Rapport Kristiansandsregionen belønningsavtalen 2013-2016

Den nye bussterminalen ved Vågsbygd senter ble satt i drift høsten 2016. Elever fra Vågsbygd
videregående skole går på metrobuss 2. Foto: Bjørne Jortveit
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1. Innledning
I rapporten for perioden 2013-2016 rapporterer vi kun på prosjekter som helt eller delvis er
finansiert av belønningsmidler. Inkludert er ekstra belønningsmidler 2015 og ekstra
belønningsmidler 2016. Det rapporteres også på restmidler fra belønningsavtalen 20092016.
I tidligere rapporter fra Kristiansandsregionen har det vært inkludert fysiske og andre tiltak
finansiert med andre midler enn fra belønningsmidlene. Det ble gjort for å gi det fulle bilde av
hva som er gjort for å nå nullvekstmålet. Disse prosjektene var også finansiert av bompenger
(Samferdselspakke 1 – myk pakke) og ATP-samarbeidets driftsbudsjett.
I denne rapporten nevnes prosjekter med andre finansieringskilder enn belønningsmidler
nevnes kun summarisk.

2. Belønningsavtalen og økonomiske rammer
Det ble inngått belønningsavtale mellom Kristiansandsregionen v/ Vest-Agder
fylkeskommune og Kristiansand kommune og Samferdselsdepartementet 13. september
2013. Departementet ga tilsagn om 285 mill. kr. På bakgrunn av årlig rapportering fra ATPsamarbeidet, er alle midlene fra departementet utbetalt til regionen. Midlene er utbetalt slik:
2013
45 mill. kr

2014
80 mill. kr

2015
80 mill. kr

2016
80 mill. kr

Ekstra belønningsmidler
I tillegg har regionen fått ekstra belønningsmidler i 2015 og 2016 etter særskilte utlysninger
fra Samferdselsdepartementet i egne søknadsrunder. Det er gitt tilsagn slik:
2015: 35 mill. kr
2016: 30 mill. kr

2.1 Faktisk forbruk og gjenstående midler
ATP-samarbeidet vedtok 13. desember 2013 en tiltaksplan med et årlig forbruk slik:
2013
13 mill. kr

2014
90 mill. kr

2015
102 mill. kr

2016
80 mill. kr

Faktisk forbruk og gjenstående «ordinære» midler

Forbruk
Gjenstående 31. des.

2013

2014

2015

10,0 mill. kr
35,0 mill. kr

47,4 mill. kr
69,9 mill. kr

83,8 mill. kr
71,3 mill. kr

2016
per 31. des.
78,8 mill. kr
68,3 mill. kr
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Ekstra belønningsmidler - forbruk og gjenstående midler
Utbetalte midler
2015
2016
Totalt

35 mill. kr
30 mill. kr
65 mill. kr

Forbruk per
31. des. 2016
16,7 mill.kr
5,1 mill. kr
21,8 mill. kr

Gjenstående
per 31. desember
18,3 mill. kr
24,9 mill. kr
43,2 mill. kr

Mange av 2015-prosjektene er ferdige, og de fleste av de resterende er under
gjennomføring. Naturlig nok er ikke gjennomføringen av 2016-prosjektene kommet
like langt. Men mange er godt i gang. Svært mye av de gjenværende ekstramidlene
fra 2015 og 2016 vil bli brukt i 2017.

Totalt gjenstående midler / ikke utbetalte midler
«Ordinære» belønningsmidler 2013-2016

68,3mill. kr

Ekstraordinære midler

43,2 mill. kr

Totalt

111,5 mill. kr

Rentemidler medregnet
I perioden 2013.-2016 er dert brukt 220 mill. kr. Samtidig er det 68,3 mill. kr i gjenstående
midler. Til sammen er dette 288,3 mill. kr, altså mer enn det som er overført fra SD
(285 mill. kr). Dette skyldes av alle rentemidlene fra belønningsmidlene er tilført
belønningsprosjekter. Bruk av rentemidlene er ikke skilt ut som egen post, verken i regnskap
eller i rapporter til SD.

2.2 Belønningsavtalens målsetting
I avtalen er det kun ett konkret kriterium regionen blir målt etter. Det er nullvekst i
personbiltrafikken i perioden 2013-2016, definert som passeringer gjennom de fem
bomstasjonene i Kristiansand. Sammenlikningsåret er 2012. Sitat fra belønningsavtalen:
”Målsetting i avtaleperioden er nullvekst i personbiltrafikken, dvs. personbiltrafikk ved utløpet
av avtaleperioden lik personbiltrafikk ved inngangen til avtaleperioden. Målsettingen
omfatter personbiltrafikk i Kristiansandsregionen, målt ved passering gjennom eksisterende
bomstasjoner.”
Videre er det nedfelt i avtalen hva slags virkemidler som skal brukes. Sitat fra avtalen:
”Det legges til grunn av målsettingene for trafikkavviklingen skal nås gjennom restriktive tiltak
for personbiltrafikk, arealpolitiske virkemidler og kollektivtransportfremmende tiltak (evt. også
tiltak for sykkel og gange), slik det fremgår av byområdets søknad om belønningsmidler.
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Dersom det ligger an til at målene ikke vil bli nådd, må byområdet justere
virkemiddelbruken.”

2.3 Måloppnåelse
I 2016 var personbiltrafikken 0,7 prosent lavere enn i 2012. Det vil si at målet om nullvekst er
oppfylt. Gjennomgående tendens er at trafikken på europaveiene har økt fra 2014, mens
trafikken over de andre bomstasjonene er redusert gjennom hele perioden. Nedgangen på
Rv 9 har vært betydelig.

Passeringer gjennom bomstasjonene 2012-2016:
Passeringer
2012

Passeringer
2013

Passeringer
2014

Passeringer
2015

Passeringer
2016

Reduksjon
2012-2016

18 819 282

18 681 482

18 469 230

18 646 756

18 687 753

-0,7 %

Trafikken gjennom bomstasjonene i Krsitiansand var 0,7 % lavere i 2016 enn i 2012.

Personbiltrafikken er redusert med 0,7 % fra 2012 til 2016. Statistikkilde: Nye Kristiansand
Bompengeselskap

Som det tidligere er informert om i årsrapporter, er det slik at trafikken på de to europaveiene
har økt i perioden 2012 til 2016. Men denne økningen er mer enn veiet opp av nedgang på
Rv 9, Fv 1 (bomstasjon Sødal) og kommunal vei (bomstasjon) Presteheia).
Det er trafikken på E 18 som har økt mest. Veksten var 4,3 % fra 2012 til 2016. Dette henger
blant annet sammen med økt handel i Sørlandsparken, 4 -felts vei mellom Grimstad og
Kristiansand, samt generelt lite kø. Økningen på E 39 (Vesterveien) skyldes bedre
veikapasitet og mindre kø. I tillegg skyldes det at mye trafikk fra Tinnheia er sluset over på
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E 39, på vei inn mot byen. De passerer bomstasjonen på Vesterveien i stedet for
bomstasjonen på Rv 9.
Det måles kontinuerlig med tellinger om bilister på Rv 9 som skal til E 39 og vestover mot
Mandal, sniker i bomringen. Hypotesen har vært at en del bilister kjører Møllevannveien over
Grim og ned på E39 via den nye veien fra Tinnheia og vestover for å slippe å betale i
bomstasjonene. Men tellinger i 2014, 2015 og 2016 viser at trafikken forbi Møllevannsveien
(forbi Idda) har vært stabil. Det er riktignok økende trafikk på den nye veien ned fra Tinnheia.
Den økte med 7 % fra 2015 til 2016. Men det skyldes interntrafikk fra Tinnheia. Stadig flere
av de som bor på Tinnheia kjører den nye veien når de skal inn til byen, og passerer da
bomstasjonen på E 39 i stedet for å kjøre gjennom bommen på Rv 9, slik de gjorde før.
Trafikken forbi Idda økte med kun 1 % fra 2015 til 2016.
Statens vegvesen konkluderer så langt med at den nye veien fra Tinnheia og ned på E 39
har ført til lite sniking i bommene. Den nye veien fra Tinnheia til E 39 ble åpnet sommeren
2014.

Bomstasjon

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Endr.
20122016

E18

7 616 843

7 846 094

7 889 251

7 956 390

8 138 195

8 179 628

+4,3%

E39

6 958 183

6 981 630

6 897 656

6 923 559

7 161 861

7 175 537

+2,8%

Rv 9 Grim

2 518 359

2 467 076

2 415 770

2 134 829

1 881 288

1 876 309

-23,9%

Prestheia

554 114

551 458

521 073

510 019

508 833

505 848

-8,3%

Sødal

950 694

973 024

957 732

944 433

956 579

950 431

-2,3%

Totalt

18 598 193

18 819 282

18 681 482

18 469 230

18 646 756

18 687 753

-0,7%

Tabellen viser antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2016. Totalt har
personbiltrafikken gått ned med 0,7 % fra 2012 til 2016. I forhold til 2012 har det vært økning gjennom
bomstasjonene på de to europaveiene, mens det har vært nedgang ved de tre andre bomstasjonene.
Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap
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Personbiltrafikken fordelt på de fem bomstasjonene. Fra. 2012 til 2016 er totaltrafikken gjennom
bomstasjonene redusert med 0,7 %. Trafikken på E 18 og E 39 har vokst. På de tre øvrige er trafikken
redusert. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap

Elbiler
Antall elbiler gjennom bomstasjonene økte kraftig i årene 2014, 2015 og 2016.
I 2013 utgjorde elbilene bare 0,7 % av personbiltrafikken. I 2014 var andelen elbiler 2 %,
i 2015 var den 4 % og i 2016 hadde den steget til 6,1 %. Elbilene inngår i statistikken for
totaltrafikk og rushtidstrafikk.
Dersom man trekker ut alle passeringene av elbiler i bomringen, viser det seg at nedgangen i
konvensjonelle biler var hele 6,8 %.

Andel elbiler i prosent av total trafikk
Bomstasjon

2014

2015

2016

E18 Bjørndalsletta

1,9

3,9

6,1

E39 Vesterveien

2,0

3,9

5,9

Rv9 Grim

1,8

4,1

6,1

Presteheia

3,0

6,4

10,5

Sødal

1,4

3,2

4,7

2,0

4,0

6,1

Snitt totaltrafikk

2013

0,7

Det blir stadig flere elbiler som passerer bomstasjonene. I 2016 var 6,1% av
alle passeringer en elektrisk drevet bil. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap
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Figuren viser utviklingen i personbiltrafikken og forholdet mellom elbiler og konvensjonelle biler. Den
røde kurven viser hvordan totaltrafikken, inkludert elbiler har utviklet seg, mens den blå kurven viser
hvordan passeringer med konvensjonelle biler har utviklet seg. I 2016 var 6,1 % av alle passeringene
gjennom bomstasjonene elbiler. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap

8

3. Virkemiddelbruk
I avtaleperioden er det brukt og brukes en rekke virkemidler for å oppnå målet om nullvekst
i biltrafikken.

3.1 Tidsdifferensierte bomsatser
Tidsdifferensierte bomsatser ble innført 16. september 2013. Statistikk viser at nedgangen i
rush fra 2012 til 2016 har vært 3,2 prosent. Nedgangen ble etablert i 2013, da
tidsdifferensierte bomstaser ble innført. Det var en markant nedgang fra måneden før
innføring til måneden etter avgiften ble innført. Sammenliknet med 2012 har
trafikkreduksjonen i rush holdt seg stabilt på ca. 3 prosent i 2014, 2015 og 2016.

Rushtrafikk morgen og ettermiddag:

Rushtid

Redusert
trafikk
2012-2016

Endring %

Morgen

-100 033

-3,3

Ettermiddag

-88 238

-3,1

Sum

-188 271

-3,2

Tabellen viser at reduksjonen i rush har
vært nokså lik på morgen og ettermiddag.

Rushtrafikk 2012-2016 fordelt på bomstasjoner:
Bomstasjon

2012

2013

2014

2015

2016

Endr
2012
2013
i%

Endr
2013
2014
i%

Endr
2014
2015
i%

Endr
2015
2016
i%

Endr
2012
2016
i%

E 18

2454996

2417979

2452878

2486634

2488035

1,5

+1,4

+1,4

+0,1

+1,3

E 39

2220787

2170832

2190403

2254234

2252469

-2,3

+0,9

+2,9

-0,1

+1,4

Fv 1 Sødal

368204

354301

349709

345655

337850

-3,7

-1,3

-1,2

-2,3

-8,2

Rv 9 Grim

706555

681431

571186

500860

501037

-3,6

-16,2

-12,3

0

-29,1

Presteheia

176852

165882

162553

161047

159732

-6,2

-2,1

-0,9

-0,8

-9,7

5927394

5790425

5726729

5748430

5739123

-2,3

-1,1

+0,4

-0,2

-3,2

Totalt

Statistikken viser at rushtrafikken totalt er redusert med 3,2 % fra 2012 til 2016. Den økte noe i 2015,
men ellers var det reduksjon hvert år. På Europa-veiene har imidlertid rushtrafikken økt litt. Men det
stabiliserte seg i 2016. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap
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Endring i rushtrafikk høsten 2013:
2012

2013

Endring

Prosent

Uke 38 og
39

244 325

226 533

17 992

-7,3

okt

549 195

519 858

29 337

-5,3

nov

542 537

492 015

50 522

-9,3

des

425 749

439 115

13 366

3,1

Statistikk fra ukene og månedene etter innføring av tidsdifferensierte bomsatser
i september 2013 viser en markant reduksjon sammenliknet med tilsvarende periode i 2012.

3.2 Tilskudd til bussdrift
En betydelig del av belønningsmidlene er brukt og brukes til å styrke rutetilbudet i regionen.
Statistikk fra Agder Kollektivtrafikk viser at dette har gitt god effekt. Det har vært vekst i
busstrafikken vært år i avtaleperioden.
I perioden 2013-2016 økte antall passasjerturer med 9,8 %. Det skyldes en rekke forhold:
bedre rutetilbud, moderate priser på periodekort og flexikort og bedre infrastruktur
(sanntidsinformasjon, oppgraderte busstopp, nye kollektivfelt og flere innfartsparkeringer).
I 2013 økte antall passasjerturer med 4,7 % sammenliknet med 2012. I 2014 var økningen
4,1 % i forhold til 2013. I 2015 økte passasjerturer i regionen med ca. 1,3 % sammenliknet
med 2014. Og i 2016 økte busstrafikken med 4,4 % i forhold til 2015.

Antall bussturer øker stadig i regionen. Fra 2013 til 2016 har økningen vært 9,8 %.
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk.
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Metrorutene, det vil si de mest trafikkerte byrutene i Kristiansand, har jevnt over økt noe mer
enn de regionale reisene.
Den solide økningen fra 2015 til 2016 skyldes blant annet forbedret rutetilbud fra høsten
2016. Forbedringer midtveis i 2015, har gitt full effekt i 2016, slik at dette også har bidratt til
det gode resultatet i fjor.
Statistikken i grafen på side 10, og tabellen under, gjelder Kristiansandsregionen med de fire
kommunene i Vest-Agder: Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. Tallene for 2014,
2015 og 2016 er korrigert noe i forhold til tidligere innsendte rapporter. Det skyldes at AKT
har fått full oversikt over hvor mange mobilbilletter de faktisk har solgt. Tidligere er dette bare
blitt estimert.

2011
2012
2013
2014
2015
3 267 823
3 381 113
Bussmetro
3 564 680 3 718 197
3 764 033
4 359 024
4 352 714
Andre ruter Kristiansandsreg.
4 557 164 4 759 481
4 775 203
7 626 847
7 733 827
Sum
8 121 844 8 477 678
8 539 236
Utviklingen i busstrafikken viser en jevnt økende. Fra 2013 til 2016 har økningen vært 9,8 %.
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk.

2016
3 890 456
5 028 176
8 918 632

Linje 100 Kristiansand-Arendal

Linje 100 har hatt en formidabel vekst i perioden 2013-2016.
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk

Linje 100 mellom Kristiansand og Arendal har hatt en kraftig vekst i perioden. Det skyldes for
det første økt frekvens, men også at ruten er lagt om i Arendal, slik at den også er brukt til
skoleskyss.
Linje 100 er subsidiert med belønningsmidler siden 2009.
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Tilskudd til bussdrift i regionen, fordelt på finansieringskilder

Tabellen viser tilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen (millioner kr) for årene 2014, 2015 og 2016.
Midler til bussdrift på Linje 1 mellom Arendal-Kristiansand er ikke inkludert. Det utgjør årlig 1,5 mil. kr.
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk.

3.3 Kollektiv infrastruktur - ordinære belønningsmidler
2013-2016
Ny kollektiv infrastruktur sentralt for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.
Det redegjøres for bruk av belønningsmidler til kollektiv infrastruktur i kapittel 4.2.

3.4 Sykkel og gange - ordinære belønningsmidler
2013-2016
Ny infrastruktur for sykkel og gang er sentralt for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.
Det redegjøres for bruk av belønningsmidler til sykkel og gange i kapittel 4.3.

3.5 Ekstra belønningsmidler 2015 og 2016
Det redegjøres for bruk av ekstra belønningsmidler i kapittel 6 og 7.

3.6 Midler fra belønningsavtalen 2009-2012
Midler fra forrige avtaleperiode, 2009-2012, har vært brukt gjennom hele perioden 20132016. Det har vært et naturlig etterslep på bruk av disse midlene fordi det tar tid å planlegge
og igangsette tiltak. Disse midlene er brukt til drift av kollektivtrafikken og til finansiering av
infrastruktur kollektiv, sykkel og gange. Det redegjøres for bruk av restmidler i kapittel 8.

3.7 Areal- og utbyggingspolitikk
Alle de sju kommunene i regionen jobber aktivt med å kanalisere mest mulig av sin
boligbygging i tettsteder og langs kollektivakser. Dette er i tråd med Regional arealplan for
Kristianandsregionen. Høsten 2016 har alle kommunene i regionen rapportert til Vest-Agder
fylkeskommune om hvordan oppfølgingen av Regional plan har vært, med status på alle
tema i planen. Det er redegjort for arealpolitikken i søknad om belønningsmidler 2017-2019
som ble sendt SD i november 2016. Det er tidligere rapportert på utbyggingspolitikk til
Samferdselsdepartementet for alle kommunene for 2015.
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Kanalbyen på Odderøya er et av de beste eksemplene på fortetting og kompakt by. Utbyggingen er i
gang. De første boenhetene er innflyttingsklare i 2018/2019. Illustrasjon: Dots/A-lab

3.8 Adferdskampanjer
Det er brukt midler fra ATP-samarbeidets driftsbudsjett til å arrangere kampanjer.
I forbindelse med innføringen av tidsdifferensierte bompenger ble kampanjen ”Hopp over
bommen” arrangert i 2013, med en oppfølger i 2014. Det ble gjennomført stands på de
største arbeidsplassene i Kristiansand.

Jeg kjører grønt
Siden 2010 er kampanjen «Jeg kjører grønt» gjennomført med et snitt på drøyt 3000
deltakere årlig. I 2016 nådde kampanjen 3076 deltakere. Deltakerne logger sine
miljøvennlige reiser både i jobb- og fritidssammenheng på nettet.

Beintøft
I flere har vår region satset på Miljøagentenes nasjonale kampanje - Beintøft. Kampanjen går
ut på at flest mulig elever skal sykle og gå til skolen. Regionen har markedsført kampanjen
inn mot skolekontorene og skolene, har fulgt opp skolene og premiert de beste skolene og
klassene. 2-3000 elever har vært år deltatt i Beintøft-kampanjen.
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4. Bruk av ordinære belønningsmidler
2013-2016
4.1 Driftstiltak kollektiv
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til økt produksjon av
kollektivtransport i mange år. Dette har vært et viktig element for å utvikle og forbedre
kollektivtransporten i vårt område.
Totalt er det overført 137 mill. kr i driftsmidler til Agder Kollektivtrafikk fra avtalen 2013-2016.
I samme periode er de brukt 136,2 mill. kr til formålet:
2013
mill. kr

2014
mill. kr

2015
mill. kr

2016
mill. kr

2013-2016
mill. kr

Overført til AKT

10

37,0

43,0

47,0

137

Forbruk

9,7

33,0

40,6

52,9

136,2

Midler brukt i 2013:
Høsten 2013 ble det innført tidsdifferensierte bompenger i Kristiansand. I forbindelse med
innføringen ble rutetilbudet forbedret. Endringene omfattet blant annet følgende:


Tømmerstø/Holte/Dvergsnes (med forbedret tilbud og økning i antall avganger
i rushtrafikk +kveld)



Suldalen (dobling av antall avganger gjennom hele uken fra Suldalen)



Sykehuset-Holte som egen "arbeidsbuss" (rush)



Forbedret tilbud Flekkerøy-UiA/Sørlandsparken (rush)



Søgne og Songdalen: Bussene kjører helt til UIA om morgenen



Slettheia-Søm: Flere avganger



Andøya-Vågsbygd kirke: 2 nye avganger morgen og kveld og forbedret
korrespondanse



Justneshalvøya: En ekstra avgang om morgenen

Total kostnad for ruteforbedringer i 2013 var 9,7 MNOK.
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Midler brukt i 2014:
AKT har mottatt 37 MNOK i belønningsmidler fra belønningsavtale i 2014. 33 av disse ble
brukt. 2014 var første år med helårsvirkning for tilbud som startet i siste halvdel av 2013.
Dublering: I 2014 ble belønningsmidler også brukt til økt produksjon for å møte
etterspørselsvekst gjennom styrking og dublering på allerede etablerte ruter, hovedsakelig i
rushtrafikk. Særlig Sørlandsparken er til tider utfordrende å betjene. Her er det i 2014 brukt
midler både på planlagte og spontane dubleringsavganger.
Nytt boligområde: Fra sommerproduksjonen 2014 fikk Lauvåsen-området rutetilbud
gjennom dekning i form av utvidelse av produksjon på allerede etablert linje M2, hvor enkelte
avganger på M2 nå går til Sørlandsparken over Lauvåsen.
Forbedret søndagstilbud: I 2014 ble det blitt gitt et forbedret søndagstilbud på strekningen
Gimlekollen – Justvik.
Grunnlovsjubileet: Ved Grunnlovsjubileet 17. mai oppfordret kommunen samtlige bydeler til
ikke å ha egne bydelsvise arrangementer, men delta på fellesarrangement i sentrum. Det
skapte et stort ekstra transportbehov og dubleringsavganger på de ordinære 17. mai-rutene.
Direktebusser gjennom Vågsbygdporten: I forbindelse med ferdigstilling av Vågsbygdveiprosjektet er Hannevika opparbeidet som ordinær trasé for ordinære ruter. Det ble i den
forbindelse etablert direktebusser gjennom Vågsbygdporten på D2 til Voiebyen og D3 til
Slettheia. Dette har ikke gitt nye avganger, men må mer sees på som utvikling av rutetilbudet
gjennom omfordeling av eksisterende avganger på ordinær trasé og direktetrasé.
Pga. at produksjonsøkningene ble satt i verk i løpet av året, og dermed får en høyere
helårsvirkning i påfølgende år, var det i 2014 igjen en rest på 4 MNOK som ikke ble disponert
dette året.

Opplisting av belønningsmidler og bruk
Følgende områder er finansiert av midlene:
1) Økt produksjon og takster (Flexikort): ca 31,5 MNOK



Økt produksjon:
Taksttiltak:

17,5 MNOK
15,5 MNOK

2) Tilskudd til Linje 5 mellom Arendal og Kristiansand: 1,5 MNOK

Midler brukt i 2015:
2015 ble, som tidligere år, preget av forsterkninger i produksjonskapasiteten på viktige
rutestrekninger. Det var viktig å håndtere en økt etterspørsel samt gjennomføre forenklinger i
rutetilbudet. Flere planer for ruteforbedringer forelå og vil ble implementert i 2016.
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For 2015 var forbruket ca. 40,6 MNOK. Ubrukte midler utgjorde ca. 2,4 MNOK. Årseffekten
av det økte kostnadsnivået var på 44 MNOK. Ubrukte midler ble derfor avsatt for å takle
økte forpliktelser inn i 2016 og fremover.

Følgende tiltak ga økt kapasitet i rutetilbudet i Kristiansandsområdet
 Ny linje A1 sørlandsparken:
o Kostnad i 2015 ca. 1,9 MNOK. Årskostnad 2016 ca. 3,3 MNOK.
 Nedleggelse av linje 10 og 11 og påfølgende forenkling/ forsterkning av Linje 12
Eg-Kjos haveby:
o Kostnad i 2015 ca. 0,5 MNOK i 2015. Årskostnad i 2016 ca. 1 MNOK.
 Redusert sommerplan (økt produksjon inn i skoleferien):
o Kostnad i 2015 ca. 1,4 MNOK. Årskostnad i 2016 ca. 2 MNOK.
 Diverse forbedringer/tilpasninger:
o Kostnad i 2015 ca. 760 000. Årskostnad i 2016 ca. 1,7 MNOK.
Totalt i 2015: ca. 4,6 MNOK. Årskostnad i 2016 ca. 8 MNOK.
Dette innebar at totalforbruket av belønningsmidler til økt produksjon var
ca. 22,1 MNOK i 2015.

Følgende tiltak har vært videreført ifm produkter/rabattordninger på reiser
2015
Antall
Snittspris Snittpris ordinær enkeltbillett
Tilskudd
Mobilbilletter
272 705
24,07
26,64
700 149
Flexikort
69 906
22,10
37,92 16 364 994
17 065 143
* Flexikort kun beregnet av voksenpris

AKT har beregnet et tilskudd til rabatterte billetter for 2015, som stimulerer til enklere
kollektivreiser, på ca. 17 MNOK. I tillegg kommer 1,5 MNOK til styrking av linje 100 mellom
Arendal og Kristiansand.

Midler brukt i 2016:
Følgende tiltak satt i verk i 2016:




Våren 2016: Ny arbeidsrute A26 som kjører raskeste vei mellom Vågsbygd
(Voiebyen) og Sørlandsparken (og IKEA), med 2 avganger om morgenen og 2 om
ettermiddagen.
I Kristiansand har bydelen Justvik hatt stor boligutbygging de siste årene. Dette har
gitt økt passasjertall, men også etterspørsel etter bedre busstilbud. For å møte dette
er det høsten 2016 iverksatt en omorganisering av tilbudet i dette området, som var
lite oversiktlig og med lange reisetider. Linjene 22 og 23 er omorganisert slik at linje
22 betjener Gimlekollen, mens linje 23 kjører raskeste vei til Justvik. Dette har gitt en
passasjervekst på ca. 15%.
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For å håndtere en økt etterspørsel etter reiser, spesielt i rushtiden, er også tilbudet på
følgende strekninger styrket i rushtidene:
o M1 til Flekkerøy, utvidet halvtimesrute
o 15 til Tinnheia, styrket fra kvarters- til 10-minuttersrute
o 31 til Vennesla, styrket fra halvtimes- til kvartersrute
o 40 til Søgne (Høllen-Årosskogen), styrket ordinært tilbud fra halvtimes- til
kvartersrute
o 50 til Søgne (Langenesveien), styrket tilbud
I tillegg er det gjennomført en del justeringer og dubleringer for å tilpasse tilbudet til
etterspørselen.
o Tilbudet på Setesdalsveien mellom Kvadraturen og Mosby endret slik at det
nå er kvartersrute i rushtidene.
o A2 og A3 fikk henholdsvis traseendring og ny avgang.
o I Tveit er tilbudet styrket på søndager, ved at alle avganger kjøres til
Kvadraturen i linje 35.
o Lokalrutene kjører også i vanlige skoleferier.
o I Søgne er lokalrutetilbudet noe styrket.
Det ordinære rutetilbudet er i 2016 kjørt ytterligere en uke lengre, i år med en uke
tidligere oppstart i august. Dermed er perioden med sommerruten i løpet av de siste
årene redusert fra 9 til 7 uker. Med denne endringen er kollektivtilbudet i større grad
tilpasset etterspørselen fra arbeidsreisende.

Kostnaden for tiltakene beløper seg for 2016 til 8,7 MNOK med en årsvirkning for 2017 på
13,9 MNOK. Med usikkerheten for ny belønningsavtale er det derfor nødvendig å holde
tilbake noe av midlene for 2016.
Tiltakene i 2015 til fører til en inngangsverdi på forbruk av belønningsmidler til
ruteproduksjon i 2016 på 25,5 MNOK. Med tillegg av tiltakene for 2016 er det brukt 34,2
MNOK på produksjon. Utover dette er det et forbruk til taksttiltak på Flexikort og mobilbillett
på 17,2 MNOK og styrking av linje 100 på 1,5 MNOK.
Totalt er det derfor brukt 52,9 MNOK av midlene. Helårsvirkningen av igangsatte tiltak vil
derfor bidra til at inngangsnivået på forbruk av belønningsmidler i 2017 vil være 58,1 MNOK.
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4.2 Kollektiv infrastruktur - ferdige og igangsatte prosjekt
Midler fra belønningsavtalen 2013-2016 er brukt til reguleringsplasser for buss,
innfartsparkeringer, kollektivfelt og bussholdeplasser. Det er også brukt midler til
sanntidsskjermer på holdeplasser og ITS-system for å gi bussene forkjørsrett i lyskryss.

Sanntid og ITS baksystem
Sanntidssystemet ble innført i 2013 med midler fra den belønningsavtalen 2009-2012.
Sanntidssystemet ble utvidet og innført på regionale bussruter i 2015/2016.

Nytt og velfungerende sanntidssystem ble innført i september 2013. Sanntidstavler ble installert på ca.
40 viktige stoppested / gateterminaler. Foto: AKT

I 2014 startet et prosjekt med prioritering for buss i lyskryss, basert på info fra bussens
sanntidssystem. Samtidig som man ønsket å benytte data fra sanntidssystemet, ble det lagt
opp til at programmeringen av signalanleggene i sentrum skulle omprogrammeres til såkalt
adaptiv styring. Denne type styring baserer seg mer på rene trafikktall og gjør det lettere å
vekte (prioritere) bussene. Dette ble valgt for lettere å kunne håndtere kollektivprioriteringen
og totalt sett gi en bedre flyt.
Signalanleggene som omfattes av prosjektet er alle i sentrum samt Lund Torg og
Marviksveien – Østre Ringvei.
Signalprioriteringsprosjektet har støtt på en del problemer. Per årsskiftet 2016 / 2017 ligger
dessverre prosjektet langt etter opprinnelig fremdriftsplan. Foreløpig er det ikke registrert at
at bussene kommer raskere gjennom lyskryssene på grunn av systemet. Det jobbes iherdig
med løsninger. Det som dog alle parter i prosjektet er enige om, er at den såkalte protokollen
mellom sanntidssystemet og Omnia (styringssystemet for lyskryssa) fungerer.
tilfredsstillende.
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Følgende ble gjennomført i 2014:





Toppsystemet/sentralsystemet for signalanlegg ble oppdatert til siste versjon og
benevnes nå Omnia. Dette programmet benyttes for styring og overvåking av
signalanleggene.
Samtidig med oppgradering til Omnia er det kommet på plass et grensesnitt mellom
Omnia og inngangsdata fra eksterne kilder slik som sanntidssystemet.
Det er byttet styreskap i anleggene Dronningens gate – Festningsgata og
Festningsgata – Tordenskjolds gate.
Anlegg i Festningsgata er lagt om til ny styring, og testing er igangsatt med tanke på
å prioritere bussene på bakgrunn av data fra Sanntidssystemet.

Videreføring i 2015 og 2016
I løpet av 2015 og 2016 har det nye styringssystemet for signalanlegg blitt tatt i bruk i Vestre
Strandgate, Lund torv og Marvikskrysset. Det eneste som gjenstår er Dronningensgate
/Elvegata. I tillegg kommer prosjekt som er gjennomført med ekstra belønningsmidler 2015.

Kollektivfelt
Kollektivfelt på E18 Vollevann -Bjørndalsletta ble åpnet i 2014. Kollektivfeltet på Rv 9
Gartnerløkka-Jørgen Moes g. ble åpnet i 2015. Begge prosjektene har ført til bedre
fremføring av bussene.

Reguleringsplasser
Reguleringsplass Sørlandsparken ble åpnet i 2015. Den har gjort det mye enklere å regulere
de viktige metrorutene M1 og M2.

Ny regulseringsplass for buss i Sørlandsparken ble satt i drift høsten 2015.
Denne skal betjene metrorute 1 og rute 01. (Foto: Inge Os).
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Reguleringsplass Slettheia ble ferdigstilt i desember 2016, og tas i bruk ultimo januar 2017.
Dette gjelder metrorute M3. Denne ruten skal legges om til en pendelrute gjennom Slettheia,
og blir regulert ved den nye reguleringsplassen på Slettheitoppen.

Reguleringsplassen for M3 med ny holdeplass og sjåførbu ble ferdigstilt i desember
2016. Den tas i bruk ultimo januar 2017. Foto: Bjørne Jortveit

Reguleringsplass Voiebyen skal anlegget bygges våren 2017. Byggesøknad ble sendt
høsten 2016. Ved årsskiftet var saken ikke ferdigbehandlet.
Metrorute M2 skal legges om til en pendelrute gjennom Voiebyen. M2 skal reguleres ved den
nye reguleringsplassen i Skonnertveien.
Reguleringsplass UiA er under planlegging. Nåværende kollektivknutepunkt ved UiA har på
langt nær tilstrekkelig kapasitet.

Innfartsparkeringer
Innfartsparkeringen på Hommeren i Kristiansand ble skiltet og tatt i bruk i 2015. Anlegget
ligger ved R 9, på hovedinnfartsåren nordfra inn mot Kvadraturen. Det er totalt 115
biloppstillingsplasser i nærheten av busstopp.
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Innfartsparkering Erkleivvegen i Vennesla ble bygd og satt i drift i 2014. Totalt er det
96 p-plasser og 4 ladeplasser for elbiler. Det er også anlagt sykkelparkering med tak.
Sammen med nyopprustet busstopp utgjør anlegget et kollektivknutepunkt. Anlegget ligger i
randsonen av Vennesla sentrum.

Innfartsparkeringen ved Erkleivvegen ved Vennesla sentrum ble åpnet gradvis utover sommer
og høst 2014. I alt er det 96 parkeringsplasser og to ladestasjoner for elbiler. Foto: Bjørne Jortveit

Innfartsparkering på Grovane i Vennesla ble åpnet for bruk på tampen av 2016, som en
gruset plass med drenering. Men det er i 2017 de store investeringene gjøres. I vår/sommer
2017 blir den asfaltert, samtidig som nytt busstopp anlegges. Sykkelparkering kommer på
plass, og et mindre grøntanlegg lages.
Flere innfartsparkeringer er under planlegging: Hortemo, Mosby og Hægeland.
Planleggingen er kommet langt for Hortemo i Songdalen og for innfartsparkeringen på Mosby
i Kristiansand. Begge blir trolig bygd i 2017.

Kollektivterminaler
Vågsbygd terminal ble ferdigstilt og satt i drift i høsten 2016. Anlegget består av 3 busstopp
på hver side av Kirsten Flagstads vei med universell utforming. Det er to ventebuer og
benker på hver side, med sanntidsvisning. Kollektivterminalen har fått nye gatelykter med
ledlys. For å unngå krysning av gaten er det anlagt midtrabatt med gjerde og rampe opp til
broovergang. Mot Vågsbgd videregående skole er det tilrettelagt for mer sykkelparkering.
Ny sjåførbu hører også med til prosjektet. Det samme gjør en solid oppstramming og
forskjønnelse av området som grenser inn mot Vågsbygd skole, blant annet
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forstøtningsmurer i naturstein.
Vågsbygd terminal nå er blitt et fullverdig kollektivknutepunkt, der det ligger ved Vågsbygd
senter - hjertet av Vågsbygd med omkringliggende boligfortetting. Det er god plass til
å regulere bussrutene i Vågsbygd.

Vågsbygd terminal bygd ferdig og satt i trafikk høsten 2016. Foto: Bjørne Jortveit

Bussholdeplasser
Det er bygd en rekke busstopp på M1 og M2, på rute 10, 11 og 12 i Vågsbygd, på linje
17 og 18 (Dvergsnes, Holte) og på Hånes. Alle er bygd med universell utforming, og alle
bidrar til å løfte kvaliteten på kollektivsystemet. Busstoppene på M2 gjør det mulig å omgjøre
denne metroruten fra ringrute til pendelrute gjennom Voiebyen.
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M2 skal legges om fra ringrute til pendelrute. Derfor er det etablert busstopp på begge sider av
busstraséen gjennom Voiebyen. Bildet er fra Steindalen. Foto: Ingeniørvesenet.

En rekke busstopp på Hånes er oppgradert med universell utforming. Dette stoppet ligger i Fruktveien.
Foto: Ingeniørvesenet
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4.3 Sykkel og gange - ferdige og igangsatte prosjekt
Sykkelekspressvei
Plangging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd har
pågått i siden 2012. Sykkelekspressveien skal bli en høykvalitets sykkelvei, der alle typer
syklister skal kunne sykle direkte, raskt og sikkert på strekningen fra Sørlandsparken i øst,
via Kvadraturen, til Andøykrysset i vest. Det er langs denne strekningen vi i dag finner det
største transportbehovet, og det er her vi forventer den største transportveksten.
Sykkelekspressvegen skal bidra til at flere bytter ut bilen med sykkel, fordi dette lønner seg
både med henblikk på tid, trivsel og helse.

Vedtatt kommunedelplan for sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd
i vest. De to strekningene der man har gått direkte på reguleringsplan ligger inne i de to boksene,
omtrent midt på strekningen. Kart: Statens vegvesen.

Det er vedtatt en kommunedelplan for hele strekingen, med unntak for de to «vanskeligste»
strekningene: Vollevann-Oddemarka og Oddemarka-Tordenskjolds gt. For disse
strekningene startet Statens vegvesen direkte på reguleringsarbeidet. Hensikten var
å løse planfloker så fort som mulig, slik at ikke verdifull tid gikk skulle gå tapt. Problemer har
bestått i trasévalg, som blant annet innbefatter innløsning av boliger / bygninger. For begge
prosjektene prøvde man å bestemme trasévalget som et mellomsteg fram mot ferdig
reguleringsplan.
Når det gjelder strekningen Vollevann-Oddemarka, er alle problemstillinger løst.
Reguleringsplanen for Vollevann-Oddemarka var på nyåret 2017 ute på høring. Endelig plan
vedtas våren 2017. Når det gjelder strekningen Oddemarka-Tordenskjolds gate, lyktes det
ikke å bli enige om trasévalg som et mellomsteg fram mot reguleringsplan. Politikerne ønsket
alle detaljer løst i reguleringsplan. For tiden jobber Statens vegvesen med utredning for et
et nytt broalternativ. Forslag til reguleringsplan med to broalternativ ferdigstilles før
sommeren 2017.
Hensikten med ny sykkel- og gangbro er å få en rask direktelinje over Otra fra østsiden av
byen til Kvadraturen. Nåværende gang- og sykkelveien langs E18 er en omvei. Dessuten er
gående og syklister veldig eksponert for støy og avgasser fra trafikk på Oddernesbroa (E18).
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Broa planlegges med 4 meters bredde for syklistene og 2 meters bredde for gående.
Det er brukt belønningsmidler 2013-2016 både til planlegging og til fysiske arbeider på
syjkkelepresssykkelveiens etappe fra Blørstad til Kolsdalen, like vest for byen. Et omfattende
arbeid er i gang på en lang strekning på en drøy 1 km. Dette er for syklister fra bydelene
Vågsbygd og Hellemyr. Halvparten av strekningen er også innfartsåre for syklister fra Søgne
og Songdalen. De fysiske arbeidene startet høsten 2016. Hele strekningen skal være ferdig
høsten 2018.

Ferdig sykkelekspressvei ved Oddernes kirke. Foto: Christen Egeland

Det bygges sykkelekspressvei fra Blørstad i Vågsbygd til Kolsdalen,
like vest for Kvadraturen. Foto: Bjørne Jortveit
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Sykkelekpressvei i samme broalternativ som over, sett fra Kvadraturen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tegningen viser ett av broalternativene for sykkelekspressvei over Otra. Kvadraturen i bakgrunnen.
Illustrasjon: Statens vegvesen

Enkelte strekninger på traseen for sykkelekspressveien har allerede tilnærmet den
standarden som det nå planlegges for og bygges for. Det gjelder Narviksbakken, en
strekning forbi Oddernes kirke og strekningen Lumber til Blørstad i Vågsbygd.

26

GS Gartnerløkka-Jørgen Moes gt.
Midler fra belønningsavtalen 2013-2016 er brukt til å finansiere separert gang- og sykkelvei
langs Rv 9, Gartnerløkka-Jørgen Moes gt. Dette prosjektet ble åpnet i mai 2015, og er blitt
svært godt mottatt av både syklister og gående. Strekningen er en av de «tettest befolkede» i
byen av myke trafikanter.

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

Myk pakke
Ved siden av belønningsmidler 2013-2016 er det brukt betydelig midler fra
Samferdselspakke 1, myk pakke (bompenger). Det er brukt ca. 430 millioner i perioden
2008/2009-2017. Mesteparten av disse midlene er brukt til gang- og sykkeltiltak, men det er

også anvendt midler fra myk pakke til å bygge kollektivfelt.
Sykkelstatistikk
Sykkeltrafikken i Kristiansand og i Kristiansandsregionen er i klar vekst. I RVU 2013/14 var
sykkelandelen 10 prosent for Kristiansand og 8 prosent for regionen. Den gode utviklingen
generelt sett i Kristiansandsregionen skyldes i første rekke at gang- sykkelveinettet stadig er
blitt bedre, inkludert sykkelparkering. Bompenger og tidsdifferensierte bomsatser har effekt.
Det har også satsing på gange- og sykkelkampanjer. Arbeidet til aktive sykkelklubber har
også betydning.
Å vise den samme gode utviklingen ved hjelp av sykkeltellere har ikke vært enkelt. Det
skyldes problemer med driften vegvesenets tellepunkter. Men nå er det i ferd med å
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opparbeides bedre historikk for sykkeltrafikken. Ferske tall fra såkalt sikre perioder i 2016,
viser en fin utvikling i sykkeltrafikken.
I Hannevika ble det registrert en formidabel vekst fra 2015 til 2016: 7,8 %. Det er lavere enn
i 2014, noe som trolig skyldes av arbeidene med sykkelekspressveien kom i gang igjen
høsten 2016. Det betød kraftig innsnevring av sykkelbredden i Myrbakken. Dette har sikkert
redusert sykkeltrafikken en del. Arbeidene med sykkelekspressvei fortsetter til 2018.

Statistikk for sikre uker, ekskludert vinter og ferieperioder, viser en god utvikling
for byens sikreste tellepunkt, Hannevika like vest for Kvadraturen. Men arbeid med
sykkelsekpressveien høsten 2016 har hindret rekordhøy sykkeltrafikk.
Statistikk: Statens vegvesen

På Oddernesbroa har ikke kvaliteten på sykkeltellingene vært stabil. Men noen tall er sikre.
For ukene 19-22 og 34-38 viser statistikken at sykkeltrafikken har økt ganske betydelig.
Økningen var 24 % fra 2015 til 2016, og 37 % fra 2013 til 2016.
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Sykkeltrafikken øker klart på innfartsåren fra øst inn mot Kvadraturen. Statistikk-materialet er
begrenset. Tallene er fra perioder i mai og september. Statistikkilde: Staten vegvesen

Det foreligger også sikker statistikk ved to målepunkter ved Vollevann øst for byen for
perioden juli-desember i årene 2015 og 2016. Økningen var 3,5 % ved telepunktet
på E18 og 0,9 % på Fv 452.

Statistikk fra tellepunktet på E18 ved Vollevann (øst for byen) viser en økning
i sykkeltrafikken på 3,5 % fra 2015 til 2016 for perioden juli-desember.
Statistikkilde: Staten vegvesen
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Statistikk fra tellepunktet påFv 452 ved Vollevann (øst for byen) viser en økning
i sykkeltrafikken på 0,9 % fra 2015 til 2016 for perioden juli-desember.
Statistikkilde: Staten vegvesen

Statens vegvesen har ytterligere to tellepunkt, Gartnerløkka og Lundsbroa. I tillegg jar
Kristiansand kommune en sykkelteller i det nordvestlige enden av Kvadraturen. Statistikkmaterialet er imidertid for dårlig til å vise en trend i utviklingen.
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4.3 Forbruk ordinære belønningsmidler - matrise
Oversikten under viser hva de ordinære belønningsmidlene 2013-2016 er brukt til. Det er
også en kolonne for status, som viser hvor i løypa prosjektene ligger.
Prosjekt

2013

Kollektiv bussdrift

10

2014
37,0

Reguleringsplass Sørlandsparken

2015
43,0

Ferdig
4,35

Samlepott planlegging:
Reguleringsplass buss (Slettheia og
Voiebyen), innfartsparkering (Erkleivvegen,
Grovane, Hortemo og Flekkerøy) og nytt
busstopp i Hellemyrbakken

0,77

Kollektivfelt Gartnerløkka-Jørgen Moes gt.

12,0

Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta

3,0

Vågsbygd terminal

12,6

Bussanlegg, kjøp av tomt Dalane

0,59

Ferdig i 2017

4,0

Ferdig høsten
2016

3,0

Ferdig

10,0
1,7

Innfartsparkering Rona, Grovane, Hortemo, Hægeland,
Birkeland.

2,8

Sanntidsinformasjon og ITS baksystem

10

Effektuert
Ferdig høsten
2016

0,3

4,0

Sykkelekpressvei

Ferdig 2015
Ferdig 2014

Buss i sentrum (Mulighetsstudium
Rutebilstasjonen-Bjørndalssletta)

Regional plan bussmetro

Ferdig
Slettheia er
ferdig.
Voiebyen er
byggemeldt.
Busstopp i
Hellemyrbakken
klar for bygging.

5,2

Holdeplasser (Kr.sand)

Status

47,0

8,1

Reguleringsplass Slettheia

Totalt

2016

Grovane bygget
delvis ferdig i
2016. De andre
planlegges.
For det meste
gjennomført.

2,4

1,65

2,35

47,4

83,8

78,79

Under
planlegging og
bygging
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5. Plan for ubrukte ordinære belønningsmidler
2013-2016
2016 er siste året i dagens belønningsavtale med staten. Arbeidet med å gjennomføre og
sluttføre prosjektene pågår for fullt. Det gjenstår 68,3 mill. kr i ubrukte midler fra avtalen
2013-2016.

25 belønnings-millioner er fryst
Av hensyn til kollektivtrafikken har Kristiansandsregionen måttet ta høyde for at det ikke
bevilges belønningsmidler i 2017. Hvis ikke, hadde Agder Kollektivtrafikk måttet starte
nedjustering av rutetilbud og nedbemanning høsten 2016. Derfor er det fryst 25 mill. kr lokalt
for å møte en slik eventualitet. AKT har fryst 15 mill. kr, mens 10 mill. kr er belønningsmidler.
De blir ikke rørt før regionen får tilsagn om belønningsmidler for perioden 2017-2019. Dette
gjelder blant annet innfartsparkeringer og en diversepost til sykling og gange.

Omdisponeringer
Det er gjort flere mindre omdisponeringer i belønningsperioden. I forbindelse med budsjett
2017 ble det omdisponert mylder til ny reguleringsplass ved universitetet (6 mill. kr). midlene
ble omdisponert fra utbedring av Henrik Wergelands gt. (3 mill. kr) og utbedring av gangsykkelveikrysning ved Rosseland i Songdalen (3 mill. kr). I tillegg ble et mindreforbruk på
holdeplasser disponert til samme formål, samt at en tidligere buffer på 2-3 mill. kr ble
gjenopprettet. Det vil for øvrig bli jobbet videre med å finansiere en forbedring av gangsykkelvei-krysningen på Rosseland. Dette krever betydelig mer midler enn 3 mill. kr.

De største gjenstående prosjektene
Sykkelekspressvei. Det er avsatt 22,6 mill. kr for å delfinansiere sykkelekspressveien fra
Blørstad til Kolsdalen like vest for byen. Denne skal betjene gang- og sykkeltrafikken fra
Vågsbygd, Hellemyr og fra nabokommunene Songdalen og Søgne.
Reguleringsplasser. Videre er det avsatt ca. 11 mill. kr til to reguleringsplasser for buss, 7-8
mill. kr til innfartsparkinger og en betydelig pott til bussholdeplasser. Da er de største
postene beskrevet.

Tabellen på neste side viser gjenstående prosjekt og gjenstående budsjettmidler.
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Prosjekter – belønningsavtalen 2013-2016

Mill. kr

2. Bussmetroaksen og tilstøtende stamruteakser
Reguleringsplasser for busser
1

- Sørlandsparken

0,40

2

- Voiebyen

3,88

3

- Slettheia

0,65

4

- UiA (delfinansiering)

3,00

Fysiske tiltak for å gi hinderfri kollektivframføring
5

- Busstopp Hellemyrbakken

0,88

6

Mulighetsstudium kollektivtrase fra Rutebilområde til Bjørndalsletta

1,81

ITS (1) signalprioritering av rutebuss i lyskryss
7

- Holskogveien - Vågsbygdveien

0,20

Terminaler, etablering og oppgradering
8

- Vågsbygd senter - ny terminal

0,00

9

- Henrik Wergelandsgate - utbedring fram til ny trasé kommer

0,00

Holdeplasser, universell utforming av gamle og nye holdeplasser
10

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

2,60

11

- Rute 17 og 18; Dvergsnes, Holte

0,00

12

- Metro 3; Slettheia

2,00

13

- Lokalrute Vågsbygd; Slettheia-Vågsbygd

2,00

14 3. Sanntidsinformasjon og ITS baksystem

2,00

15 4. Regional plan for bussmetro (inkl. ny rutenettstruktur)

0,90

5. Innfartsparkering langs de 3 største innfartsårene til Kristiansand

16

Anlegg langs RV 9 (Hommeren, Mosby, Hægeland), samt anlegg
i Vennesla, Songdalen, Birkenes og Kristiansand .

7,70
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6. Tiltak for fremme av sykling og gange
17

Diverse tiltak

18

Sykkelekspressvei - utbygging

19

Ny S/G vegløsning /kryssing E39 ved Rosseland

5,00
22,60
0,00

7. Tiltak for samordnet areal- og transportplanlegging
20 Gjennomføring av regional plan for kollektivtrafikken i Krs.regionen

3,00

21 Avsetning til disposisjonsreserve

Omdisponering av midler i budsjettet for 2017:
22 Reguleringsplass/terminal UiA (midlene er hentet fra nr.9 og 19 over)

6,00

23 Tilrettelegging av holdeplasser (midlene er hentet fra nr.11 over)

0,90

24 Disposisjonsreserve (midlene er hentet fra nr.21 over)

2,87

Totalt restbeløp

68,25

Tabellen over gir en oversikt over de siste midlene i denne potten der alle midlene er bevilget
i tidligere vedtak. Alle tiltakene er omtalt i tidligere budsjetthefter og årsmeldinger, og vil
utbetales straks prosjektene ferdigstilles og vilkårene for utbetaling er oppfylt.
For enkelte av tiltakene er det dukket opp forhold som gjør at det foreslås å omdisponere
midlene til andre tiltak. Dette er omtalt i punktene nedenfor og omdisponeringene er omtalt i
punktene nr. 22, 23 og 24 nedenfor.
Omtale av de ulike omdisponeringene i tabellen over:
1 Gjenstående bevilgning. Prosjektet er gjennomført. Prosjektet er fullført innenfor rammen på
8,5 mill. kr. (8 mill. kr fra 2013 midlene og 0,5 mill. kr fra 2009 midlene).
2 Prosjektet startes snart opp. Planen er å omgjøre M2 gra en ringrute gjennom Voiebyen til en
pendelrute fra høsten 2017. Det er også tilleggsbevilget midler fra 2009 midlene, slik at
samlet bevilgning er 4,5 mill. kr.
3 Prosjektet er under sluttføring. De siste arbeidene gjelder sjåførbu og rigging av nytt
busstopp. Samlet bevilgning er 5,6 mill. kr.
4 Denne bevilgningen ble fryst i påvente av avklaring om vi får en ny belønningsordning.
Midlene er avsatt for å sikre en evt. nedtrapping av kollektivtilbudet i 2017 på en kontrollert
måte.
5 Bygging planlegges i 2017.
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6 Arbeidet er en del av utredningsgrunnlaget til regionalplan for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen. Arbeidet pågår.
7 Avsatt til et forsøk på trafikk styring i krysset for at kollektivtrafikken skal komme fram i
rushperiodene.
8 Vågsbygd terminal er bygget og prosjektet er under sluttføring. Samlet bevilgning er 9,3 mill.
kr (3 mill. kr fra 2009 midlene, 5,5 fra 2013-midlene og 0,8 mill. kr i revidert 2016).
9 Dette prosjektet utsettes i påvente av det pågående utredningsarbeidet om framtidig
busstrase gjennom kvadraturen. Midlene omfordeles, jf. nr. 22 nedenfor.
10 Arbeidet med universell utforming av busslinjene i Kristiansandsregionen pågår videre.
11 Disse tiltakene er sluttført. Midlene omfordeles, jf. nr. 23 nedenfor.
12 Arbeidet med universell utforming busslinjene i Kristiansandsregionen pågår videre.
13 Arbeidet med universell utforming av busslinjene i Kristiansandsregionen pågår videre.
14 Prosjektet skal samlet sett sikre kollektivtrafikken bedre framføring ved å sikre spesielt
forsinkede rutebusser prioritering i lyskryss. Prosjektet pågår og har en samlet ramme på 8
mill. kr.
15 Arbeidet er en del av utredningsgrunnlaget til regionalplan for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen. Arbeidet pågår.
16 Det er etablert flere innfartsparkeringsplasser i regionen og noen gjenstår.
17 Denne bevilgningen ble fryst i påvente av avklaring om vi får en ny belønningsordning.
Midlene er avsatt for å sikre en evt. nedtrapping av kollektivtilbudet i 2017 på en kontrollert
måte.
18 Prosjektet med ny sykkelekspressvei forbi nikkelverket-Hannevika. Samlet bevilgning er 31
mill. kr fra belønningsmidler (25 mill. kr fra 2013 midlene og 6 mill. kr fra ekstra
belønningsmidler 2015) som er med å utløse et prosjekt med samlet investeringsramme på
71 mill. kr.
19 Midlene ble bevilget for å få til en permanent løsning på oversvømmelsen av kulvert under
E39 på Rosseland. 5. Statens vegvesen vurderer ulike muligheter for å eliminere eller
redusere flomproblemene i kulverten under E39 ved Rosseland. Tiltak som vurderes er å
bygge en vanntett voll som skjermer undergangen mot vanninntrenging fra elva. SVV
vurderer to ulike høyder på vollen. Høyden på vollen vil gjøre at gangveien fra Brennåsen blir
ubrukbar. Gangveien må heves og det må bygges ny bro over elva.
Forprosjektet er ikke ferdig, men foreløpige kostnadsvurderinger viser at det ikke er mulig å
gjennomføre tiltaket innenfor rammen på 3 millioner kroner. En lav voll som begrenser
flomproblematikken noe, vil trolig koste dobbelt så nye som rammen. En voll som teoretisk
hindrer flom i kulverten må være på høyde med topp kulvert, eller ca. 2,5 meter. Det krever
store omlegginger av gang- og sykkelvegen på vestsiden av E39.
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Ut fra denne vurderingen og at det ikke er total finansiering på plass for å realisere en
fullverdig løsning, foreslås det at prosjektet utsettes. Prosjektet kan bli aktuelt igjen på et
senere tidspunkt i forbindelse med arbeidet med ny E39 og sideveisløsningene her. Avsatt
ATP bevilgningen på 3 mill. kr til prosjektet fristilles og midlene omprioriteres til andre
prosjekt. Midlene omfordeles, jf. nr. 22 nedenfor.
20 Arbeidet med regionalplan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen pågår og forventes
ferdigbehandlet i løpet av 2017.
21 Midlene re bevilges, jf. nr. 24 nedenfor.
22 Bevilgningen til reguleringsplassen/terminalen ved UiA ble fryst (jf. 4 over). Nå har prosjektet
blitt klar før enn tidligere forventet. For at dette ikke skal stoppe opp bevilges til sammen 6
mill. kr til dette nå (3 mill. kr fra nr. 9 og 3 mill. kr fra nr.19). Om de fryste midlene som er
avsatt til dette formålet skulle bli fristilt senere, ved at det kommer på plass en ny
belønningsavtale for 2017, så vil disse fristilte midlene bil foreslått omdisponert i en egen
ATP- sak.
23 Mindreforbruk fra universell utforming av holdeplasser brukes innenfor samme formål, til
oppgradering av nye holdeplasser (lokal BRA ordning).
24 Tidligere avsatt disposisjonsreserve opprettholdes. Det er behov for en viss reserve av
hensyn til de mange prosjektene som fortsatt pågår. ATP utvalget vil få disponeringen av
disse få til behandling i egen(e) sak(er).
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6. Ekstra belønningsmidler 2015
De fleste av de omsøkte prosjektene som ble tildelt midler fra «ekstra belønningsmidler
2015», er ferdigstilt. Totalt fikk Kristiansandsregionen et tilskudd på 35 mill. kr. Det er brukt
16,7 mill. k. Det gjenstår 18,3 mill. kr.
Bare to av de fysiske prosjektene er ennå i planleggingsfasen. Det gjelder gang- og sykkelvei
fr Viadukten til NAV-bygget i Lillesand sentrum og gang- og sykkelvei fra Tøane til Valetjønn
i Birkenes. For begge prosjektene er det planlagt byggestart i 2017.
Omdisponeringer
I forbindelse med ATPs budsjett for 2017 ble det gjort en omdisponering. Fordi innføring av
automatisk passasjertellesystem ble billigere enn antatt, er det omdisponert 1,5 mill kr fra
posten ”Automatisk passasjertelling, markedsanalyse og datavarehus”. Midlene skal
disponeres til følgende formål:
 Signalprioritering: 0,5 mill. kr
 Kampanje ny mobillett: 0,5 mill. kr
 Utvidelse datavarehus: 0,5 mill kr
Under beskrives ferdigstilte prosjekt:

6.1 Kollektivtiltak
Automatisk passasjer-tellesystem i bussene
Det er innført automatisk tellesystem på 47 bybusser i Kristiansand. Automatic Passenger
Counting, eller APC, er et system som teller passasjerer inn og passasjerer ut slik at man til
enhver tid vet hvor mange passasjerer som er på bussen.
Mange vil kanskje tenke at man bare kan telle solgte billetter for å skaffe seg nødvendig
oversikt, men så enkelt er det ikke, siden mange bruker månedskort. Inntil APC ble installert,
visste man ikke hvor passasjerene går av bussene.
Trafikktallene kan gi informasjon på mange plan. Dette er viktig styringsinformasjon i arbeidet
med kontinuerlige forbedringer. Spesielt data om ressursutnyttelse er viktig. - For det første
om hvor passasjerene er, og hvilke busser de benytter. Det gir svært nyttig informasjon om
reisemønsteret til kundene, nyttig styringsinformasjon som kan bidra til å forbedre
busstilbudet. Også i forbindelse med avvikshåndtering er det nyttig med bedre informasjon.
APC har allerede gjort stor nytte for seg.
Omfanget av tiltaket inneholdt kostnader for selve utstyret, montasje, prosjektledelse samt
innføring og opplæring i bruken av systemet og koblingen mot andre virksomhetssystemer
(datavarehus).
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Datavarehus
Det er investert i datavarehus som gir daglige oppdateringer på sentrale nøkkelindikatorer for
kollektivtrafikken, bl.a. punktlighetsmålinger og antall reiser fordelt på område, linje m.v.
Datavarehuset gir AKT verdifull innsikt i statistikk, kvalitet og markedsforhold i
kollektivtrafikken på Agder. Denne innsikten gir AKT et bedre beslutningsgrunnlag ifm
endringer i ruteproduksjonen (analyseverktøy). Dataene fanges fra etablerte fagsystemer,
lagres på sentral server hos fylkeskommunen og distribueres bredt i AKTs organisasjon.

Utvidelse av sanntidssystemet
Ved hjelp av ekstra belønningsmidler er det installert infotavler med sanntid på alle de
regionale bussene i Kristiansandsregioenen. Sentrale stoppesteder på de regionale rutene
har fått sanntidsskjermer. Dette er en betydelig utvidelse av et allerede suksessrikt
sanntidssystem.
Etter innføringen av sanntidssystemet i Kristiansandsområdet har kundetilfredsheten økt
signifikant. Systemet er en viktig bidragsyter til å rekruttere flere kunder til å reise kollektivt.
Det har vært ansett som en stor svakhet av kundene som reiser mellom Kristiansand –
Søgne – Mandal ikke har hatt samme tilbud. Denne strekningen har et betydelig antall
pendlere til Kristiansand, og systemet mangler vestover, mens det finnes østover.
Omfanget av tiltaket har inkludert kjøp av utstyr, installasjon i bussene, prosjektledelse samt
oppføring av holdeplasskilt.

Trafikkplan for fylkeskryssende trafikk
Det er laget trafikkplan for regional linje Kristiansand-Arendal utredet. I 2017 blir det oppstart
for å utrede rute mellom Birkenes og Lillesand med tilknytning til Kristiansand.
Det er viktig å lage langsiktige og markedsbaserte planer for utviklingen av kollektivtrafikken
øst for Kristiansand sentrum. Aksen mellom Arendal og Kristiansand sentrum er viktig for å
binde sammen regionen, også for kollektivreisende. Det er et utstrakt omfang av innpendling
til Kristiansand fra nabokommuner i øst, og Sørlandssenteret/-parken er i ferd med å etablere
seg som regionalt reisemål. Lange avstander kombinert med økende forventninger til
kollektivtilbudet stiller krav til god ressursutnyttelse og forutsigbarhet.
Tiltaket har omfattet markedsanalyser, kjøp av eksterne rådgivningstjenester.

Forbedringer i trafikkinformasjon via SIS-systemet
Prosjektet er gjennomført og gjelder utvidelse, effektivisering og forbedringer i
trafikantinformasjonen via SIS-systemet, bl.a. forbedret trafikkinformasjon med sanntid i
Google Maps (turister som hovedmålgruppe). Agder er først i Norden på dette området.
Godt tilrettelagt informasjon er et av de viktigste hjelpemidlene for å redusere barrieren for
å reise kollektivt. AKT har, særlig siden 2013 jobbet med forbedring av trafikantinformasjon,
men ser et behov for ytterligere utvikling og forbedring av trafikantinformasjonen, særlig i
digitale kanaler. Potensialet som ligger i sanntidsinformasjonssystemet er i dag ikke fullt
utnyttet med hensyn til publikumstjenester, sammenholdt med mulighetene som ligger i
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billettsystemet vil en kunne skape publikumstjenester som vil være av svært høy kvalitet.
Flere og flere benytter AKTs "selvbetjeningsløsninger" innen billettering og reiseinformasjon
og AKT ønsker å utnytte.

Kampanjer – nye reisekort
Sommeren 2015 ble det gjennomført kampanjer med nye reisekort uten depositum samt
mobilbillett. Det ble gitt betydelige rabatter i forbindelse med studiestartfestival på UiA og Tall
Ships Race. Forhåndskjøpte billetter / busskort fører til effektiv påstigning av passasjerene.
AKT ønsker å motivere reisende til i større grad å benytte seg av busskort enn i dag. I dag
er andelen enkeltbilletter solgt om bord på bussene ca. 30 %.

Billettsamarbeid mellom NSB og AKT
Det er innført billettsamarbeid mellom NSB og AKT på mobilbillett og periodekort.
Samarbeidet betyr 50 % redusert pris på enkelte periodekort dersom man har periodekort
hos NSB. Dette er et viktig tiltak for kundene som i dag benytter 2 ulike billettprodukter til full
pris. Midlene i prosjektet (500.000 kr) skal dekke fremtidig inntektstap. Midlene er ikke brukt
opp.

6.2 Sykkel og gange
Snarvei Linneflaten – Linnegrøvann
I juni 2016 ble det åpnet en gang- og sykkelvei fra Linneflaten til Linnegrøvann, i nærheten
av kommunesenteret Tangvall.

Ny gang- og sykkelvei fra Linneflaten til Linnegrøvan i Søgne med belysning og benker.
Foto: Arnfinn Håverstad
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Gang- og sykkelveien er en kombinert turvei, snarvei og skolevei. Nygård skole ligger like i
nærheten. Det er bygd en avstikker opp til Nygårdsheia, slik at gang- sykkelveien er knyttet
sammen med veien videre til skolen. Den nye gang- og sykkelveien er en flott snarvei fra
Tangvall til kultursenteret Søgne Gamle Prestegård. Og, ikke minst er den en snarvei for
arbeidstakere som har sin jobb på Linneflaten og Linnegrøvan.
På en 910 meter lang strekning snor gang- og sykkelveien seg gjennom skog og langs
Søgneelva – et virkelig flott naturområde. Den tangerer også vakkert jordbrukslandskap. Det
er en gammel driftevei som nå er opparbeidet med asfaltdekke og høy standard. Den gamle
traseen med sin opprinnelige kurvatur er opprettholdt. Mot elva er det lagt stabbestein med
smijernsgjerde. Asfaltert bredde er 3 meter.

Gang- og sykkelveien mellom Linneflaten og Linnegrøvan ble åpnet 24. juni 2016.
Ordfører Astrid Hilde og barnehagebarn klippet snor. Foto: Bjørne Jortveit

Veibelysning fra Hortemo til Stokkeland
21. desember 2016 ble den første strekningen med ledlys på fylkesveier i Vest-Agder
formelt åpnet. Strekningen gjelder 4,5 km fra Hortemo til Stokkeland i Songdalen.
Opprinnelig prosjekt var veibelysning fra Hortemo til kryss til kysset Fv 461 Eidsåveien. Men
det viste seg at pengene rakk helt til Stokkeland.
Det er satt opp 130 stolper med en høyde på 8 meter. Fylkesordfører i Vest-Agder,Terje
Damman, skrøt av prosjektet som nå har gitt befolkningen en helt annen opplevelse når de
ferdes langs veien. Bedre lys gir langt bedre trafikksikkerhet.
Ledlys er mye billigere å vedlikeholde enn tradisjonelt veilys. Ekstra omkostninger er innspart
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etter 5 år. Satsingen på denne strekningen i Songdalen er et ledd i et større ledlysprosjekt for
hele Vet-Agder.

Det er brukt led-belysning på strekningen Hortemo-Stokkeland. Ledlys er
billigere å vedlikeholde og bruker mindre strøm. Foto. Statens vegvesen.

21. desember 2016 ble 4,5 km med led gatelys mellom Hortemo
og Stokkeland i Songdalen. Foto: Bjørne Jortveit
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Ny GS- trasé ved Vennesla ungdomsskole til Skoleveien
I 2016 ble gang- og sykkelveien forbi Vennesla ungdomsskole. All masseutskifting, drenering
osv. ble gjort. Asfaltering gjøres våren 2017.
Gang- og sykkelveien måtte legges om da det ble bygd ny svømmehall mellom
ungdomsskolen og idrettshallen.

Asfaltering av gang- og sykkelvei i Iveland
Tidligere gruslagt gang- og sykkelvei ved kommunesenteret Birkeveit i Iveland kommune er
betydelig oppgradert (masseutskifting og drenering). Den kommunale gang- og sykkelveien
ble asfaltert våren 2016.

600 meter med gang- og sykkelvei ble asfaltert våren 2016. Strekningen er på kommunal
vei på kommunesenteret i Iveland kommune – våren 2016. Foto: Jonny Lilletveit

Senkning av GS ved Nikkelverket på sykkelekspressveien
Forarbeidene for å kunne senke en bakketopp på eksisterende gang- sykkelvei ved
Nikkelverket vest for Kvadraturen er godt i gang. Bakketoppen er et hinder for sykling.
Dette er en del hovedferdselsåren for gående og syklende fra vest inn mot byen. Strekningen
skal inngå i sykkelekspressveien som nå bygges mellom Blørstad og Kolsdalen (skal stå
42

ferdig i 2018). I første omgang er en strømkabel flyttet. Så skal fjernvarmeledningen som
ligger nedgravd senkes, slik at gang- og sykkelveien også kan senkes. For å unngå det
farlige krysningspunktet ved Nikkelverket, skall gang- og sykkelveien gå i en kulvert.

Ved Nikkelverket skal den kommende Sykkelekspressveien gå i en kulvert. Bak på bildet ses en
ganske for bratt bakke. Den skal senkes for å fjerne et hinder for bruk av sykkelekpsressveien.
I desember 2016 ble det gravd for å legge om en strømkabel der kuverten skal bygges.
Foto: Bjørne Jortveit
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6.3 Ekstra belønningsmidler 2015 - oversikt
Prosjekt

Kommune

Tildelt
Status
mill. kr

Kollektivtiltak
- Automatisk passasjertelling
på bybussene

7,75 Automatisk passasjertelling
innført på 1/3 av bussene
(bybusser).
Midler brukt på datavarehus.
Markedsanalyse gjennomført.
1,5 mill. kr er omdisponert til
signalprioritering, kampanje
mobillett og utvidelse
datavarehus.

- Datavarehus
- Markedsanalyse

Utvidelse sanntidssystemet

2,0 Ferdig. Innført på regionale ruter
inn mot Kristiansand.

Trafikkplan fylkeskryssende
trafikk

0,75 Ferdig

SIS - systemforbedring

1,0 Ferdig. Forbedret
trafikkinformasjon – sanntid i
Google Maps.

Kampanjer reisekort

2,0 Midlene er brukt til
studiestartfestival UiA og
Tall Ships Race.

Billettsamarbeid NSB

0,5 Innført 50 % redusert pris på
enkelte periodekort dersom man
har periodekort hos NSB. Midler
skal dekke inntektstap i 20162018.

Delsum kollektiv

14,0

Gange- og sykkeltiltak
Snarvei Linneflaten Linnegrøvann

Søgne

3,0 Ferdigstilt våren 2016

Veibelysning fra Hortemo til
kysset Fv 461 Eidsåveien.

Songdalen

3,0 Ferdigstilt høsten 2016

Ny GS- trasé ved Vennesla

Vennesla

2,0 Bygd høsten 2016. Asfaltering
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ungdomsskole til Skoleveien

2017.

Asfaltering, (kommunal vei)

Iveland

0,4 Ferdig våren 2016.

Gang- og sykkelve Viadukten
sentrum (fylkesvei)

Lillesand

3,0 Prosjektering pågår.
Byggestart 2017.

Fortau boligfelt Tøane til
Valetjønn (fylkesvei)

Birkenes

1,6 Prosjektering ennå ikke ferdig.

Senkning av GS ved
Nikkelverket på
sykkelekspressveien

Kristiansand

6,0 Bygges 2017/2018, sammen
resten av strekningen fra
Nikkelverket til toppen av
Myrbakken.

Delsum sykkel og gange

21,0

Totalt kollektiv/sykkel og
gange

35,0

45

7. Ekstra belønningsmidler 2016
Totalt fikk Kristiansandsregionen et tilskudd på 30 mill. kr i ekstra belønningsmidler 2016.
Det er brukt 5,1 mill. kr og gjenstår 24,9 mill. kr.
Ett av de fysiske gang- og sykkelvei-prosjektene ble ferdigstilt allerede i 2016. Det er ny
separert gang- og sykkelvei ved Oddernes skole. Det kostet 3 mill. kr. Ett prosjekt ble i
igangsatt i 2016. Resten av prosjektene er under planlegging og bestilling.

Sykkelvei med fortau Dvergsnes skole - Odderhei terrasse
En ca. 300 meter lang og ganske trafikkfarlig gang- og sykkelvei, rett ved Dvergsnes skole i
Randesund, ble utvidet i 2016. Den ble omgjort til separert sykkelvei med gangfelt. Fra
skolen og opp til Odderhei terrasse ligger en ganske bratt bakke. Når elever og andre sykler
nedover, går det fort unna. Med separering mellom syklende og gående blir det tryggere.

Separert gang- og sykkelvei mellom Dvergnes skole og Odderhei terrasse ble bygd ferdig
høsten 2016. Nå kan elevene ferdes mye tryggere i denne ganske bratte bakken.
Foto: Bjørne Jortveit
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Sykkelvei med fortau Borghilds vei til gangbru nær Presteheia skole
På Tretjønnveien (del av Gimlekollen øst for byen) er det mange som sykler og går.
I nærheten av Presteheia skole ferdes ikke elevene trygt på den tradisjonelle gang- og
sykkelveien. I fjor høst startet arbeidet med å lage en sykkelvei med fortau for å separere de
syklende fra de gående. Prosjektet fullføres våren 2017.

På Gimlekollen bygges separert gang- og sykkelvei fra Borghilds vei til Presteheia skole.
Bildet er tatt i desember 2016. Foto: Bjørne Jortveit
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7.1 Ekstra belønningsmidler 2016 - oversikt
Prosjekt

Kommune

Tildelt
mill. kr

Status

Kollektivtiltak
1. Reguleringsplass UiA

Kristiansand

3,0 Byggeplanlegging pågår.
Bygges 2017.

2. 3. og 4. Oppgradering av
holdeplasser (mest
nødvendige)

Kristiansand

1,0 Skal brukes til oppgradering av
busstopp i Slettheiveien.

5. Nytt busstopp Rv 41
Krageboen

Kristiansand

0,5 Bygges 2017

7. Kollektivtrasé fra
rundkjøring på Eg parallelt
med Andreas Kjærsvei til
Solbergveien. Arkeologisk
utgraving.

Kristiansand

2,0 Bestilling pågår. Utføres trolig
sommeren 2017.

8. Myrane trafikkareal

Birkenes

4,3 Ferdig prosjektert. Anskaffelse
tjeneste pågår. Konkurransen
avklart januar 2017. Byggestart
tentativt februar 2017.

9. Nye avlesere om bord på
bussene - mobilbillett

1,6 Avlesere er ikke klare for
levering før 3. kvartal 2017.
AKT står i kø for levering
sammen med en samlet
kundegruppe hos Fara.
QR- leseren er en funksjonalitet
AKT er avhengige av for å
kunne ivareta viktige funksjoner
i fremtidens billetteringsløsninger og likevel klare våre
forpliktelser overfor våre
operatører.

10. Ny nettbutikk med 3.
parts salgsmuligheter –
forbedre brukergrensesnittet i
nettbutikk.

0,7 Ny nettbasert salgsløsning
består av flere elementer: AKT
har implementert Fara's
salgstjeneste som åpner opp for
leverandøruavhengig
funksjonalitet.
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Bestillingsløsning er det neste
som kommer på plass. Det
jobbes med å ferdigstille dette
arbeide i 1. kvartal 2017.
Parallelt jobbes det med
innføring av mobil-billetten.
Ultimo desember 2016 er det
ikke mulig å si noe om dato for
lansering. Men utvikling pågår
for fullt. Dette vil være en
løsning som vil åpne opp for
store teknologiske fremskritt på
Agder i fremtiden.
Delsum kollektivtiltak

13,1

Gange- og sykkeltiltak
11. Sykkelvei med fortau,
Kristiansand
kommunal vei, mellom
Dvergsnes skole og Odderhei
terrasse

2,2 Ferdig bygd.

12. Sykkelvei med fortau,
kommunal vei, langs
Tretjønnveien, mellom
Borghilds vei og gangbru til
Presteheia skole

Kristiansand

3,5 Bygging startet høsten 2016.
Bygges ferdig våren 2017.

13. Gang- og sykkelvei på
Slettheia mellom
Slettheiveien nr. 27a og
Rugdeveien

Kristiansand

0,7 Grunnerverv er gjort.
Byggemeldes i 2017.
Bygges i 2017.

15. Gang- og sykkelvei Fv
405 Venneslaheimen Holteveien

Vennesla

3,5 Regulert og ferdig prosjektert.
Forhandlinger med grunneiere
pågår. Bygges 2017.

16. Gang- og sykkelvei
Langenes

Søgne

4,0 Søgne kommune venter på
aksept fra SVV på tekniske
planer og avklaring om
eksisterende luftstrekk.
Belønnings-midlene er et
tilskudd til utbygger, som skal
bygge GS selv. Trolig oppstart
av bygging i 2017.
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17. Gang- sykkelvei
Viadukten – sentrum

Lillesand

3,0 Prosjektering pågår.
Byggestart i 2017.

Delsum gang- og
sykkeltiltak

16,9

Totalt alle tiltak

30,0
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8. Belønningsavtalen 2009-2012 – restmidler
Per 31. desember 2016 gjenstod det 8,32 mill. kr i ubrukte midler fra belønningsavtalen
2009-2012. I tabellen under fremgår det hva midlene skal brukes til.

Dette er de siste midlene i denne potten og alle midlene er bevilget i tidligere vedtak. Alle
tiltakene er omtalt i tidligere budsjetthefter samt årsmeldinger, og vil utbetales straks
prosjektene ferdigstilles og vilkårene for utbetaling oppfylles.
Nedenfor er de resterende prosjektene listet opp med en kort statusbeskrivelse per tiltak.
1. Tilsagnet ble gitt i ATP sak. 4/14 og gjelder utviklingen av en ny nasjonal mobil billett
løsning. Mobilbilletten er under utvikling og skal etter planen lanseres sommeren 2017 i
hele Agder. Det er en omfattende og krevende utviklingsprosess, men målet er å ha en
versjon som likner mye på Ruter AS sin mobilbillett for Oslo/Akershus.
2. Aust-Agder fylkeskommune har avsatt 5 mill. kr til Vatnestrøm jernbaneprosjekt.
Prosjektet har fått bevilget til sammen 3 mill. kr i fra ATP- samarbeidet. (bud. 2015 og
rev.2015). Det bevilges i tillegg 2,2 mill. kr fra disposisjonsreserve 2012-2016 midlene
(punkt 24, jf. listen over 2012-2016 midlene). Støtte fra ATP- samarbeidet sammen med
bevilgningen fra Aust-Agder fylkeskommune vil utgjøre 10,2 mill. kr. Jernbaneverket
bevilget kr 10,0 mill. til prosjektet. Dette forutsetter 50% lokal og regional finansiering.
Prosjektet trenger dermed totalt kr 10 mill. i lokale og regionale tilskudd. I tillegg kommer
kr 1,4 mill. til prosjektet på Kristiansand havn.
De første 0-70m av sidesporet er ferdigstilt. Alt av grunnerverv er gjort. Anbud ble utlyst
11. november, og anbudsfrist er 5. desember. Sporet ønskes ferdigstilt så fort som mulig,
men dette avhenger selvsagt av værforholdene til vinteren.
3. Prosjektet er gjennomført, og vil utbetales.
4. Prosjektet er gjennomført, og vil utbetales.
5. Bevilgningen vil sikre bygging av ny s/g veg på den omtalte strekningen. Dette vil skje i et
spleiselag med utbygger og Vest-Agder fylkeskommune. Det er tidligere bevilget 2 mill. kr
til prosjektet fra Mykpakke.
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6. Rapporten fra utredningen er levert og konklusjonene er behandlet i AKTs styre samt
Vest-Agder fylkesting. AKT arbeider med å implementere AKTs drivstoffstrategi i
konkurransegrunnlaget for ny kontrakt i Kristiansandsområdet som har oppstart 1.7.2018.
7. Arbeidet har inngått i prosjektet for Bymiljøavtalen (BMA) og det foreligger en langsiktig
plan for både forsterkning og forenkling av rutetilbudet de neste 10 årene. AKT har
gjennomført et prosjekt som beskriver hvordan rutetilbudet i Kristiansand gradvis kan
utvikles frem mot 2030. Arbeidet har tatt utgangspunkt i AKTs egne prinsipper for
utvikling av linjenettet, "Kollektivkonsept 2025", som er utarbeidet av Kollektivgruppa i
bymiljøavtalen og Faveos rapport "Faglig vurdering av kollektivkonsept 2025".
Gjennomgangen av regionale linjer, Mandal-Kristiansand (linje 200) og ArendalKristiansand (linje 100), er ferdig. AKT vil nå starte gjennomgangen av utviklingen i
rutetilbudet for Lillesand /Birkenes kommune, som begge er kommuner omfattet av ATPområdet.
8. Tilleggsbevilgning i forbindelse med etablering av reguleringsplass for kollektivtrafikk i
Voiebyen.
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9. Vedlegg

Belønningsavtalen 2013-2016
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