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Elever på Birkeland skole tar i bruk ny gang- sykkelvei på strekningen Flaksvann-Gamle Mollestad bro  
i Birkenes 15. september 2011. Foto: Bjørne Jortveit 
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1. Sammendrag  
 
Belønningsavtalen 2009-2012:  ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2009-2012, 
65 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2011. Totalt har regionen fått utbetalt 225 mill. kr.   
Ifølge avtalen skal regionen få 60 mill. kr i 2012. 
 
Biltrafikk:  Ifølge statistikk fra Statens vegvesen ble den totale personbiltrafikken på innfartsårene 
til Kristiansand redusert med 2,4 % fra 2010 til 2011. Fra 2009 til 2011 har trafikken gått ned med 
1,4 %.Trafikken er redusert på E 39 og Rv 9, mens den har økt på E 18. Trolig er køproblemer en 
av årsakene til reduksjon på E 39. Innføring av dobbel bomavgift i 2010 antas fortsatt å ha en 
dempende effekt på biltrafikken.   
 
Sammenliknet med 2010 er rushtidstrafikken på innfartsårene til Kristiansand 2011 redusert med 
1,7 %. Fra 2008-2011 er rushtrafikken redusert med 1,1 %. Statistikkilde: Statens vegvesen. 
Dersom man justerer for befolkningsveksten, er reduksjonen 4,9 %. 
 
Busstrafikk:  I 2011 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 0,4 % 
sammenliknet med 2010. Metrorutene har økt 0,9 %, og står for det meste av den relativt beskjedne 
økningen. Én viktig forklaring på at økningen ble såpass beskjeden er innkjøringsproblemer med ny 
operatør.  
 
Sykkeltrafikk: På grunn av statistikkproblemer og anleggsarbeid ved sentrale gang- sykkelveier  
er statistikkdata for sykkeltrafikk  i 2011 svært usikre. Til tross for omfattende anleggsarbeid langs 
Vågsbygdveien, var det likevel en svak økning av sykkeltrafikken ved tellepunktet på Vesterveien. 
Den økte med 0,4 %. Statistikkilde: Statens vegvesen. 
To andre sykkeltellepunkter var ute av drift / delvis ute av drift i lengre perioder av 2011. 
 
Ny infrastruktur:  I 2011 ble det åpnet 6 nye gang- sykkelveier – tre i Kristiansand, to i Lillesand og 
en i Birkenes. Ingen nye kollektivfelt ble åpnet, men flere er under bygging / planlegging. Det 
samme gjelder park & ride-anlegg. Flere er under bygging / planlegging.   
 
Ulykker:  Antall trafikkulykker i Kristiansandsregionen er klart lavere i 2011 enn i 2010. Statistikk fra 
fjoråret underbygger trenden de siste 10-12 årene, nemlig at ulykkene er på vei ned. Antall drepte i 
trafikken var 3 i fjor. Det er det laveste siden 2000. 
 
Luftforurensning:  Utslipp av NOX og svevestøv i 2011 overskred ikke forskriften om 
luftforurensning. Men utslipp av NOX er svært nær grenseverdiene. Det er utarbeidet en rapport 
som   
viser at biltrafikk, særlig dieselbiler, er den største kilden til NOX.  
 
Regnskap 2011:   
Regnskapet for ATP - Kristiansand kommune viser en balanse ved utgangen av 2011 på   
29,08 mill. kr. Etter avsetning til bundne fond var det ved årsskiftet et udisponert beløp på 
2,97 mill kr. Regnskapet for ATP -  Vest-Agder fylkeskommune viser et udisponert beløp på  
1,95 mill. kr.   
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2. Generelt om ATP-samarbeidet 
 
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra januar 2010 et permanent regionalt samarbeid.  
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet.  
 
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 
-  ansvar for kollektivtrafikk 
- forvalter Belønningsmidler for årene 2010-2012 
 
Personell i sekretariatene i 2011: 
 
Kristiansand: Øystein Holvik - sekretariatsleder, Siri Gilbert - rådgiver, Bjørne Jortveit - rådgiver, 
traineene  Alena Bohackova og Hilde Rau Heien.   
 
Vest-Agder fylkeskommune: Jan Otto Hansen - sekretariatsleder, Egil Strømme - rådgiver.  
I tillegg bidrar samferdselssjef Vidar Ose og fylkeskommunens politiske sekretariat. 
 
 
Saksbehandling  
 
Sekretariatet forbereder saker til fagrådet og klargjør saker til ATP-utvalget.  
Vanligvis innstiller fagrådet  til ATP-utvalget. Men i saker som må på høring til kommunene, er det 
rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet som innstiller. Endringer i myk pakke  og 
Belønningsavtalen 2009-2012 sluttbehandles i Vest-Agder fylkesting. 
 
Møter i 2011:  I 2011 ble det avholdt 6 møter i ATP-utvalget. 16 saker ble behandlet. 
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ATP-utvalgets sammensetning 2010 
 
Etter valget høsten 2011 ble sammensetningen av  ATP-utvalget vesentlig endret, og det ble valgt 
ny leder og nest leder. 
 
ATP-utvalgets sammensetning i 2011, før  nytt ATP-utvalg ble konstituert etter valget: 
1 Thore Westermoen, leder, VAF 10 Mona Elen Drange, Kr.sand 
2 Toril Runden, VAF 11 Odd A. Salvesen, Kr.sand 
3 Arild Birkenes, VAF 12 Tor Audun Danielsen, Lillesand 
4 Terje Damman, VAF 13 Nils Olav Eikenes, Birkenes 
5 Erik Muller, VAF 14 Solveig Kjelland Larsen, Søgne 
6 Per Sigurd Sørensen, nestl., Kr.sand 15 Johnny Greibesland, Songdalen 
7 Grete Kvelland Skaara, Kr.sand 16 Torhild Bransdal, Vennesla 
8 Rune Wilhelm Rasmussen, Kr.sand 17 Tarald Myrum, AAF 
9 Åse G. Paulsen, Kr.sand  Johan Mjaaland, SVV 
 
 
Nytt ATP-utvalg, konstituert 2. desember 2011: 
1 Terje Damman, leder, VAF 10 Arvid Grundekjøn, Kr.sand 
2 Torhild Bransdal, nestleder, Vennesla 11 Beate Helland, Kr.sand 
3 Thore Westermoen, VAF 12 Leif Oskar Hopland, Kr.sand 
4 Kåre Glomsaker, VAF 13 Arne Thomassen,Lillesand 
5 Sigmund Oksefjell, VAF 14 Arild Einar Espegren, Birkenes 
6 Anne Bystadhagen, VAF 15 Åse Ragnhild Røsstad Severinsen, 

Søgne 
7 Grete Kvelland Skaara, Kr.sand 16 Johnny Greibesland, Songdalen 
8 Hans Otto Lund, Kr.sand 17 Maiken Messel, AAF 
9 Åse G. Paulsen, Kr.sand  Johan Mjaaland, SVV 
 
 
Fagrådets sammensetning 
 
I 2011 har fagrådet bestått av:  
 
Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune 
Dag Arntsen, plansjef, Søgne kommune (Arnfinn Håverstad har møtt) 
Aslak Wegge, plan og utviklingssjef, Vennesla kommune 
Thor Skjevrak, kommuneplanlegger, Songdalen kommune 
Gunnar Ogwyn Lindaas, teknisk sjef / Trude Jakobsen, enhetssjef, Lillesand kommune 
Siren Frigstad, teknisk sjef, Birkenes kommune   
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 
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KVU Kristiansand 
 
«Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen» ble lagt fram 7. juni 2011. 
Arbeidet med KVU’en ble ledet av Statens vegvesen Region Sør, på bestilling fra 
Samferdselsdepartementet. Kvalitetssikring av denne, KS1, gjøres i 2012. 
 
KVU’en fram to hovedløsninger på trafikkutfordringene: «Konsept Redusert biltrafikk» og  
«Konsept Ytre Ringvei». KVU’en anbefaler «Konsept Ytre Ringvei». 
 
Konsept Redusert Biltrafikk er satsing på gang- sykkeltiltak, kollektivtiltak og innføring av restriktive 
tiltak for å overføre mest mulig trafikk fra bil til andre transportformer.  
 
Konsept Ytre Ringvei inneholder alle elementene i Redusert biltrafikk, men i tillegg  
omkjøringsvei fra Narvika ved Varodden til Breimyrkrysset  / Volleberg vest for byen og noen flere 
veianlegg.  
 
Hovedlinjene i Konsept Ytre Ringvei: 
 

 
I KVU-rapporten anbefales Konsept Ytre ringvei. Illustrasjon: Statens vegvesen. 
 
 
Utbyggingen er tenkt i 6 faser fra 2016 til 2031. Totale investeringskostnader er beregnet til  
12,5 mrd. kr. 
 
I tillegg til en ny omkjøringsvei fra Narvika til Breimyrkrysset, skal Rv 9 legges om fra Krossen 
gjennom Ledningedalen til E 39, ny vei til Kjevik legges over Hamrevann, ny lavbro bygges fra 
Gartnerløkka og vestover, ny Havnegate skal avlaste Vestre Strandgate og det legges opp til å 
bygge i alt 5 toplanskryss på E18 / E39.  
 
Fase 1 (2016): 
 
For å delfinansiere nye tiltak anbefales det å innføre veiprising i form av bompengeinnkreving 
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på 2 kr i begge kjøreretninger fordelt på 40 innkrevingspunkt i Kristiansand. Satsingen skal gi 
kollektivruter med 10 minutters frekvens i rush og 20 min utenfor rushtid.  
Veiprisingen innføres i 2016. 
 
Fase 2 (2017-2020):  

• Kollektivknutepunkt • Ringbuss sentrum-sykehuset-UiA 
• Holdeplassopprustning, første del • Riving av høybro 
• Gang- sykkelhovedvei  • Lavbro og toplanskryss Gartnerløkka 
• Sykkelbro i Kvadraturen • Ny adkomst til havneområdet 
• Kollektiv / gang- sykkelvei på Eg • Havnegate 

 
Fase 3 (2021-2024): 

• Hinderfri framføring av bussen • Gang- sykkeltiltak rundt hovedtraseen 
• Holdeplassopprusting sluttføres • Gang- sykkeltiltak i lokalssentre 

 
Fase 4 (2025-2027): 

• E18 / E39 fra Navika til Breimyrkrysset 
med kryss til Rv 9 og Fv 1 

• Ny Rv 9 i Ledningedalen 

 
Fase 5 (2028-2029): 

• E 39 fra Breimyrkrysset til Volleberg 
 
Fase 6 (2030-2031): 

• Søndre del av Vågsbygdveien • Vei til Kjevik over Hamrevann 
 
 

 
3. Befolkning og arbeidspendling 
 
Veksten fra 1. januar 2009 til 1. januar 2012 har vært på 4,5 % for hele Kristiansandsregionen. Den 
årlige veksten i regionen er altså ca. 1,5 %. Befolkningen per 1. jan 2012 er faktiske tall fra SSB. 

 
Område Befolkning 

1. jan. 2009 
Befolkning 
1. jan. 2010 

Befolkning 
1. jan. 2011 

Befolkning 
1. jan. 2012 

Vekst 
2011-
2012 

Vekst 
2009-
2012 

Kristiansand 80 109 81 295 82 394 83 243 1,0 % 3,9 % 
Søgne 10 417 10 509 10 709 10 855 1,4 % 4,2 % 
Songdalen 5 804 5 940 5 999 6 165 2,8 % 6,2 % 
Vennesla 12 886 13 116 13 334 13 583 1,9 % 5,4 % 
Lillesand 9 329 9 465 9 713 9 878 1,7 % 5,9 % 
Birkenes 4 608 4 689 4776 4 828 1,1 % 4,8 % 
Kristiansands-
regionen 

123 153 
 

125 014 
 

126 925 128 552 1,3 % 4,4 % 

 
Det har vært en betydelig vekst i befolkningen både i Kristiansand og i Kristiansandsregionen de 
siste årene – en årlig vekst på 1,5 %. Veksten  i Kristiansand er gjennomgående noe mindre enn i 
enn i nabokommunene. Andre byregioner i Norge vokser like raskt, og til dels raskere enn 
Kristiansandsregionen.   
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Arbeidspendling til Kristiansand  
 
Generelt har arbeidspendlingen til Kristiansand fra Knutepunkt Sør- kommunene økt fra 2000 til 
2010. Unntaket er Songdalen der pendlingen er den samme i 2000 som i 2010. For Vennesla, 
Lillesand og Birkenes har innpendlingen økt med 5 %. I Søgne er økningen 2 %.  Fra 2009 til 2010 
har det skjedd små endringer. 
 
 
Kommune 2000   

prosent 
2009 
prosent 

2010 
prosent 

Søgne 41  43 43 
Songdalen 50 50 50 
Vennesla 39 44 44 
Lillesand 23 28 28 
Birkenes 19 25 24 
Kristiansand 85 85 85 

Tabellen viser arbeidspendling til Kristiansand 
fra de andre kommunene i regionen. 
 

 
 
 
 

 
Diagrammet viser at innependlingen til Kristiansand fra har økt fra 2000 til 2010. Spesielt gjelder 
dette kommunene i Knutepunkt Sør. Men også fra andre kommuner på Agder er innpendlingen 
økende. Arbeidspendelingen fra Grimstad har økt mest, noe som kan tilskrives ny E 18. 
Statistikkilde: SSB og Knutepunkt Sørlandet v/ Per Gunnar Uberg. 
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4. Belønningsavtalen med staten 
 
Kristiansandsregionen har i en egen rapport, ”Belønningsmidler 2011 rapport” gjort greie  
for hvilke resultater som er oppnådd i forhold til Belønningsavtalen 2009-2012. I årsrapporten 
gjengis de mest sentrale resultatene målt opp med Belønningsavtalens mål. 
 

• Samlet biltrafikk 
 
Avtalens mål: 
”Den samlede biltrafikken i området skal ikke øke fra og med 2010, og helst reduseres”. 
 
Regionens resultat: 
Samlet biltrafikk på innfartsårene til Kr.sand var 1,4 % lavere i 2011 enn i 2009. 
Statistikkilde: Statens vegvesen 
 

• Trafikk i rushtid 
Avtalens mål: ”Biltrafikken gjennom bomringen i rushtid skal i avtaleperioden reduseres med 
5 % sammenlignet med 2008”.  
 
Regionens prestasjon: Biltrafikken i rushtiden var 1,1 % lavere i 2011 enn i 2008.  
Statistikkilde: Statens vegvesen 
 

• Kollektivfelt 
 
Avtalens mål:  ”5 km kollektivfelt/bussgater etablert». 
 
Regionens prestasjon: 
I perioden 2009-2011 er det bygd 2,01 km kollektivfelt / kollektivgate.  
 
I løpet av 2012 skal det etter planen bygges ferdig tre nye anlegg som til sammen utgjør 
2,76 km kollektivfelt. Lykkes det, vil det være bygd 4,77 km kollektivfelt / kollektivgate i 
perioden 2009-2012. 
 
 

• Park & ride 
Avtalens mål:  8 park & ride-anlegg i perioden 2009-2012. 
 
Regionens prestasjon: I perioden 2009 til 2011 er det bygd 7 park & ride-anlegg.  
 
I ”Belønningsrapporten 2011 rapport” var ikke Park & ride Gaupemyr i Lillesand tatt med. 
Denne ble bygd i 2010 som en del av OPS-anlegget mellom Grimstad og Kristiansand.  
Ytterligere to park & ride-anlegg skal etter planen stå ferdig i 2012. 
 
 

• Regional arealplan 
Avtalens mål: ”Kommunen og fylkeskommunene vedtar en felles overordnet arealplan for 
regionen”. 
 
Regionens prestasjon: Arealplan for Kristiansandsregionen ble vedtatt i 2011. 
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  Belønningsmidler bidrar til at det bygges et nett av kollektivfelt i Kristiansand.  
  Kart: Statenes vegvesen v/ Nina Ambro Knutsen. 

 
5.  Trafikkstatistikk 
 
5.1  Personbiltrafikk 
 
I årsrapporten er det brukt statistikk fra Statens vegvesen ved følgende innfartsårer til Kristiansand:  
 
E39 (Vesterveien) 
E18 (Narvika) 
Rv 9 (Grim) 
Fv 452 (Vollevann) 
 
Statistikken viser  personbiltrafikk. I tillegg til å vise ådt, er det tatt med statistikk for rushtrafikk 
(kl.07.00-09.00) ved de fire tellepunktene. 
 
 
Statistikk fra bomstasjonene ikke tatt med 
I årsrapportene for 2009 og 2010 var det også inkludert statistikk gjennom bomstasjonene. Dette er 
ikke gjort i årets rapport. I starten av 2011 ble de manuelle bomstasjonene erstattet av automatiske 
målepunkter. Det viser seg imidlertid at det er flere betydelige feilkilder i den automatiske tellingen. 
Å kvalitetssikre statistikk med feilsøking ville blitt meget ressurskrevende, og et slikt arbeid ville 
heller ikke kunne ferdigstilles innen 31. januar 2012.  
 
Statistikk for rushtidstrafikk er kvalitetssikret 
En arbeidsgruppe sammensatt av SVV, Vest-Agder fylkeskommune og ATP har i 2011 
kvalitetssikret rushstatistikk gjennom bomstasjonene og ved vegvesenets målepunkter for årene 
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2008, 2009 og 2010.  
 
Det ble avdekket en betydelig feil i vegvesenets statistikk for utgangsåret 2008, som skyldtes en 
kolonne-forskyvning i tidsaksen ved målestasjonen på E39 Vesterveien. Dette førte til 
rushtidstrafikken fremstod som alt for lav i basisåret 2008 – det året de påfølgende årene skulle 
sammenliknes med. Det var hovedårsaken til det store spriket i rushtidstrafikken mellom 
bomstastikk og veivesenets statistikk som ble omtalt i ATPs rapport for 2010. Mens bomstatistikken 
viste en nedgang i rush på ca. 2 %, viste vegvesenets statistikk en økning på ca. 11 %. Når det er 
korrigert for den store feilen i vegvesenets statistikk, samt for feil i bomstatistikk, viser det seg at 
spriket ved utgangen av 2010 ikke lenger var stort. Da viste vegvesenets statistikk en økning på 
0,6 %, mens rushtrafikken gjennom bomstasjonene var redusert med ca. 2 %. 
Data for rushtidstrafikk fra vegvesenets tellepunkter er kvalitetssikret for 2011. 
 
Statistikk personbiltrafikk totalt 
 
Ifølge statistikk fra Statens vegvesen ble den totale personbiltrafikken redusert med 2,4 % fra 
2010 til 2011. Fra 2009 til 2011 har trafikken gått ned med 1,4 %. 
 

 
Personbiltrafikken ble redusert med 1,4 % fra 2009 til 2011. Det meste av nedgangen skyldes 
lavere trafikk på E39 (lyseblå kurve). Trafikken på E18  (rød kurve) øker stadig. Statistikkilde: 
Statens vegvesen. 
 

 

 Tellepunkt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 
2011 

Endring fra 
2010 til 2011 

Endring fra  
2009 til 2011 

E18 Narvika 31445 31298 34575 36204 36103 37070 38054 +2,7 % +5,4 % 
Rv452 
Vollevann 6071 6236 6640 6900 7245 7716 

 
8173 

 
+5,9 % 

 
+2,4 % 

E39 
Vesterveien  35490 36046 36879 38002 38099 36750 

 
35038 

 
-4,7 % 

 
-8,0 % 

Rv9 Grim 13872 12537 12594 12687 12028 12886 10915 -15,3 % -9,2 % 

SUM 86878 86117 90688 93793 93475 94422 92180 -2,4% -1,4 % 

 
Tabell: Statistikk fra Statens vegvesen viser at personbiltrafikken på hovedinnfartsårene til 
Kristiansand samlet sett ble redusert med 2,4 % fra 2010 til 2011. Det er en betydelig reduksjon på 
E39 og Rv 9. Statistikkilde: Statens vegvesen. 
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Mål om nullvekst fra og med 2010 
I forhold til målet om nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2009-2012, ser utviklingen 
i 2011 lovende ut. Fra og med 2010 er trafikken redusert med 1,4 %. Den økte med  
1 prosent i 2010, mens den gikk tilbake 2,4 % i 2011.   
 
 
Trafikkutvikling - årsaker 
Det er grunn til å tro at det fortsatt er en effekt av doblingen av bomavgiften som ble iverksatt 1. juli 
2010. Da ble avgiften på enkeltpasseringer i bomstasjonene økt fra 10 til 21 kr. 
Abonnementsordningen med rimelig årskort ble tatt bort.  
 
Det er nedgangen på E39 som bidrar mest til nedgangen i trafikken. Det er kø i rush både på 
Vågsbygdveien og på E39.  På E39 er det kø i rush både vest for Hannevika, og fra Hannevika inn 
til Kvadraturen. Det er med andre ord ikke så attraktivt å kjøre bil. I Vågsbygd har det i to år vært 
omfattende veiarbeider. I motsatt ende av byen, på E18 med fire felt og relativt lite kø, øker 
trafikken.   
 
 
 
Statistikk for personbiltrafikk i morgenrushet 
 
Statistikk fra vegvesenet viser at personbiltrafikken på innfartsveiene i Kristiansand ble 
redusert med 1,1 % fra 2008 til 2011 i morgenrushet – definert som tiden fra 0700 til 0900.  
 
Sammenliknet med 2010 er rushtidstrafikken i 2011 redusert med 1,7 %.  
I denne rapporten opereres det med personbiltrafikk. Men rushtidstrafikken er også sjekket for alle 
kjøretøyer. Det viser seg da at dette slår lite ut. Reduksjonen fra 2008 til 2011 i morgenrush er  
1,0 % for alle kjøretøy, altså en marginal forskjell i forhold til personbiltrafikken.  
 
 
Statistikk fra vegvesenet 
 
Tellestasjon Trafikk 

morgenrush 
2008 

Trafikk 
morgenrush 
2009 

Trafikk 
morgenrush 
2010 

Trafikk 
morgenrush 
2011 

Endring i 
morgenrush 
2008-2010  

E39 
(Vesterveien) 

4022 4055 3915 3757 -6,6 % 

E18 (Narvika) 4186 4393 4296 4298 +2,7 % 
Rv 9 (Grim) 1238 1296 1200 1138 -8,1 % 
Fv 452 
(Vollevann) 

781 831 880 920 +17,8 % 

Totalt 10 227 10 575 10 290 10 113 -1,1 % 
   

      

Mål for rushtrafikk 
Målet for trafikken i rush er at den skal reduseres med 5 % i perioden 2009-2012.  
Foreløpig er det oppnådd en reduksjon på 1,1%. Det er med andre ord fremdeles en betydelig 
utfordring å nå 5 prosent-målet.  
 
Det må minnes om at det i Belønningsavtalen står at målsettingene skal revurderes i lys av 
anbefalingene fra arbeidet med KVU for Samferdselspakke 2. KVU’en sier veksten  
i biltrafikken må være mindre enn veksten i befolkningen. Befolkningsveksten i regionen har de siste 
tre årene vært på gjennomsnittlig 1,5 % per år. Dersom man korrigerer trafikkutviklingen for veksten 
i befolkningen, er det oppnådd en reduksjon på 4,9 %.  
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5.2 Passasjerutviklingen for buss  
 

 

2011 var et nok et år med oppsving i busstrafikken i Kristiansandsregionen. Totalt økte  
antall passasjerturer med 0,4 % i forhold til 2010. Bildet er fra metrostoppet i Tollbodgata. 
 Foto: Bjørne Jortveit 
 
 
2011 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 0,4 % sammenliknet 
med 2010. Metrorutene har økt 0,9 %, og står for det meste av den relativt beskjedne 
økningen.  
 
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder: 
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.  
 
I 2011 er det status quo for de regionale rutene til Søgne, Songdalen og Vennesla.  
Det samme gjelder interne ruter i Kristiansand med unntak for metrorutene.  
Mesteparten av økningen på metrorutene har kommet på M1, som går fra Flekkerøy til 
Sørlandsparken. Med andre ord kan man trekke den konklusjon av Sørlandsparken blir en stadig 
større magnet, som ikke bare trekker bilister, men også busspassasjerer.  
 
Det finne to gode forklaringer på at økningen ikke ble større enn 0,4 % i fjor. For det første var det 
et innkjøringsår med ny bussoperatør - Nettbuss. For det andre ble det ikke «bussvær» i november 
og desember 2011, slik som i 2010. Høsten 2011 ble mild og regnfull. I 2010 kom det snø og hard 
vinter i november / desember, noe som alltid gir mange busskunder. Per oktober 2011 lå det an til 
en betydelig større økning enn 0,4 %. 
 
Det finnes flere forklaringer til at det tross alt ble en økning i fjor.  Det populære flexikortet, som ble 
introdusert i 2010, ble enda mer attraktivt i 2011. Det ble solgt flexikort for over 20 mill. kr i fjor, mot 
12,2 mill. kr i 2012. I fjor var 13 % av alle bussreiser i regionen en reise med flexikort. Tilsvarende 
andel i 2010 var 10 %.  



 13

Busstrafikken økte med 0,4 % i 2011 sammenliknet med 2010. Økningen har kommet på 
metrorutene: 0,9 %. Også i 2010 økte busstrafikken i regionen, da med 2,6 %. 
  
Flexikortet er blitt så en «dyr» suksess for bestillerselskapet Agder kollektivtrafikk (AKT) at 10 mill. 
kr i Belønningsmidler til dette tilbudet i 2011 på langt nær strekker til. Det betyr at AKT finansierer 
dette tilbudet til busspassasjerene ved å legge til flere millioner av egne midler.  
 
En annen årsak til oppgangen i 2011 er at befolkningen fikk en flunkende ny busspark fra 1. januar. 
En tredje årsak er AKTs kampanjearbeid, inkludert Europeisk mobilitetsuke. En fjerde årsak er at 
dobbel bompengeavgift innført 1. juli 2010 trolig fortsatt har en effekt. Endelig har den regionale 
holdningskampanjen Jeg kjører grønt bakket opp buss som miljøvennlig transportmiddel. 2830 
deltok på Jeg kjører grønt høsten 2011. Ca 25 % av alle de grønne poengene som ble registrert var 
busspoeng.  
 
 
 
Ruter 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 
2011 

Endring  
2010-
2011 

Metro 3041174 3195848 3243940 3160791 3160888 3237120 3267832 +0,9 % 
Kr.sand 5863383 6147954 6203278 6089198 5950439 6132094 6126616 - 0,1% 
Regionen 7532185 7876384 7885706 7763696 7404003 7595443 7626847 +0,4 % 

 
Tabellen viser utviklingen i antall bussturer fra 2005 til 2011. Det er god utvikling på metrorutene 
som gir mesteparten av økningen i regionen. Dubleringsavganger ble tidligere ført på skoleskyss 
(da det kun blir kjørt dubleringsavganger på skoledager). Fra 2011 er det gjort endring i 
statistikkgrunnlaget, slik at dubleringsavgangene fremkommer i statistikken for den ruten avgangen 
dublerer. Skoleskyss fordeler med ca. 1/3 i Kristiansand og 2/3 på regionale ruter i regionen. I 
tabellen og diagrammet øverst på siden inngår skoleskyss i kategorien ”Kr.sand ” og ”Hele 
Kristiansand” som betyr det samme, nemlig alle ruter i Kristiansand inkludert metroruter. 
 
 
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: 
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Aktivitet Forbruk mill. 

kr 
Bidra til å opprettholde dagens drift/takstnivå 6,7 
Overføring til Aust Agder fylkeskommune 1,5 
Anslag flexikort (15 kr x 1 098 698 turer) 16,5 
Bilfri Dag, studiestart- studentkort rabatt 0,2 
Kunde/brukerundersøkelse 0,1 
Sum kostnader 25 
 
Bruk av belønningsmidler i Aust-Agder 
 
Gjennom ATP-samarbeidet er det avsatt midler til å utvikle kollektivtransporten langs ny E18. Aust-
Agder fylkeskommune har i 2011 mottatt 1,5 mill. kr til dette.  
 
Belønningsmidlene i 2011 har gjort det mulig for Aust-Agder fylkeskommune, sammen med 
Nettbuss, å utvikle TIMEkspressen (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. 
 

Statistikken viser en positiv utvikling for TIMEkspressen mellom Kristiansand-Arendal. Totalt antall 
passasjerer i 2011 oversteg passasjerantallet i 2009. Ambisjonen er 
å komme opp på et passasjerantall på over 600 000 på TimeEkspressen Arendal – Kristiansand.  

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 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. 
  

Da nye E18 ble åpnet i august 2009, ble størstedelen av rutetilbudet lagt til den nye veien. Det 
første nødvendigvis til at tilbudet langs gamle E18 (Rv 420) ble tilsvarende dårligere. Høsten 2009 
ble det igangsatt et prøveprosjekt med forsterket kollektivtilbud langs Fv 420 og Fv 401 i Høvåg. 
Dette ble samkjørt med tilbudet som gikk på E18 på kvelder og i helger. Det utvidede ruteopplegget 
medførte en nettoøkning i Nettbuss’ ruteproduksjon. For å dekke de samlede ekstrakostnadene 
med det forsterkede kollektivtilbudet, ble det blant annet brukt Belønningsmidler. 
 
I tillegg er Belønningsmidler 2011 brukt til å innføre sonebasert takstsystem i Aust-Agder som 
samsvarer med sonestrukturen i Vest-Agder. Det har dannet grunnlag for felles takstprodukter i 
Aust-Agder og Vest-Agder.  
 

 
Figuren viser utviklingen i passasjertallene for TIMEkspressen Arendal - Kristiansand de siste 
5 åren. Fra 2010 til 2011 har økningen vært 5,6 %. Statistikkilde: Aust-Agder fylkeskommune / 
Nettbuss. 
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5.3 Sykkeltrafikk  
 
Statistikk fra Vesterveien (E39) viser at sykkeltrafikken har 2011 ligger på samme omtrent samme 
nivå som i 2010. Den økte med 0,4 % på E39 Vesterveien,  
 
I 2011 ble det også rapport på sykkeltellepunktet E18 Oddernesbroa. På grunn av veiarbeid 
høsten 2011, med betydelig innsnevring ved Fergefjellet (rett ved broa) er det vurdert slik at 
statistikken ikke er til å stole på. Syklistene kan nemlig velge en annen vei, over Lundsbroa. I 
tillegg er det slik at sykkeltellepunket på Lundsbroa er ute av drift grunnet legging av 
fjernvarmerør.   
 

At sykkeltrafikken på E39 Vesterveien ikke har økt mer enn 0,4 % skyldes dårlig vær og omfattende 
veiarbeid langs Vågsbygdveien. Majoriteten av de som passerer tellepunktet på Vesterveien, bor i 
Vågsbygd. Sykkeltraséen er stadig lagt om, og til tider har det enkelte steder vært trangt å komme 
forbi grøfter og maskiner.  
 
Syklingen i 2011 lå dog på et høyt nivå. Generelt er Kristiansand inne i en god trend når det gjelder 
sykling. Resultatene fra RVU 2009, som ble publisert i 2011, viser at Kristiansand er beste 
sykkelstorby i landet med en sykkelandel på 9 %. Den gode utviklingen skyldes at gang- 
sykkelveinettet stadig bygges ut, at ATP-samarbeidet satser betydelige ressurser på gå- og 
sykkelkampanjene Tusentråkk og Jeg kjører grønt, og at andre aktører er aktive i sin satsing på 
sykling - sykkelklubbene og bedriftsidretten.  
 
Det er ytterligere tre sykkeltellepunkt i Kristiansand, ett ved Rv 9 på Grim, ett ved Lundsbroa, og ett 
ved E 18 Vollevannt. Tellepunktet på Grim var kun i drift i 5 mnd i 2011 på grunn av feil. 
Tellepunktet på Lundsbroa var, som beskrevet over, vært ute av drift hele 2011 på grunn av graving 
for å legge fjernvarmerør. Tellepunktet ved Vollevannet ble satt opp ultimo 2010, slik at det ikke er 
historikk.  
 
 

  
 På Vesterveien (E39) i Hannevika økte antall sykkelpasseringer med  
 0,4 % fra 2010 til 2011. Statistikkilde: Statens vegvesen 
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Åpning av gang- sykkelvei i Lillesand på strekningen Bergstø-Tingsaker langs  
Solholmsveien i Lillesand. Ordfører Arne Thomassen og adv. dir. Erling Jonassen 
 i Statens vegvesen svinger saksa – 15. september 2011. Foto: Bjørne Jortveit 

 

 
Fra åpningen av gang- sykkelveien fra Flaksvann til Gamle  
Mollestad bro i Birkenes 15. sept. 2011. Elen Nyhaven, 
Marie Thorkildsen og ordfører varaordfører Arild Espegren 
klippet snor. Foto Bjørne Jortveit 
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Sykkelhandlingsplan og Nordiske sykkelbyer  
Kristiansandsregionen har deltatt i EU-prosjektet Nordiske sykkelbyer (2009-2011). Som et ledd i 
dette prosjektet er det utarbeidet både sykkelstrategi og sykkelhandlingsplan. 
Sykkelhandlingsplanen, som er en oppfølging av sykkelstrategien ble vedtatt mai 2011. Når det 
gjelder infrastruktur, omfatter planen forbedringer på hovedsykkelveinettet og videre utbygging av 
gang- og sykkelveier i hele regionen. Et viktig tiltak er å bygge en hinderfri hoved trasé for sykkel 
med høy standard mellom øst og vest i Kristiansand. Handlingsplanen beskriver også målsettinger 
og tiltak ang. kampanjer, informasjonsarbeid, trafikksikkerhet, sykling til arbeidet og annet 
planarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Infrastruktur-prosjekter 
 
 
6.1 Park & ride-anlegg 
 
I perioden 2009-2011 er det bygd 7 park & ride-anlegg i regionen. I henhold til Belønningsavtalen 
skal det bygges 8 anlegg i perioden 2009-2012. Under følger en oversikt over hva som er bygd til 
nå: 
 
Anlegget navn Antall  

p-plasser 
Kommune 

Krossen  30 Kristiansand 
Kjos  37 Kristiansand 
Flekkerøy 8 Kristiansand 
Tangvall  172 Søgne 
Gamle postgården 24 Vennesla 
Vikeland 18 Vennesla 
Gaupemyr 28 Lillesand 
Totalt 317  

 
Det er ikke åpnet nye park & ride-anlegg i regionen i 2011. Men ett anlegg er under bygging, og ett 
anlegg er ferdig planlagt og vil bli bygd i 2012. 
 
Park & ride Nodeland 
I forbindelse med forlengelse av skiftningsspor på Nodelands stasjon bygges det et park & ride-
anlegg på østsiden av stasjonsområdet. I alt bygges 60 p-plasser, og det er satt opp 40 sykkelstativ 
med overbygg. Ved årsskiftet manglet asfaltering, beplanting, oppsetting av sykkelboder og 
montering av et ladepunkt for elbiler. Park & ride Nodeland er et samarbeidsprosjekt mellom 
Jernbaneverket og ATP, der 50 % av etableringskostnadene skal dekkes av Belønningsmidler. 
Total kostnad for prosjektet blir ca. 1,5 mill. kr.  
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Det bygges park & ride-anlegg med sykkelparkering ved Nodeland stasjon 
i Songdalen. Foto: Bjørne Jortveit 
 
 
Park & ride Flekkerøy 
Park & ride Flekkerøy ble ferdig prosjektert i 2011. Det ble også gjort avtale med grunneier om kjøp 
av grunn. Anlegget bygges trolig høsten 2012. Det skal anlegges 30 p-plasser på arealet, som 
ligger strategisk plassert ved rundkjøringen på Flekkerøy ved bussholdeplass.  
 
I 2010 ble det etablert et lite park & ride-anlegg inne på en privat p-plass på motsatt side i 
rundkjøringen. Men dette ble ansett for utilstrekkelig i forhold til reelt behov. 
 
 
Park & ride Birkeland 
Reguleringsarbeid er i gang med tanke på bygging i 2013. 
 
 

6.2 Kollektivfelt / kollektivgater 
 

I 2011 er det ikke åpnet nye kollektivfelt / kollektivgater. Ett er under bygging, og flere er under 
planlegging. I henhold til Belønningsavtalen skal det etableres 5 km kollektivfelt / bussgater i 
perioden 2009-2012. Under følger oversikt over hva som er bygd til nå, og hva som ferdigstilles i 
løpet av 2012. Det utgjør totalt 4770 m. Målet på 5 km kan nås dersom regionen får tilstrekkelig 
Belønningsmidler i 2012. 
 

Anlegg Ferdig Lengde 
E39 Kartheikrysset 2009 700 m 
E39 Bukksteindalen-Grauthelleren 2010 1110 m 
Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal 2010 240 m 
Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta 2012 700 m 
E39 Rige-Breimyrkrysset 2012 1160 m 
E18 Vollevann-Bjørndalsletta 2012 900 m 
Totalt  4 810 m 
 
I løpet av 2012 vil tre kollektivfelt ferdigstilles og settes i trafikk. Det er strekningen Auglandsbukta- 
Kjosbukta på Vågsbygdveien, strekningen Vollevann-Bjørndalsletta på E18 og strekningen Rige-
Breimyrkrysset på E 39 (1010 m vestgående og 150 m østgående). Totalt åpnes 2760 m 
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kollektivfelt i 2012.  
 
 
Kollektivfelt Auglandsbukta-Kjosbukta  
Anlegget er under full utbygging, og skal stå klart 15. juni 2012. Det omfatter et kollektivfelt på 700 
meter fra Auglandsbukta til Flødemelka ved Kjosbukta. I tillegg inngår to rundkjøringer og en 
undergang for gående og syklende.  
 
Kollektivfelt Rige-Breimyrkrysset.  
Kollektivfeltet Rige-Breimyrkrysset på E 39 er ferdig prosjektert og regulert.  
Anbudet går ut januar 2012. Prosjektet ferdigstilles 30. nov 2012, bortsett fra asfalt slitelag. Dette 
legges våren 2013. Det skal bygges 1010 m vestgående kollektivfelt og 150 m østgående 
kollektivfelt – totalt: 1160 m. 
 
Kollektivfelt Kartheikrysset-Rige 
Reguleringsplanforslag utarbeidet i 2011. Planforslaget behandles i januar 2012. Byggeplan ferdig 
samtidig med reguleringsplan. Målet er å starte av fysiske arbeider i 2012. Prosjektet avhenger av 
tilstrekkelig med belønningsmidler 2012. Strekningen er 950 m vestgående kollektivfelt og 150 m 
østgående kollektivfelt  – totalt: 1100 m.  
 
Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta E18   
Planlegging av kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta på E 18 er i gang. Dette er et prosjekt som ikke 
blir finansiert av Belønningsmidler, og som heller ikke inngår i Belønningsavtalen. Byggeplan blir 
ferdig våren 2012. Bygges høsten 2012. Totallengde på prosjektet er 900 meter. 
 
Kollektivgate i Tollbodgata - Rådhuskvartalet 
Byggeplan ble igangsatt desember 2011 for å bygge kollektivgate langs Rådhuskvartalet i 
Tollbodgata. Dette vil bli en forlengelse av nylig etablert kollektivgate i to andre kvartal i Tollbodgata. 
Bygging starter trolig høsten 2013, og vil bli delfinansiert av renter fra Belønningsmidler.   
 

 
Slik blir kollektivfeltet fra Kjosbukta til Auglandsbukta. Det skal også bygges en kommunal vei 
 (i forgrunnen) som sanerer lokal trafikk rett ut på Vågsbygdveien. 3 D-tegning fra Statens 
vegvesen. 
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Kollektivfeltet fra Auglandsbukta til Kjosbukta langs Vågsbygdveien skal stå ferdig  
15. juni 2012. I 2011 ble det brukt 4 mill. kr i Belønningsmidler til dette prosjektet. 
Foto: Bjørne Jortveit 

 
 
 
6.3 Nye gang- sykkelveier  
 

I 2011 ble det totalt åpnet 5,5 km gang- sykkelveier. I perioden 2009-2011 er det ferdigstilt 14,21 km 
gang-sykkelvei / sykkelfelt. Ifølge Belønningsavtalen skal det bygges / oppgraderes15 km gang- 
sykkelvei / sykkelfelt i perioden 2009-2012. Dette vil bli oppfylt i løpet av 2012. I oktober 2012 skal 
1750 m gang- sykkelvei bygges i Lillesand på Fv 401 fra Høvåg sentrum til Indre Årsnes. Og i løpet 
av 2012 skal 1010 m gang- sykkelvei på Fv 159 / Fv 160 Torve-Moneveien  i Søgne bygges.  
 
Av totalt ca. 17 km nye gang- sykkelveier som er realisert eller vil bli bygd perioden 2009-2012, 
hører 5 km hjemme i Kristiansand og 16 km i omegnskommunene. 
 
Oversikt perioden 2009-2012: 
Anlegg Åpnet kommune Lengde  
Komm. vei. Tretjønnvn. GS og bro ved Prestheia 2009 Kristiansand 0,25 km 
Fv 8 Fløybakken-Skudeviga. Flekkerøy 2009 Kristiansand 0,40 km 
Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal 2010 Kristiansand 0,10 km 
Fv 160 / Fv 159 Udjus-Torve 2009 Søgne 0,50 km 
Fv 204 Ausviga-Samfunnet 2009 Søgne 0,70 km 
Fv 461 Brennåsen-Nodeland 2010 Songdalen 1,60 km 
Rv 9 Homme-Skarpengland 2010 Vennesla 2,60 km 
Fv 452 Justvik-Fagerholt 2010 Kristiansand 2,45 km 
Rv 41 Ryen - Solsletta 2011 Kristiansand    1,30 km 
Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd 2011 Kristiansand   0,40 km 
Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal 2011 Kristiansand 0,10 km 
E39 Oppgradering av GS ved Hannevika 2011 Kristiansand 0,10 km 
Fv  236 Solheimsveien (Bergstø-Tingsaker) 2011 Lillesand    1,20 km 
Fv  239 Møglestu - Stykkene 2011 Lillesand 1,20 km 
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Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro 2011 Birkenes    1,40 km 
Fv 401 Høgvåg-Indre Årsnes 2012 Lillesand 1,75 km 
Fv 159/ Fv 160 Torve-Moneveien 2012 Søgne 1,01 km 
Totalt   17,87km 
 
 
Totalt antall km GS i kommunene: 
Kommune Gang- sykkelvei 
Kristiansand 138,4 km 
Søgne  19,0 km  
Songdalen 16,9 km 
Vennesla  22,9 km 
Lillesand 27,4 km 
Birkenes 6,2 km 
Totalt 230,1 km  
 
 

 
Elever på Birkeland skole tar i bruk ny gang- sykkelvei på strekningen Flaksvann- 
Gamle Mollestad bro i Birkenes 15. september 
 
7. Trafikkulykker  
 
Antall trafikkdrepte i Kristiansandsregionen (4) var det laveste siden 2005. Antall ”alvorlig skadde” 
var det laveste i perioden 2000 til 2010. Imidlertid var antallet «meget alvorlig skadde» 2011 på et 
høyt nivå (4). Totalt sett underbygger likevel statistikken for 2011 en langvarig trend som viser at 
trafikkulykkene reduseres.  
 
I 2011 ble det gjennomført en rekke mindre trafikksikkerhets-prosjekter med midler fra  
myk pakke. Det er en årlig sekkepost til TS-tiltak i myk pakke. Potten for 2011 var 1 mill. kr. 
 
Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for TS-arbeidet i regionen. Fylkeskommunen finansierer 
de to prosjektene 18+ og Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen.  
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Diagrammet viser alle typer legemeldte trafikkulykker. Tallene 2011 bekrefter en relativt klar trend, 
nemlig at ulykkestallene er på vei nedover. Både «alvorlige skadde» og «drepte» er det laveste i 
perioden 2000 til 2011. (Kilde: Statens vegvesen) 
 
 

 
Diagrammet viser legemeldte sykkelulykker. I 2011 ingen syklister drept   
i trafikken. En ble meget alvorlig skadd. Resten av ulykkene er lettere  
skader. (Kilde: Statens vegvesen) 
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8. Luftforurensning  
 

Svevestøv og NO2 overvåkes kontinuerlig på to punkter i Kristiansand – ved Gartnerløkka og i 
Stener Heyerdalsgate. Grenseverdiene i luftforurensningsforskriften er overskrides foreløpig ikke, 
men utredningsplikten er utløst. Som følge av det engasjerte ATP – samarbeidet i 2010 COWI AS til 
å utarbeide rapporten «Plan for miljøtiltak innenfor transportsektoren i Kristiansand sentrum». 
Rapporten ble utarbeidet i 2011. 
 
Rapporten inneholder en kartlegging av luftkvaliteten i Kristiansand, inklusiv en analyse av hva som 
er de viktigste kildene til dårlig luftkvalitet. Rapporten inneholder også en vurdering av aktuelle tiltak 
for å bedre luftkvaliteten.  
 
Biltrafikk er den klart viktigste årsaken til luftforurensning i og ved Kristiansand sentrum. Det økende 
antall dieselkjøretøyer har gitt økt luftforurensing, særlig når det gjelder NO2. Det gjelder også 
dieselkjøretøyer med partikkelfilter. Først fra  2013 kommer det strengere utslippskrav til nye biler, 
som vil redusere utslippene fra dieselbiler vesentlig.  
 
Skipstrafikk (særlig ferjetrafikken), vedfyring, oljekjeler og prosessutslipp bidrar også til 
luftforurensning i Kristiansand, men i vesentlig mindre grad enn biltrafikken. COWI – rapporten 
redegjør nærmere for dette.            
 
Svevestøv 
 

 
 
Årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift om begrensing av forurensing er 40 µg/m³. I 2010 lå 
alle tre verdiene opptil dette, og i 2011 ligger verdien fra Gartnerløkka målestasjon tett opptil. 
(Målestasjonen i Vestre Strandgate er nedlagt). 
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Klima- og forurensningsdirektoratet tillater overskridelser på anbefalte grenseverdier 35 dager i året. 
I 2011 ble grenseverdien overskrevet 11 dager ved målestasjonen ved Gartnerløkka, og 4 dager 
ved målestasjonen i Stener Heyerdahlsgate.  

 
Forslag fra COWI-rapporten: 
Tiltak 
 

Effekt Kommentar 

1. Bærekraftig arealbruk Viktigste virkemiddel for å 
begrense trafikkveksten 
på lang sikt 

Følges opp i oppfølging av 
vedtatt Regional plan for 
Knutepunkt Sørlandet   

2. Kollektivsatsing Demper biltrafikken, særlig 
i kombinasjon med 
restriktive virkemidler 

Vurderes i 
Samferdselspakke 2 

 
3. Sykkelsatsing 

 
Demper biltrafikken, særlig 
i kombinasjon med 
restriktive virkemidler 

 
Under gjennomføring. 
Videreføring/opptrapping 
vurdere i 
Samferdselspakke 2  

4. Satsing på gange Demper biltrafikk, særlig i 
kombinasjon med 
restriktive virkemidler 

Vurderes i 
Samferdselspakke 2 

5. Flerbruksfelt Demper biltrafikken Vedtatt. Vurderes av 
Statens vegvesen 

6. Restriktive tiltak mot 
biltrafikken 

Det mest effektive tiltak for 
å dempe biltrafikken på 
kort sikt 

Forutsetter et godt 
kollektivtilbud. Vurderes i 
Samferdselspakke 2  

7. Ladepunkter for elbiler Noe effekt på sikt Gjøres i noen grad 
Anbefales trappet opp  

8. Tiltak i kommunens 
bilpark 

Begrenset effekt, men 
viktig signal 

Under gjennomføring. 
Anbefales trappet opp 

 
Flere kjører piggfritt 
 
Bruken av piggfrie økte litt i 2011 i forhold til 2010. En spørreundersøkelse gjort av Respons 
Analyse viste at 59 % av bilførerne i Kristiasandsregionen kjørte med piggfrie dekk, mens 40 % 
brukte piggdekk. Dette er den høyeste piggfriandelen siden Respons Analyse startet sine 
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spørreundersøkelser i 1998.  
 
Bilistene blir også spurt om hvilken dekktype de vil velge neste gang skal kjøpe dekk. Og det er 
tydelig at snørike vintrene 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 %, og i 2011 svarte 
56 % at de vill kjøpe piggfrie dekk.  
 
 

 
 
9. Kampanjer, Europeisk mobilitetsuke og 
Sykkelmagasinet 
 
ATP gjennomførte i 2011 to store adferdskampanjer - Tusentråkk og Jeg kjører grønt. 
I tillegg arrangerte ATP flere aktiviteter under Europeisk mobilitetsuke. ATP deltok også på Verdens 
miljøverndag. Som et viktig ledd i promotering av sykling og gange regionen ble 7. utgave av 
Sykkelmagasinet sendt ut til at husstander i regionen. 
 
Tusentråkk    
 
2862 deltakere meldte seg på Tusentråkk 2011. Kampanjen varte i 7 uker fra 3. mai til 17. juni. 
Bare i 2010 har det vært flere deltakere. Alle som syklet eller gikk til jobb eller skole / studier eller til 
i Kristiansandsregionen kunne delta. Det var nettbasert påmelding www.jegkjorergront.no.  
”Lokkemidler” var sykkeljakker og gavekort sportsutstyr. 1000 sykkeljakker jakker ble ”revet vekk” i 
løpet av 10-15 minutter.  
 
Av alle tusentråkkere som meldte seg på, kom 1309 stykker i kategorien "Ti-tråkker", med ti eller 
flere registrerte poeng. 482 har virkelig tråkket til ble "Supertråkker" med mer enn 30 poeng (t/r 
jobb/studier) på de syv ukene kampanjen varte.  
 
180 av de 2862 tusentråkkerne gjorde en super innsats med å verve nye tråkkere. Disse vervet til 
sammen 327 nye deltakere.  
 
Sykkelaksjonen ble på vanlig måte også promotert via Sykkelmagasinet, og lokale nyhetsmedier i 
Kristiansandsregionen. Alle virksomheter med 20 ansatte eller flere i Kristiansandsregionen ble per 
brev oppfordret til å delta på Tusentråkk. Et nett av bedriftskontakter er innselgere av Tusentråkk 
mot kolleger i egen bedrift. 
 
Jeg kjører grønt 
 
2832 deltok på ATPs høstkampanje, Jeg kjører grønt, som ble arrangert i perioden 29. august til 
medio desember. Tilsvarende kampanje i 2010 hadde 4000 deltakere. Det ble brukt vesentlig større 
ressurser på kampanjen i 2010, noe som forklarer at et lavere deltakerantall. I 2010 ble det satset 
ekstra på grunn av innføring av ny bomavgift. 
 
Alle personer over 15 år, som bor, går på skole eller arbeider i Kristiansandsregionen, kan delta i 
ATPs høstkampanje - Jeg kjører grønt. Alle typer reiser kan registreres, så sant de ble gjennomført 
på miljøvennlig måte – definert som sykling, gang, buss og tog. Den største forskjellen på 
Tusentråkk og Jeg kjører grønt er at kollektivreiser er inkludert i Jeg kjører grønt. 
 
Deltakerne sanket totalt 118 210 poeng, noe som betyr at hver deltaker i gjennomsnitt presterte 42 
grønne poeng. Drøyt 50 % av poeng var sykkelpoeng, mens gang og buss/tog utgjorde ca. 25 % 
av poengene.  
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Jeg kjører grønt har også en konkurranse mellom bedrifter / virksomheter. Bedriftene / 
virksomhetene konkurrerer om å oppnå flest mulig poeng per ansatt. I 2011 var 120 virksomheter / 
bedrifter aktive i bedriftskonkurransen. De ble delt inn i tre kategorier «under 15 ansatte»,  
«15-50 ansatte» og «over 50 ansatte». Beste bedrift i hver kategori vant 10.000 kr, som skal brukes 
til å tilrettelegge ytterligere for miljøvennlig transport på egen arbeidsplass. 
 
Nytt i 2011 var en reisemodul, der de som ville registrere reiselengde ble med på en tur fra 
Kristiansand i retning Polarsirkelen og Nordkapp. Ove 1000 deltakerne var med på reisemodulen. 
Alle som nådde Polarsirkelen fikk en t-skjorte. Det var 167 som minst nådde dit. 52 deltakere nådde 
helt fram til Nordkapp. 
 
 
Europeisk mobilitetsuke 
 
En rekke delarrangementer fra 12.-19. september.  Samarbeid med Kvadraturforeningen, Agder 
Kollektivtrafikk, Grønn hverdag, Kristiansand kommune og ATP (hovedarrangør). Europeisk 
mobilitetsuke ble gjennomført for 7. år på rad. 
 
Oversikt over uka:  (busskorttilbud hele uka) 
Tirsdag 13. sept:  Økokjøringskurs 
Onsdag 14. sept:  Sykkeldag 
Torsdag 15. sept:  Åpning av ny G/S i Birkenes kommune.  
   Lansering av Al Gores nye film på Klimahuset 
Lørdag 17. sept:  Bilfri dag i Kvadraturen, Kristiansand sentrum 
Mandag 19. sept:  Start Aktive skolebarn: Gåkampanje 1.-4. trinn. 
 
 

 
Publikum fikk prøve simulert økokjøring. Foto: Bjørne Jortveit 
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Ansiktsmaling på Bilfri dag. Foto: Bjørne Jortveit 
 
 
Lys i mørket 
 
«Lys i mørket» er en aksjon for økt bruk av lys på sykkel. I morgenrushet stoppes syklister som ikke 
har lys av politiet/ansatte i Kristiansand kommune. De som ”kunne fått” bot, får i stedet en gratis lykt 
av ATP-samarbeidet. Aksjonen er et samarbeid mellom politiet, Kristiansand kommune og ATP.  
Det lages statistikk over lysbruk blant syklister. Gode medieoppslag i 2011. Gitt bort ca. 450 lykter. 
 
 
Sykkelmagasinet 
 
Sykkelmagasinet til alle husstander i Kristiansandsregionen ble utgitt for 7. gang. Hovedsaken var 
fokus på Kristiansand som Norges beste sykkelstorby. 
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10. Regnskap 
 
ATP-samarbeidet.  Driftsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2011 

 
  Utgifter 

Inntekt/ 
refusjon 

Mva 
komp. 

Netto 
forbruk Budsjett 

Avvik  
budsjett  

Utgifter:             

Adm. (faglig/politisk sekretariat) 1 454 493 -6 207 -28 522 1 419 764 1 205 000 -214 764 

Ufordelte midler (overf. fra 2010)      9) 33 373 -498 746   -465 373 0 465 373 

Infotiltak gang /sykkel                       1) 2 620 734 -256 110 -303 545 2 061 079 2 200 000 138 921 
Miljøtiltak, kampanjer 565 558   -91 588 473 970 200 000 -273 970 
Regional plan 40 125   -8 025 32 100 150 000 117 900 
Miljøplan, luftforurens., modell   2)    9) 317 217 -200 000 -63 155 54 062 100 000 45 938 

Kollektivtrafikk, infotiltak 700 000     700 000 700 000 0 

Studietur, fagseminar  3) 0     0 100 000 100 000 

Alt. finansiering av kollektivtrafikk     4) 0     0 100 000 100 000 

Utredninger konsulenter 5) 0     0 211 000 211 000 

Bussmetrovisjon virkelighet oppfølg 6) 0     0 200 000 200 000 

Økt kollektivtrafikk, utredning       7)  9) 300 000 -300 000   0   0 

Totalt 6 031 500 -1 261 063 -494 835 4 275 602 5 166 000 890 398 

              

Inntekter:             

Vest-Agder fylkeskomm.   513 000     513 000 0 

Aust-Agder fylkeskomm.   103 000     103 000 0 

Inntekter refusjoner   1 261 063     0 0 

Kommunene   4 560 000     4 550 000 10 000 

Momskompensasjon   494 835     0 0 

Totalt    6 931 898     5 166 000 10 000 

              
Balanse 31.12.11 /bundet  
fond 2012                                       8) 900 398         900 398 

 
1) Infotiltak gang / sykkel er tilført refusjon fra Nordiske Sykkelbyer, Europeisk mob. uke, samt inntekter fra  

salg av sykkeleffekter. 

2) Miljøplan, luftforurensning. 200 000 kr var budsjettert i 2010 og satt av på fond. 

3) Studietur, fagseminar ATP-utvalget. Utsatt til 2012. 

4) Alt. finansiering av kollektivtrafikk. Utført prosjekt som faktureres i 2012. 

5) Utredninger konsulenter. Ikke utført prosjekt. Gjøres i 2012. 

6) Bussmetrovisjon virkelighet oppfølg. Ikke utført prosjekt. Gjøres i 2012. 

7) Økt kollektivtrafikk, utredning. Utført av Urbanet i 2012, og finansiert av Vest-Agder fylkeskommune i 2010.  

Refundert av ATP Kristiansand kommune i 2011. 300 000 kr var budsjettert i 2010 og satt av på fond.  

8) 460.000 kr er lagt inn i budsjett 2012 

9) Totalt ble det overført kr 998 746 i driftsmidler fra 2010. 500.000 kr var fordelt til finansiering av to fullførte  

prosjekt. 498 746 var udisponerte midler. 
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ATP-samarbeidet.  Investeringsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2011 
 

 

  Utgifter Inntekter 
Mva  
komp. 

Netto  
forbruk Budsjett 

Avvik  
budsjett 

"Gamle" ATP-prosjekter:             

Prosjektledelse ATP 18 830     18 830 0 -18 830 

Tollbodgaten, kollektivfelt     1) 1 670 000     1 670 000 500 000 -1 170 000 

Tollbodgaten, Rådhuskvartalet  15 600   -3 120 12 480 0 -12 480 

Festningsgaten, kollektivfelt 135 000     135 000 1 200 000 1 065 000 

Vennesla park & ride 108 585   -21 717 86 868 100 000 13 132 

Krossen park & ride 31 527   -2 500 29 027 30 000 973 

Total ATP-prosjekter: 
 

1 979 542 
 
0 

 
-27 337 

 
1 952 205 1 830 000 -122 205 

              

Belønningsprosjekter:             

Kartheikrysset, koll.felt       2) 0     0 500 000 500 000 

Bukkesteindalen-Breimyr, koll.felt 4 399 276     4 399 276 4 400 000 724 

Rigekrysset-Breimyr, koll.felt 1 600 000     1 600 000 7 000 000 5 400 000 

Bussprioritering lyskryss    3) 0 0   0 100 000 100 000 

Park & Ride Tangvall 529 000     529 000 1 941 760 1 412 760 

Park & ride, Flekkerøy, Nodel. m.fl 77 187   -6 559 70 628 6 000 000 5 929 372 

Oddernesveien, sykkelstamvei 0     0 3 000 000 3 000 000 

E39 Hannvika-Kartheikr, 0     0 2 000 000 2 000 000 

Sykkelstamvei 0     0 4 418 747 4 418 747 

Overordnet Infrastrukturpl. kollektiv 0     0 401 147 401 147 

Planlegging Vågsbygdvn, koll.felt  400 000     400 000 379 093 -20 907 

Planlegg.oppgr.  hovedsykkelvei 230 532   -5 524 225 008 707 360 482 352 

Totalt Belønningsprosjekter: 7 235 995 0 -12 083 7 223 912 30 848 107 23 624 195 

              

Sum forbruk alle prosjekt 9 215 537           

              

Inntekter/finansiering:             

Momskompensasjon   39 420         

Renter Belønningsmidler 2010   1 128 000         

Overført fra 2010   36 226 172         

Sum inntekt/finansiering   37 393 592         

Balanse 31.12.11 / bundne fond 28 178 055           

              

Resultat             

ATP - prosjekter overf.  2012 0           

Belønningsmidler overf.  2012 23 624 195           

Udisponert overført til 2012 4 553 860           
 

 

 
Merknader: 

1) Prosjektet ble vesentlig dyrere enn tidligere estimert 
2) Rest fra fullført prosjekt 
3) Rest fra fullført prosjekt 
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