammenhengende bussvei på
hele bussmetroens linjenett og på andre viktige strekninger.
Innen 2021 utvikles linjenettet til kjørevei for standard busslinjer eller superbuss med
holdeplasser og kjørehastighet som hører til.

2. Forbedre busstilbudet for å ta imot overført trafikk

• Universell utforming ab holdeplasser og knutepunkt
Informasjonssystemet utvikles i kvalitet og arealdekning

4.3 Sykkeltrafikk
Statistikk fra Hannevika (E39) og Oddernesbroa (E18) viser at sykkeltrafikken økte med 9,5 %
i fjor - sammenliknet med 2009. Ved det tellepunktet som har lengst historikk, Hannevika,
økte antall sykkelpasseringer med 5 % i forhold til 2009. Tellepunktet ved Oddernesbroa
viser en økning på 12,6 %.
Det er ytterligere to sykkeltellepunkt i Kristiansand, ett ved Rv 9 på Grim, og ett ved Lundsbroa.
Tellepunktet på Grim var periodevis ute av drift i 2010 på grunn av feil. Tellepunktet på Lundsbroa
var ute av drift mesteparten av 2010 på grunn av graving for
å legge fjernvarmerør.
Økningen i 2010 skyldes først og fremst at avgiften i bomstasjonene ble økt fra 1. juli i fjor. . Ved
tellepunktene Hannevika, Grim og Oddernesbroa var det måned for måned en økning på 10 %
prosent i juli, august og september, sammenliknet med tilsvarende måneder i 2009.
Økningen skyldes også at mange deltok i Jeg kjører grønt-aksjonen fra 16. august til
1. desember i fjor. 45 prosent av alle de grønne poengene som ble oppnådd av deltakerne, var
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sykkelpoeng. I tillegg deltok rekordmange i Tusentråkk i fjor vår / sommer.

Sykkelpasseringer i Hannevika 2004-2010
ukene 19-27, 32-38 og 42-47

Antall sykkepasseringer per dag
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På Vesterveien (E39) i Hannevika økte antall sykkelpasseringer med 5 prosent
fra 2009 til 2010.

Sykkelpasseringer Oddernesbroa 2006-2010
uke 19-27, uke 32-38 og uke 42-47
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Fra 2007 har antall sykkelpasseringer økt jevnt og trutt over Oddernesbroa. I fjor var økningen hele 12,6 %.
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Innføring av dobbel bompengetakst 1. juli i fjor førte til økt sykling sommer og høst
2010. Jeg kjører grønt-aksjonen trakk også i samme retning. På aksjonens første dag
fikk syklister 21 kr for å ha bidratt til miljøvennlig transport. (Foto: Alena Bohackova)

Reisevaneundersøkelsen 2009
RVU 2009 viser at sykkelandelen i Kristiansand økte fra 7 % i 2005 til 9 % i 2009. Dette er best av
storbyene i Norge. I 2005 var Trondheim best med 8 %. Totalt har syklingen i Norge
vist en nedadgående tendens fra 2005 til 2009. Satsingen på sykkel i Kristiansandsregionen har
altså gitt resultater. En kombinasjon av bedre gang- sykkelveinett og gang / sykkel-kampanjer har
gitt syklingen i Kristiansand et løft.

Sykkelstrategi og Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen
Kristiansandsregionen deltar i EU-prosjektet Nordiske sykkelbyer. Som et ledd i dette prosjektet
skal lages både sykkelstrategi og sykkelhandlingsplan. Juni 2010 ble det vedtatt en sykkelstrategi
for Kristiansandsregionen. Sykkelstrategien har som mål å doble sykkeltrafikken fra 2010 til 2020.
Dersom det skal være mulig å doble sykkeltrafikken, må sykkelandelen opp på 11 %, dvs. at hver
11. reise i regionen må være en sykkelreise. RVU 2009 viser at sykkelandelen i Kristiansand er på
9 %. Det er en klar indikasjon på at målet er realistisk.
I kjølvannet av vedtatt sykkelstrategi er det utarbeidet forslag til Sykkelhandlingsplan for
Kristiansandsregionen 2010-2020. Når det gjelder infrastruktur, omfatter planen forbedringer på
hovedsykkelveinettet og videre utbygging av gang- sykkelveier i hele regionen. Sentralt er det å
bygge en hinderfri sykkeltrasé fra Sørlandsparken til Vågsbygd i Kristiansand, samt forbedre hovedsykkelveinettet i nabokommunene til Kristiansand.
I planen er det lagt inn allerede planlagte gang- sykkelveier som finansieres av Samferdselspakke
1, prosjekter som kan finansieres av de 30 millionene til sykkel i Belønningsavtalen, samt prioriterte
prosjekter for perioden etter 2017 (Samferdselspakke 2). Planen skal sendes på høring til alle
kommunene og til andre høringsinstanser, og vedtas våren 2011.
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5. Trafikkulykker – trafikksikkerhetsarbeid
Antall trafikkdrepte i Kristiansandsregionen økte fra 2009 til 2010. 10 personer mistet livet i trafikken
i 2010, mens 6 omkom i trafikken i 2009. Antall ”meget alvorlig skadde” og ”alvorlig skadde” økte
ikke fra 2009 til 2010. Antall ”alvorlig skadde” er det laveste (6) i perioden 2000 til 2010.
I 2010 ble det gjennomført en rekke mindre trafikksikkerhets-prosjekter med midler fra
myk pakke. Det er en årlig sekkpost til TS-tiltak i myk pakke. Potten for 2010 var 2 mill. kr.
Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for TS-arbeidet i regionen. Fylkeskommunen finansierer
de to prosjektene 18+ og Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen. Før 2010 ble dette finansiert
av ATP.
Drepte og hardt skadde 2000-2010 innenfor ATP-området
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Ulykkesstatistikken for Kristiansandsregionen viser at antall dødsulykker økte fra 2009 til 2010.
Man må tilbake til 2002 for å finne flere trafikkdrepte i trafikken. (Kilde. Statens vegvesen)
Politimeldte sykkelulykker i Kristiansandsregionen 2002-2010:

Antall politimeldte ulykker i 2010 var 25, samme som i 2009. To omkom i sykkelulykker
i 2010 - - begge i Kristiansand. (Kilde: Statens vegvesen).
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6. Luftforurensning
Svevestøv

Antall dager med overskridelse av svevestøv (PM10)
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Klima- og forurensningsdirektoratet tillater overskridelser på anbefalte grenseverdier 35 dager
i året. I 2010 ble grenseverdien overskrevet 6 dager ved målestasjonen ved Gartnerløkka, mens
det ikke var overskridelser ved måletasjonen i Stener Heyerdalsgate.
Årsmiddel for NO2
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I januar 2010 ble EUs grenseverdier for utslipp av NO2-utslipp innført i Norge. Grenseverdien
er 40 mikrogram per kubikkmeter luft. De to målestasjonene i Kristiansand viste verdier like under
grenseverdien. Dette betyr at Kristiansand har en betydelig utfordring når det gjelder å redusere
NO2-utslipp. De to største kildene til NO2-utslipp i Kristiansand er veitrafikk og utslipp fra skip.
Faktiske NO2-utslipp i Kristiansand er doblet i perioden 2003 til 2010. En del av årsaken skyldes
overgang fra besinbiler til dieselbiler. Økt trafikk generelt i perioden er også en av forklaringen.
I 2011 vil det bli gjort en utredning om utslipp fra transport i Kristiansand. Tiltak vil også bli foreslått.

Piggfrie dekk
Bruken av piggfrie dekk gikk litt ned i 2010 i forhold til 2009. En spørreundersøkelse gjort av
Respons Analyse viste at 55 % av bilførerne i Kristiasandsregionen kjørte med piggfire dekk. Det er
en nedgang på 3 % fra 2009. Tilsvarende økte bruken av piggdekk. 42 % av bilførerne kjørte med
piggdekk i 2010, mot 40 % i 2009.
Bilistene ble også spurt om fremtidig dekkvalg. Og det er tydelig at de vinterlige forholdene
siste årene påvirker folks preferanser. I 2009 svarte 60 % av de vil kjøpe piggfritt neste gang de skal
kjøpe dekk. I 2010 svarte ”bare” 54 % at de vill kjøpe piggfrie dekk.

7. Kampanjer og Europeisk mobilitetsuke
ATP gjennomførte i 2010 to store adferdskampanjer - Tusentråkk og Jeg kjører grønt.
I tillegg arrangerte ATP flere aktiviteter under Europeisk mobilitetsuke.
Tusentråkk
Alle virksomheter med 20 ansatte eller flere i Kristiansandsregionen ble oppfordret til å delta på
Tusentråkk. Sykkelaksjonen ble på vanlig måte også promotert via Sykkelmagasinet.
Alle studenter og ansatte ble invitert til å bli. I alt 2997 personer meldte seg på for å registrere
sykkelturer (elektronisk). ”Lokkemidler” var sykkeljakker og pengepremier. Deltakelsen ble
rekordstor.
Jeg kjører grønt
Jeg kjører grønt ble først prøvd i 2007, og så gjentatt i 2009. Disse to årene ble det gjort kontrakter
med ansatte på noen store bedrifter i Kristiansand. De ble premiert dersom de satte fra seg bilen i
fire uker. Valget stod mellom å sykle eller å ta buss til jobb.
I 2010 ble Jeg kjører gjennomført som et nytt og mye bredere konsept. Absolutt alle som bodde
eller arbeidet i regionen, og som i løpet av 2010 fylte 15 år, kunne delta. Nytt var det også at alle
typer reiser kunne registreres, så sant de ble gjennomført på miljøvennlig måte – definert som
sykling, gang, buss og tog. Det var også en konkurranse bedriftene imellom, der poenget var å
oppnå flest mulig poeng per ansatt.
Det nye Jeg kjører grønt-konseptet ble utviklet av ATP i samarbeid med Aptum Kommunikasjon.
Kampanjestart ble markert like etter sommerferien, noen dager etter at alle husstandene i regionen
hadde mottatt en Jeg kjører grønt-brosjyre i posten. Alle som gikk eller syklet gjennom
bomstasjonene fikk 21 kr som takk for at de tar hensyn til klima og miljø.
Dette skulle symbolisere at det fra 1. juli 2010 ble dobbelt så lønnsomt å sette fra seg bilen.
Enkeltpassering økte fra 10 til 21 kr.
Drøyt 4000 person meldte seg på Jeg kjører grønt-aksjonen som varte i en rekordlang periode – fra
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16. august til 1. desember. 115 bedrifter deltok i bedriftskonkurransen.
Det ble etablert en profesjonell, ekstern internettside for å håndtere Jeg kjører grønt:
www.jegkjorergront.no På denne nettsiden kunne hver deltaker registrere egne grønne poeng, og
følge med ettersom stadige nye mål ble nådd: grønn (30-49 poeng), grønnere (50-79 poeng) og
grønnest (80 poeng eller mer).
Det ble trukket pengepremier hver eneste uke, og ved slutten av kampanjen ble trukket tre vinnere i
hver av de tre kategoriene. I tillegg ble de fire beste arbeidsplassene kåret.
Europeisk mobilitetsuke
Europeisk mobilitetsuke ble gjennomført for 6 . gang på rad. Åpningen av ny gang- sykkelvei fra
Justvik til Fagerholt markerte starten på mobilitetsuken, samme dag som sykkeldagen ble arrangert
ved Slottet i Markens. Hovedarrangementet var Bilfri dag. Som i 2009 ble deler av Skippergata,
Kirkegata og Gyldenløves gate stengt for bilkjøring. Flere organisasjoner hadde infostands, blant
dem Grønn Hverdag og Fremtiden i våre hender. Sykkelbutikker hadde salgsstands, og flere
butikker skapte aktiviteter i Skippergata. Blant annet ble det arrangert spinningskonkurranse,
moteshow og konsert. Studenter fra Agder folkehøgskole tegnet med kritt i gaten.
ATP rigget opp Jeg kjører grønt-spillet, som ble et populært innslag for barn. Agder kollektivtrafikk
stilte med en buss, og engasjerte barn til å lage busstegninger. ATP sponset bussbilletter på Bilfri
dag, slik at voksne kunne reise for halv pris. Fideli gateteater og Baldrian og Musa inngikk i det
kulturelle programmet. (Ikke alle aktivitetene på Bilfri dag er tatt med i denne årsrapporten).

ATPs Jeg kjører grønt-spill var populært på Bilfri dag (Foto: Bjørne Jortveit).
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8. Gjennomførte infrastrukturprosjekter
8.1 Etablerte kollektivfelt / kollektivgate

I november i fjor ble et nytt kollektivfelt på E39 satt i trafikk. I morgenrushet fra 0600 til 0900
er en fil reservert for buss og taxi. Det er daglig bilkø inn mot Kristiansand. (Foto: Bjørne Jortveit)
I 2010 ble det åpnet 1310 meter kollektivfelt / kollektivgate.

Anlegg
E39 Bukksteindalen-Grauthelleren
Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal
Totalt

kommune
Kristiansand
Kristiansand

Lengde
1110 m
200 m
1310 m

I 2010 ble deler av forbikjøringsfeltet på E39, som starter ved Mjåvannskrysset og går østover i
retning Kristiansand, omgjort til kollektivfelt. For å få en betydelig lengde på kollektivfeltet ble E39
utvidet i flere hundre meters lengde. Totalt er kollektivfeltet 1110 m. Kollektivfeltet ble satt i trafikk
25. november. Det er kollektivfelt i morgenrushet 06.00-09.00. Ellers på døgnet fungerer
kollektivfeltet som forbikjøringsfelt.
Tollbodgata som kollektivgate i 2 kvartal ble åpnet og satt i trafikk - 1. november 2011.
Det er en strekning på ca. 200 meter.
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I 2009 ble kollektivfelt på E39 ved Kartheikrysset satt i trafikk, med en lengde på 700 meter. Totalt
er det etablert 2010 meter kollektivfelt / bussgate i perioden 2009-2012.
I henhold til Belønningsavtalen skal det etableres 5 km kollektivfelt / bussgater i perioden 20092012. To planlagte kollektivfelt antas å bli ferdigstil i løpet av 2012. Det er strekningen
Auglandsbukta-Flødemelka på Vågsbygdveien og strekningen Rige-Breimyrkrysset. Disse blir til
sammen ca. 2 km. Omfattende og tidkrevende planarbeid har ført til senere byggestart på flere av
kollektivfeltene enn tidligere forutsatt. Igjen er det Statens vegvesen som sitter i førersetet når det
gjelder planlegging og styring av prosjektene.

8.2 Nye park & ride-anlegg
I 2010 ble det ferdigstilt 5 park & ride-anlegg i Kristiansandsregionen. Totalt er forpliktelsen 8 park &
ride-anlegg i perioden 2009-2012. Å bygge ferdig minst tre til er realistisk. Det planlegges park &
ride på Nodelands stasjon i Songdalen og ett anlegg nær Birkeland sentrum. Det er også aktuelt
å etablere ett anlegg ved Håneskrysset i Kristiansand og et ekstra park & ride-anlegg på Flekkerøy.
Park & ride Krossen
Dette anlegget ligger ved Rv 9 to km nord for Kristiansand sentrum. Anlegget var stort sett ferdig i
2009, men beplantning, etablering av to ladeplasser for elbil og oppmerking av
de 30 biloppstillingsplassene ble gjort våren 2010. Det er 10 sykkelstativ ved anlegget.
Park & ride Vikane
Anlegget ligger i sydenden av Vennesla sentrum. Det var stort sett klart i 2009, og tatt i bruk. Men
det ble ferdigstilt med belysning langs Sentrumsveien og nytt busskur i 2010. Det er 24
biloppstillingsplasser og 12 sykkelstativ.
Park & ride Vikeland
Anlegget ligger i Vennesla kommune ved tettstedet Vikeland, tett ved jernbanestasjonen. Med
unntak for oppmerking av p-plassene, er det ferdigstilt. Totalt er det plass til 18 biler. Det er også
anlagt 12 sykkelstativ.
Park & ride Flekkerøy
Med unntak for skilting ble anlegget ved rundkjøringen på Flekkerøy gjort ferdig i november 2010.
Det har 8 oppstillingsplasser for bil og 20 plasser for moped/motorsykler. Det arbeides for å sikre et
annet areal ved rundkjøringen til park & ride. Dette arealet har plass til 30 p-plasser. Arealet må
reguleres til trafikkformål.
Park & ride Tangvall
Det desidert største av de fem park & ride-anleggene som ble ferdigstilt i 2010, er Tangvall
park & ride i Søgne. Det ligger på Tangvall (kommunesenteret), kloss ved kollektivterminal og E39.
Anlegget omfatter 172 p-plasser for bil og 15 sykkelstativ. (Ved kollektivterminalen er det ytterligere
27 sykkelstativ). Det er også anlagt fire ladeplasser for elbiler og p-plasser for funksjonshemmede.
Anlegget ligger kun 100 meter fra kollektivterminaler i Tangvall. Arbeidsinnpendlingen fra Søgne til
Kristiansand er betydelig, slik at Tangvall er en ideell plass for de som vil reise kollektivt. Også de
som reiser i retning Mandal, kan parkere på park & ride-anlegget. Det er busstopp for disse
passasjerene 50 meter unna.
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Park & ride Tangvall ble åpnet i 11. juni 2010. Anlegget med 172 p-plasser ligger
kloss ved Søgnes kommunesenter, bare drøye 100 meter fra bussterminalen.
Arbeidspendlingen til Kristiansand er betydelig, så potensialet for bruk av innfartsparkering er meget stor. (Foto: Bjørne Jortveit)

8.3 Nye gang- sykkelveier

Den gamle lensmannen, Knut Koland, den nåværende lensmannen, Terje
Pedersen og ordfører i Songdalen Johnny Greibesland (i midten) åpent gang-
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sykkelveien mellom Brennåsen og Nodeland 24. juni 2010. (Foto: Bjørne Jortveit)

Totalt ble det åpnet 6,65 km gang- sykkelveier i 2010. Følgende anlegg ble åpnet:
Anlegg
Fv 461 Brennåsen-Nodeland
Rv 9 Homme-Skarpengland
Fv Justvik-Fagerholt
Totalt

kommune
Songdalen
Vennesla
Kristiansand

Lengde
1,6 km
2,6 km
2,45 km
6,65 km

I perioden 2009-2010 er det totalt åpnet: 8,17 km gang- sykkelveier i Kristiansandsregionen.
To gang- sykkelveier ble nesten ferdige i 2010. Det gjelder Rv 41 Flaksvann-Gamle Mollestad bro i
Birkenes og Fv 236 Solheimsveien, strekningen Bergstø-Tingsaker.
I tillegg til dette er det bygd sykkelfelt i Tollbodgata, fra Kirkegata til Slottet. Det er ca. 100 meter.
I Belønningsavtalen er forpliktelsen 15 km i periode 2009-2012. Utbyggingen av gang- sykkelveier
er godt i rute i forholdet til dette kravet i avtalen.

Elever på Skarpengland skole i Vennesla tester ut den nye gang- sykkelveien langs Rv 9
fra Homme til Skarpengland. Bildet er fra åpningen 12. oktober 2010.
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9. Regional arealplan
Siden 2006 har det vært arbeidet med å lage en forslag til en regional arealplan for
Kristiansandsregionen. Hensikten er å styre arealutviklingen, og ikke minst se arealbehov og
transport i regionen i en sammenheng. Arbeidet har vært styrt av ATP-utvalget. En prosjektgruppe
sammensatt av representanter for 7 kommuner, begge Agder-fylkene, fylkesmennene i de to Agderfylkene, Statens vegvesen og Jernbaneverket, har utarbeidet forslaget. Planen har en langsiktig
tidshorisont frem mot 2050. Et utkast til plan har vært på høring sommeren/høsten 2010. VestAgder fylkeskommune tar seg nå av prosessen fram mot fylkestingbehandling i april 2011.
Ifølge Belønningsavtalen skulle den regionale arealplanen vedtas i 2010. Men høsten 2010 viste det
seg nødvendig å forlenge høringsfristen, blant annet for at næringslivets organisasjoner skulle få
bedre anledning til å lage høringsuttalelser. Behovet for bedre forankring førte til vedtak om en
ekstra runde i kommunene for å sikre konsensus om sentrale deler av arealplanen. I tillegg skal det
gjennomføres en ekstra høringsrunde. ATP-utvalget vil legge planen ut på ny høring i 2011. Planen
skal vedtas i 2011.
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10. Regnskap
ATP-samarbeidet. Driftsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune
Utgifter
Utgifter:
Ufordelte midler ATP
Infotiltak gang /sykkel 1)
Miljøkampanjer
Regional plan
Miljøplan 2)
Parkering 3)
Kollektivtrafikk 4)
Økt kollektivtrafikk 5)
Totalt
Inntekter:
Vest-Agder fylkeskomm.
Aust-Agder fylkeskomm.
Inntekter refusjoner
Kommunene
Momskompensasjon
Totalt
Balanse 31.12.10 /
bundet fond 2011

Innt/refusj

3 201 663
505 845
91 768
6 543
0
0
0

374 752

4 940 621

375 102

Mva komp Netto forbruk

451 775
89 419
18 354
1 309

583 541

500 000
100 000
375 102
4 375 490
583 541
5 934 133

0
2 375 136
416 426
73 414
5 234
0
0
0
3 981 978

Budsjett

Avvik
budsjett

242 000
2 100 000
250 000
200 000
200 000
200 000
200 000
300 000
4 942 000

242 000
-275 136
-166 426
126 586
194 766
200 000
200 000
300 000
960 022

500 000
100 000
0
4 342 000
0
4 942 000

0
0
0
33 490
0
33 490

993 512

993 512

Merknader:
1) Infotiltak gang / sykkel er tilført refusjon fra Nordiske Sykkelbyer - kr 323.597. I tillegg kommer
inntekter fra salg av sykkeleffekter.
2) Utredning om luftforurensning fra trafikk utføres i 2011. Feilført beløp på 6543 kr er overført fra
ansvar 58003 (investeringer) til ansvar 58004.
3) Parkering. Ulike tiltak for å redsuere biltrafikk utsatt til 2011.
4) Alternativ finansiering av kollektivtrafikk. Utført og finansiert av Vest-Agder fylkeskommune i
2010. Undersøkelse gjort av Urbanet. Refunderes av ATP Kristiansand kommune i 2011.
5) Økt kollektivtrafikk. Prosjekt for å redusere biltrafikk og øke kollektivandel utføres i 2011.
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ATP-samarbeidet. Investeringsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune
Mva
komp

Netto
forbruk

Budsjett

Avvik
budsjett

51 615
51 615

947 343
5 625 847
285 583
196 256
608 252
7 663 281

1 110 000
6 000 000
1 000 000
200 000
800 000
9 110 000

162 657
374 153
714 417
3 744
191 748
1 446 719

19 430

248 990

650 137

401 147

1 620 907

2 000 000

Bukkst.-Breimyr koll.tivfelt

1 620 907
4 600 000

4 600 000

6 000 000

379 093
1 400 000

Rige-Breimyr, kollektivfelt

2 000 000

2 000 000

9 000 000

7 000 000

Bussprioritering i lyskryss

900 000

900 000

4 000 000

3 900 000

508 662
3 058 240

1 000 000
5 000 000

491 338
1 941 760

292 640

292 640

1 000 000

707 360

0

0

5 000 000

5 000 000

581 253

10 000 000
500 000
44 150 137

9 418 747
500 000
31 139 445

2 207 242

2 207 242

Utgifter
"Gamle" ATP-prosjekter:
Prosjektfinansiering ATP
Tollbodgaten, kollektivfelt
Festningsgaten, kollektivfelt
Vennesla park & ride
Krossen park & ride
Total ATP-prosjekter:

Inntekter

947 343
5 625 847
285 583
196 256
659 867
7 714 896

0

Belønningsprosjekter:
Overord. Infrastr.pl. kollektiv
Planl.Vågsbygdv. koll.tivfelt

Gartnerløkka kollektivfelt
Park & Ride Tangvall
Plan / oppgradering
hovedsykkelveinett
Fremkommelighetstiltak
kollektiv
Oppgradering av
hovedsykkelveinett
Kartheikrysset 1)
Totalt Belønningsprosjekter:
Overskudd fra 2009,
udisp. midler
Inntekter:
Vest-A. fylkeskommune 2)
Momskompensasjon
Renter Belønningsmidl 2009
Overført fra 2009
Totalt alle prosjekter
Balanse 31.12.10 /
bundne fond

268 420

508 662
3 060 290

611 901
0
13 862 820

21 577 716

2 050

0

30 648
0
52 128

13 810 692

2 000 000
103 743
238 000
55 467 379
57 809 122

36 231 406

Resultat
ATP-prosjekter overf. 2011

1 446 719

Belønningsmidl overf. 2011
Udisponert overført 2011

31 139 445
3 645 242

Merknader:
1) I Belønningsavtalen var Kartheikrysset oppført med 5 mill. Prosjektet ble billigere enn budsjettert, og ATP
Kr. sand betalte 4,5 mill. kr. 500.000 kr er frigjort til andre Belønnings-prosjekter.
2) I 2010 innbetalte VAF 5 mill. kr til ATP Kr.sand kommune som tilskudd pål fylkesveier (bl.annet
forTollbodgt.), tilskudd som egentlig hørte til 2009. I 2009 ble VAF fakturert for 3 mill. kr som ble innektsført i
2009 og avsatt til fond. Dette kravet ble ikke innfridd i 2009, og fremkommer derfor som en negativ inntekt.
Regnskapsmessig betyr at inntekten fra VAF i 2010 er 5 mill. kr minus 3 mill. kr = 2 mill kr.
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Bundne fond ATP 2011 (Kristiansand kommune)
Bundne fond

Utgifter

Balanse 31.12.2010
Belønningsmidler (2011-2012)
Tilgjengelig eksl.
Belønningsmidler
Tollbodgata, kollektivgate sluttføring
Festningsgata, kollketivfelt
Vennesla park & ride
Krossen park & ride
Sykkelparkering Kirkegata
Etabl. nytt sykkeltellepunkt
Luftforurensningsmåling og
tiltak
Utredning kollektivtrafikk
(Urbanet)
Parkering/park & ride, tiltak red.
biltrafikk
Kollektivutredning Marvikssletta
Bundne fond eksl.
Belønningsmidler
Overskudd 2010 / frie midler

Disponibelt
37 224 280
30 399 495
6 824 785

500 000
1 200 000
100 000
30 000
200 000
150 000
300 000
300 000
200 000
200 000
3 180 000
3 644 785
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ATP-samarbeidet. Regnskap ført i Vest-Agder fylkeskommune 2010

Merknad
Handlingsprogram Kristiansandsregionen
(Myk pakke)
Diverse TS tiltak langs FV
Diverse sykkeltiltak
Fv 461 Brennåsen - Nodeland, g/s veg
Fv 456 Møvig - Kjosbukta, kollektivfelt
Fv 456 Kjos - Tangvall, tiltak mot utforkjøring
Fv 456/457 Vågsbygdveien, TS tiltak kryss
Fv 72 Fortau Lundeveien
Fv 205 205 Leire, fortau
Fv 1 Haus - Kvarstein bru
Fv 303 Kuliavn
Delsum
RV 9 Homme - Skarpengland, g/s veg
RV 9 Rundkjøring Langemyr
RV 9 Øvre Strai, TS tiltak busslomme
TOTALT

Regnskap

Budsjett

(3)
(3)
(3)

0
0
12 650 311
3 548 030
2 849 221
0
96 442
99 606
136 177
829 906

(4)
(4)
(4)

20 209 693
5 200 000
3 000 000
880 000
29 289 693

2 000 000
1 000 000
16 000 000
30 000 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
0
0
0
56 000 000
14 000 000
3 000 000
1 000 000
74 000 000

0
0
0
0

16 000 000
10 000 000
4 000 000
5 000 000
3 000 000
10 000 000
2 000 000
3 000 000
16 000 000

(1)
(2)
(2)

Belønningsprosjekter:
1. Rigekrysset - Breimyrkrysset
2. Kartheikrysset – Rigekrysset
3. Møvig - Kjosbukta
4. Div. fremkommelighetstiltak kollektiv
5. Park- & rideanlegg: Vågsbygd kirke,
Håneskrysset, Nodeland, Birkeland, m.fl.
6. Oppgradering av hovedsykkelveinett
7. Reg.planer - kollektivknutepunkt
8. Overord. infrastr.plan kollektiv
9. Opprettholde forbedret busstilbud

Drift
Drift
Drift

0
0
0
0
16 000 000

10. Taksttiltak, nye innovative busskort, forbedret
busstilbud

Drift

11 000 000

11 000 000

Drift

1 010 038
28 010 038

0
80 000 000

Inntekter/finansiering:
Bompenger
Fra staten - tidl. Rv-midler
Mindreforbruk - overført 2011
Belønningsmidler 2010

18 400 000
2 214 910
402 217
28 010 038

74 000 000
0
0
80 000 000

Belønningsmidler overført til 2011
Renteinntekter 2010 - overført til 2011
Momsrefusjon 2010 - overført til 2011

51 989 962
850 000
100 000

Div. utgifter som konsulenttjenester, overføring til
BRA-ordningen, mv.
TOTALT

(1)
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Merknader:
(1) Disse prosjektene føres på samme prosjektnummer, men har to finansieringskilder.
(2) Disse to prosjektene føres på samme prosjektnummer i VAF sitt regnskap.
(3) Forarbeider er påbegynt, men ingen budsjettrammer før i 2011 – 2012.
(4) Prosjekter på riksveg. De oppførte beløp er utbetalt som tilskudd til Statens vegvesen utenom
VAF sitt regnskap.
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