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Innsatsen for å separere syklende og gående pågår for fullt. Høsten 2016 ble en strekning fra Odderhei 
skole til  Odderhei terasse separert Foto: Bjørne Jortveit 
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1. Sammendrag  
 
Belønningsavtalen 2013-2016: ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2013-2016, 
80 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2016.  
 
Biltrafikk:   
I perioden 2012-2016 er personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand redusert med 
0,7%. De to siste årene har personbiltrafikken økt med 1,2%. 
  
Rushtrafikken har gått med 3,2 % fra 2012 til 2016. Etter en stigning på 0,4% i 2015, har den igjen 
gått ned 0,2% 2016. 
 
For målet om nullvekst i biltrafikken er det et faresignal at både totaltrafikken og rushtrafikken har 
økt siden 2014. Veksten skjer på E18 og E39. 
 
Elbilandelen var 6,1% i 2016.  
 
Busstrafikk: I 2016 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 4,4%.  
I perioden 2012-2016 har antall passasjerer totalt økt med 15%. 
 
Sykkeltrafikk: 
Grunnet mye problemer med telleapparatene, er Hannevika det eneste punktet der vi har god 
statistikk på sykkelbruken. Der økte sykkeltrafikken med 7,8% i 2016. Med dette nærmer vi oss 
samme nivå som før fallet på 9,6% i 2015. 
 
Ny infrastruktur:  
 
Gang- og sykkelveier som ble åpnet / ferdigstilt i 2016:  
Gang- og sykkelveien mellom Lillesand-Birkenes ble åpnet høsten 2016. 
Separert gang- og sykkelvei ved Odderhei skole ble bygd ferdig. 
Gang og sykkelvei mellom Vennesla ungdomsskole og Skoleveien. 
I tillegg kommer flere snarveier 
 
Belysningsprosjekt: Hortemo til Stokkeland fikk veibelysning (Led) høsten 2016. 
 
Sykkelparkering: Skolene Sjøstrand og Lovisenlund fikk ny sykkelparkering. 
 
Reguleringsplass for buss: Anlegget på Slettheia ble bygd ferdig, men ikke satt i trafikk før i 2017. 
 
Innfartsparkering:  Anlegget på Grovane ble delvis bygd ferdig høsten 2016.   
 
Ulykker:  I Kristiansandsregionen omkom tre personer i trafikken i 2016. To ble meget alvorlig 
skadd, og 14 ble alvorlig skadd. De siste tre årene har ulykkes-situasjonen vært relativt stabil.  
 
Regnskap 2016:   
 
Kristiansand kommune:  
Regnskapet for ATP - Kristiansand kommune viser en balanse ved utgangen av 2016 på  5,185mill. 
kr. Etter avsetning til bundne fond var det ved årsskiftet et resultat / udisponert beløp på 
1,894 mill kr.  
 
Vest-Agder fylkeskommune: 
I 2016 er det regnskapsført bruk av 223,080 mill. kr av de samlede belønningsmidlene. Av 
belønningsmidlene som regnskapsførers i Vest-Agder fylkeskommune ble det overført 
4,614 mill. kr av 2009-2012 midlene og 111,059 mill. kr av 2013-2016 midlene til 2017. Renter på 
belønningsmidlene som står på konto i VAF beløp seg til 2,895 mill. kr ved utgangen av 2016. 
For Myk pakke er det regnskapsført et forbruk på 5,281 mill. kr i 2016. 
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 2. Generelt om ATP-samarbeidet 
 
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra 2010 et permanent regionalt samarbeid.  
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet.  
 
Samarbeidspartnere 
 
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, 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- og sykkelveier i myk pakke og ansvar for gang/sykkel generelt  
- ansvar for etablering av innfartsparkering 
- 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 
- forvalter Belønningsmidler for årene 2013-2016 
 
Personell i sekretariatene i 2016: 
 
Kristiansand: Jan Erik Lindjord, rådgiver (30 % stilling), Christen Egeland, rådgiver (75 % stilling og 
Bjørne Jortveit, rådgiver (100 % stiling.) 
 
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 
Belønningsavtalene 2009-2012 og 2013-2016 sluttbehandles i Vest-Agder fylkesting. 
 
Møter i 2016: I 2016 ble det avholdt fem møter i ATP-utvalget.   
 
 
21. september 2016 valgte Kristiansand bystyre nye representanter til ATP-utvalget for 
valgperioden 2015-2019. De nye representantene deltok på sitt første møte i ATP-utvalget 18. 
november. Fram til september var Kristiansand kommune bare representert ved ordfører Harald 
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Furre og varaordfører Jørgen Kristiansen. 
 
ATP-utvalgets medlemmer fra 21.september 2016 
 

1 Terje Damman, leder, VAF 11 Vidar Lynnæs, Kristiansand 

2 Tore Askildsen, VAF 12 Aase G. Paulsen, Kristiansand 

3 Randi Øverland, VAF 13 Torhild Bransdal, nestleder, Vennesla 

4 Anju C. Manneråk, VA 14 Johnny Greibesland, Songdalen 

5 Morten Ekeland, VAF 15 Arne Thomassen, Lillesand 

6 Inger Lise Hillestad Aasen, AAF 16 Astrid Hilde, Søgne 

7 Harald Furre, Kristiansand 17 Anders Christiansen, Birkenes 

8 Trond Henry Blattmann, Kristiansand 18 Gro Anita Mykjåland, Iveland 

9 Morten Leuch Elieson, Kristiansand 19 Johan Mjaaland, SVV 

10 Jørgen Kristiansen, Kristiansand   

 
 
Fagrådet  
 
Sammensetningen i fagrådet er den samme som for Teknisk utvalg i Knutepunkt Sørlandet. 
Kommunene stiller fortrinnsvis med teknisk leder eller plansjef.  
 
Fagrådet hadde i 2016 denne sammensetningen:  
 

Organ Medlemmer 

Vest-Agder fylkeskommune Vidar Ose og Bjørg Hellem 

Aust-Agder fylkeskommune Cato Moen 

Kristiansand kommune Ragnar Evensen og Harald 
Karlsen 

Vennesla kommune Aslak Wegge 

Søgne kommune Torkjell Tofte 

Songdalen kommune Thor Skjevrak 

Birkenes kommune Halvor Nes 

Lillesand kommune Aud Sunniva Fuhr 

Iveland kommune Egil Mølland 

Statens vegvesen Johan Mjaaland 

Agder Kollektivtrafikk Siv Elisabeth Wiken 

 
 
Sykkelgruppa og kollektivgruppa 
 
ATP-sekretariatet leder to administrative arbeidsgrupper, sykkelgruppa og kollektivgruppa.  
Sykkelgruppa består av en representant fra hver kommune, representanter fra Statens vegvesen, 
Vest-Agder fylkeskommune, Trygg trafikk, Bedriftsidretten, politiet og ATP-sekretariatet. Tema 
knyttet til planlegging, bygging av drift av gang- og sykkelveiene tas opp i gruppa. 
 
Kollektivgruppa består av representanter fra Statens vegvesen, Agder Kollektivtrafikk, By- og 
samfunnsenheten i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og ATP-sekretariatet.  
 
På grunn av høy aktivitet i arbeidet med Bymiljøavtalen, som har mange felles grenseflater med 
ATP, har det vært lite aktivitet i disse arbeidsgruppene i 2016.  
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3. Befolkning  
 
Befolkningsutviklingen 2012-2016 
Veksten fra 2015 til 2016 var 10,93 % for hele Kristiansandsregionen. I perioden 2012-2016 var 
veksten 5,67 %. (ikke endelige tall) 

 

Område 
Befolking Befolking Befolking Befolkning  Befolkning Vekst Vekst 

2012 2013 2014 2015 2016 2015-16 2012-16 

Kristiansand 84 476 85 983 87 395 88 447 89 268 0,93 % 5,67 % 

Søgne 10 960 11 005 11 145 11 260 11 321 0,54 % 3,29 % 

Songdalen 6 285 6 303 6 348 6 419 6 586 2,60 % 4,79 % 

Vennesla 13 756 13 986 14 060 14 308 14 425 0,82 % 4,86 % 

Lillesand 10 032 10 106 10 277 10 577 10 702 1,18 % 6,68 % 

Birkenes 4 956 4 993 5 053 5 147 5 178 0,60 % 4,48 % 

Iveland 1 283 1 314 1 308 1 317 1 342 1,90 % 4,60 % 

Kristiansands-
regionen 

131 748 133 690 135 586 137 475 138 822 0,93 % 5,67 % 

Kilde: SSB 
 

4. Belønningsavtalene 
 
En ny fireårig belønningsavtale for Kristiansandsregionen ble inngått med staten v/ 
Samferdselsdepartementet (SD) i 2013. Knyttet til målet om nullutslipp i personbiltrafikken med 
basisår 2012, ble det gitt tilsagn om totalt 285 mill. kr. I henhold til avtalen skal midlene utbetales 
slik: 
 
- 45 mill. kr i 2013 
- 80 mill. kr i 2014 
- 80 mill. kr i 2015 
- 80 mill. kr i 2016  
 
Kristiansandsregionen fikk i tillegg tildelt ekstra belønningsmidler, 35 mill i 2015 og 30 mill. i 2016  
 
Høsten 2013 ble det utbetalt 45 mill. kr, for det første året i avtalen. Våren 2014 ble det utbetalt 
80 mill. kr. SD utbetalte 80 mill. kr også for 2015 og 2016 
 
I Rapport Krisiansandsregionen – belønningsavtalen 2013-2016 er det gjort greie for pengebruk 
hvor mye som gjenstår av ubrukte midler og hva disse skal brukes til. 
 
 
Restmidler belønningsmidler ved utgangen av 2016: 

 Belønningsavtalen 2009-2012: 8,6 mill. kr 

 Belønningsavtalen 2013-2016: 78 mill. kr 

 Ekstra belønningsmidler 2015: 25 mill. kr  
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5. Ekstra belønningsmidler 2016  
 
Kristiansandsregionen et tilskudd på 30 mill. kr i ekstra belønningsmidler 2016. Av disse ble 5,1 mill. 
kr brukt i 2016. 

 
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. (se forsidebildet) 
 

 
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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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 billetterings-
løsninger 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. 
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 
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for store teknologiske 
fremskritt på Agder i 
fremtiden. 

Delsum kollektivtiltak  13,1  

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

Kristiansand 2,2 Ferdig bygd. 

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

Kristiansand 3,5 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. 

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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6.  Trafikkstatistikk 
 
6.1 Personbiltrafikk 
 

I 2016 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand 0,7 prosent lavere enn 
i 2012. Belønningsavtalenes krav om nullvekst er dermed 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.  
 

 
Antall passeringer gjennom bomstasjonene 2011-2016 Kilde: Nye Kristiansand bomselskap 
 
Trafikken på E 18 har økt mest, med 4,3 % fra 2012 til 2016. Dette henger blant annet 
sammen med økt handel i Sørlandsparken og 4 -felts vei mellom Grimstad og Kristiansand. 
Økningen på E 39 (Vesterveien) skyldes bedre veikapasitet og mindre kø. I tillegg er mye 
trafikk fra Tinnheia er sluset over fra Rv9 til E 39 på vei mot byen. 
 
 
Bom-
stasjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Endr. 
2012-
2016 

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% 

Antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2016. Kilde:  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.  
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Andel elbiler i prosent av total trafikk 
Bomstasjon 2013 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 

Snitt totaltrafikk 0,7  2,0 4,0  6,1 

Kilde:  Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 

 
Antall passeringer gjennom bomstasjonene med og uten elbil. Kilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 

 
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 

Kilde: Nye Kristiansand bomselskap 
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Rushtrafikk 2012-2016 fordelt på bomstasjoner: 
Bom-
stasjon 

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 

Totalt 5927394 5790425 5726729 5748430 5739123 -2,3 -1,1 +0,4 -0,2 -3,2 

Kilde:  Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 

 
 

6.2 Passasjerutviklingen for buss  

 
I 2016 økte passasjerturer på bussen i Kristiansandsregionen med 4,4% 
sammenlignet med 2015. 
 
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder: 

Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.  

 

I perioden 2013-2016 økte antall passasjerturer med 9,8 %. Det skyldes en rekke forhold 
som bedre rutetilbud, moderate priser på periodekort og flexikort, samt bedre infrastruktur i 
form av sanntidsinformasjon, oppgraderte busstopp, nye kollektivfelt og flere 
innfartsparkeringer. 
 

 
 

 
Antall bussturer i Kristiansandsregioenen Kilde: Agder Kollektivtrafikk. 
 
Metrorutene, det vil si de mest trafikkerte byrutene i Kristiansand, har jevnt over økt noe 
mer enn de regionale reisene. 
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Den solide økningen fra 2015 til 2016 skyldes blant annet forbedret rutetilbud fra høsten 
2016. Forbedringer midtveis i 2015, har og gitt full effekt i 2016 
 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bussmetro 3 267 823 3 381 113      3 564 680    3 718 197    3 764 033    3 890 456  

Andre ruter Kristiansandsreg. 4 359 024 4 352 714      4 557 164    4 759 481    4 775 203    5 028 176  

Sum 7 626 847 7 733 827      8 121 844    8 477 678    8 539 236    8 918 632  

Antall bussturer i Kristiansandsregioenen Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 

 
 
 

 

 
Antall reiser med linje 100         Kilde: 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.  
 
Tilskudd til bussdrift i regionen, fordelt på finansieringskilder  

 

 
Ttilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen (millioner kr), eksklusiv linje 1. 
Kilde:  Agder Kollektivtrafikk. 
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6.3 Sykkeltrafikk  
 
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 
skyldes en kombinasjon av bedre infrastruktur for sykkel og restriktive tiltak mot bilbruk som 
bompenger og tidsdifferensierte. Det gjennomføres og flere gange- og sykkelkampanjer 
årlig. Arbeidet til aktive sykkelklubber kan og ha betydning.  
 
Problemer med tellepunktene har gjort det vanskelig å måle utviklingen presist. Statens 
vegvesen har gjort et betydelig arbeid for å etablere bedre rutiner for kontroll av 
tellepunktene, og det er nå i ferd med å opparbeides bedre historikk for sykkeltrafikken.  
 
Det beste datamaterialet har vi i Hannevika, der det registrert en vekst på hele 7,8% fra 
2015. 
Antallet passeringer er likevel lavere enn i 2014. Dette kan ha sammenheng med bedre flyt 
for biltrafikken på Vågsbygdveien etter ombygging, og at det pågår arbeid på 
sykkelekspressveien.  
 

 
Kilde: Statens vegvesen 
 

På Oddernesbroa er tallmaterialet mer begrenset.  
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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Kilde: 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. 

 
Kilde: Staten vegvesen 
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Kilde: Staten vegvesen 

 

Statens vegvesen har ytterligere to tellepunkt, Gartnerløkka og Lundsbroa. I tillegg har 
Kristiansand kommune en sykkelteller i det nordvestlige  enden av Kvadraturen. 
Datagrunnlag er imidertid for dårlig til å vise en trend i utviklingen.  
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7. Infrastruktur-prosjekter 

 
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere 
biltrafikk. I perioden 2009-2015 er det bygd nesten 6 km kollektivfelt / bussgater. I samme 
periode er det bygd eller rehabilitert nesten 30 km gang- og sykkelveier. I oversikten er det 
tatt med prosjekter også med andre finansieringskilder enn belønningsmidler.  

 

7.1 Kollektiv 

 
Innfartsparkeringer 
 
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 
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  
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7.2 Sykkel og gange 
 

 

Ny GS- trasé mellom Lillesand og Birkenes (bompengefinansiert)  
Denne ble åpnet i desember 2016 
 

Sykkelparkeringen på Sjøstrand og Lovisenlund skoler i Kristiansand: 
Sjøstrand og Lovisenlund skole fikk satt opp etterlengtet sykkelparkering i desember 2016. 
 

 

Snarveier: 
 
Det ble bygget flere snarveier i regionen i 2017. Disse har enklere standard enn 
tradisjonelle gang- og sykkelveier.  
 
Vennesla: 
Linneflaten – Linnegrøvann 
 
 

 
Ny gang- og sykkelvei fra Linneflaten til Linnegrøvan i Søgne med belysning og benker. 
Foto: Arnfinn Håverstad 

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. 
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Lillesand: 
Tingsaker terrasse-Fv 237  
 
Kristiansand: 
Odderhei Platå 34 – undergang ved skolen 
Bråvannstoppen-Bråvannsstien 50 
Oppstart prøveprosjekt med skilting av snarveier 

 
Skilting av snarveier Foto: Terje Askildsen 
 

 
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 etter 5 år. Satsingen på denne strekningen i Songdalen er et ledd i et større 
ledlysprosjekt for hele Vet-Agder.  
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Det er brukt led-belysning på strekningen Hortemo-Stokkeland. Ledlys er 
 billigere å vedlikeholde og bruker mindre strøm. Foto. Statens vegvesen. 

 
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 
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7.3 Forbruk ordinære belønningsmidler  
 
Oversikten under viser hva de ordinære belønningsmidlene 2013-2016 er brukt til.  
Prosjekt 2013 2014 2015 2016 Status 

Kollektiv bussdrift 10 37,0 43,0 47,0  

Reguleringsplass Sørlandsparken   8,1  Ferdig 

Reguleringsplass Slettheia    4,35 Ferdig 

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

  0,77  Slettheia er 
ferdig. 
Voiebyen er 
byggemeldt. 
Busstopp i 
Hellemyrbakken 
klar for bygging. 

Kollektivfelt Gartnerløkka-Jørgen Moes gt.   12,0 3,0 Ferdig 2015 

Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta  5,2   Ferdig 2014 

Buss i sentrum (Mulighetsstudium 
Rutebilstasjonen-Bjørndalssletta)  

   0,59 Ferdig i 2017 

Vågsbygd terminal    4,0 Ferdig høsten 
2016 

Holdeplasser (Kr.sand)   12,6 3,0 Ferdig 

Bussanlegg, kjøp av tomt Dalane    10,0 Effektuert 

Regional plan bussmetro   1,7  Ferdig høsten 
2016 

Innfartsparkering -  
Rona, Grovane, Hortemo, Hægeland, 
Birkeland. 

 2,8  0,3 Grovane bygget 
delvis ferdig i 
2016. De andre  
planlegges. 

Sanntidsinformasjon og ITS baksystem   4,0  For det meste 
gjennomført. 

Sykkelekpressvei  2,4 1,65 2,35 Under 
planlegging og 
bygging 

Totalt 10     47,4 83,8 78,79  

 
Tildeling av kollektivmidler 2015-2017 
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8. Kollektiv drift 
 
 
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 2016: 
 
Følgende tiltak iverksatt 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%. 

 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. 
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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. 

 
 
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. 
 
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 
 
Sanntdssystemet ble utvidet og innført på regionale bussruter i 2015/2016 

 
Reguleringsplasser 
 
Reguleringsplass på 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.  
 

 
Slettheia reguleringsplass, med ny holdeplass og sjåførbu Foto: Bjørne Jortveit 
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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. 
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9. Trafikkulykker og trafikksikkerhet 
 

I Kristiansandsregionen omkom tre personer i trafikken i 2016. To ble meget alvorlig skadd, 
og 14 ble alvorlig skadd. De siste tre årene har ulykkes-situasjonen vært relativt stabil. 

 

 
Kilde: Statens Vegvesen 
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9.1 Fordeling av sekkepostmidler TS myk pakke  
 

Hvert år avsettes vekselvis én mill. kr og to mill. kr. til mindre trafikksikkerhetstiltak 
(bompenger myk pakke). I 2015 var det satt av én mill. kr til dette formålet. I 2015 ble det 
bestemt å lyse ut midler også for 2016 og 2017 (til kommunene). På den måten blir det mer 
rasjonelt for kommunene å søke på midlene, og også lettere å se småtiltak i sammenheng. 
 
En arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen og ATP- sekretariatet i Vest-
Agder fylkeskommune vurderte innkomne søknader fra kommunene. Fordelingen av midler 
til trafikksikkerhetstiltak er foretatt etter følgende kriterier: 
 
 

1. Hvor trafikkfarlig er nåsituasjonen? 
2. Hvilken effekt vil tiltaket gi? Også sett i lys av befolkningsmengde. 
3. Geografi. Hver kommune bør få innvilget minst ett prosjekt. 
4. Større kostbare prosjekt prioriteres ikke over denne potten. 

 
 

Tildeling av TS-midler 2015-2017 
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10. Luftforurensning  

10.1 Svevestøv og nitrogen fra biltrafikk 
Ren luft er viktig for trivsel og helse, og generelt er luftkvaliteten i Kristiansand god. 
Vinterstid kan imidlertid perioder med fint og stabilt vær eller inversjon (situasjon på 
vinteren med stillestående, kald og skitten luft på bakkenivå under lave tåkeskyer/lokk) føre 
til høyere nivåer av luftforurensning, slik at noen personer kan få helseplager. Det er 
dokumentert at både eksponering for luftforurensning over kort og lang tid medfører økt 
risiko for helseskade. Dette gjelder spesielt personer med luftveislidelser eller 
hjerte/karsykdommer. Lokal luftforurensning har også negativ virkning på vegetasjon og 
økosystemer. Tiltak rettet mot luftforurensning kan også ha positive ringvirkninger på andre 
miljøområder. For eksempel vil tiltak som reduserer bruk av personbiler også føre til 
redusert støy og utslipp av klimagasser. 
Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring, og 
svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra 
disse luftforurensningskildene. I tillegg måles det også nivåer av benzen. I Kristiansand er 
det etablert to målestasjoner for overvåkning av disse luftforurensningskildene. Den ene er 
plassert i krysset Vesterveien/Vestre Strandgate, og den andre ved Stener 
Heyerdahlsparken. Målestasjonen ved Vestre Strandgate (Gartnerløkka) er en gatestasjon 
med tett trafikk. Målestasjonen ved Stener Heyerdahlsparken skal gi uttrykk for den 
gjennomsnittlige luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for 
(bybakgrunn).  
 
Målestasjonene driftes av Statens vegvesen. Kristiansand kommune har det overordnede 
ansvaret for målingene. ATP-samarbeidet finansierer vedlikehold og drift av målestasjonen 
ved Stener Heyerdahlsparken. 

Dårlig datadekning 

Miljødirektoratet oppdaget i 2015 at målingene av luftkvaliteten i Kristiansand for flere år 
ikke har tilfredsstilt krav til datakvalitet. Det er for mange dager det ikke fins måledata for. 
Se tabell under for oversikt over datadekning. Krav til datadekning for kalenderåret settes til 
minimum 85 % for å vise overholdelse av grenseverdier. Tiltak ble gjennomført, og i 2015 
og 2016 var det tilfredsstillende datakvalitet ved målestasjonene. 

År Datadekning 

Gartnerløkka NO2 

(%) 

Datadekning 

Gartnerløkka 

PM10 (%) 

Datadekning 

Stener Heyerdahl 

NO2 (%) 

Datadekning 

Stener Heyerdahl 

PM10 (%) 

2004 87,9 81,4 64,9 68,5 

2005 91,5 87,0 90,4 91,5 

2006 87,0 79,4 70,2 77,4 

2007 89,0 79,5 90,3 83,3 

2008 82,4 64,2 26,8 84,6 

2009 69,1 71,8 31,2 59,2 

2010 87,1 74,6 39,6 82,3 

2011 74,3 89,0 90,7 90,1 

2012 61,1 87,2 34,2 49,0 

2013 67,4 79,0 44,0 85,4 

2014 87,2 88,4 69,1 96,8 

2015 89,8 88,9 87,1 94,7 

2016 92,7 93,5 96,3 94,4 

Oversikt over datadekning for måleresultater for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Kravet til 
datadekning er 85 %, og år med dårlig datadekning er merket med rød skrift. 
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Målinger 2016 - resultater 

Målinger av luftkvalitet i Kristiansand sentrum tyder på at nivåene ikke har vært så høye at 
dagens krav i forurensningsforskriften overskrides for nitrogenoksider og svevestøv. Det er 
imidlertid et gap mellom nivåene som er ansett som trygg luft og grenseverdiene i 
forurensningsforskriften. Grenseverdiene vurderes derfor og gjøres gradvis strengere, og 
nye og strengere grenseverdier ble gjeldende i 2016. Dersom grenseverdier og 
terskelverdier som beskrevet i forurensingsforskriften overskrides, må kommunen ha 
ressurser til å gjøre nødvendige tiltak. 
 
Svevestøv 

 

Resultater av luftkvalitetsmålinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. Dagens krav i forurensingsforskriften 
overholdes. I henhold til forskrift, skal døgngrenseverdier for svevestøv (PM10) fra 2016 ikke overskrides mer 
enn 30 ganger i året. I tillegg vises øvre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften 
 

 

 

Antall døgn med høyere nivåer av svevestøv (PM10) enn luftkvalitetskriteriet (30 ug/m
3
).  

Luftkvalitetskriteriet er nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår 
skadevirkninger på helse.  
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Resultater av luftkvalitetsmålinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. Grenseverdien i 
forurensningsforskriften overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for svevestøv i henhold til forskrift  
er 40 µg/m³. Fra 2016 er grenseverdien redusert til 25 µg/m³. I tillegg vises øvre og nedre 
vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er nivåer som de 
aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse (trygg luft).  

 

Nitrogenoksid 

 

Resultater av luftkvalitetsmålinger for nitrogenoksider (NO2) i Kristiansand. Grenseverdien i 
forurensningsforskriften overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift er 40 µg/m³. I 
tillegg vises øvre og nedre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er 
nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse (trygg luft).  
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10.2 Luftsonekart: 

Kartlegging av luftforurensing (kilder, bidrag, spredning) og utarbeidelse av luftsonekart 
som anbefalt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), ble 
utført i 2016. Resultater for dette arbeidet viser at ca. 9 % av befolkningen i Kristiansand 
utsettes for betydelig luftforurensning.  
 

Andel personer utsatt for betydelig luftforurensning.  
Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate 
etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Rød sone 
angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse 
med bruksformål som er følsomt for luftforurensning 
 

Indikator i % 2016 

Andel personer utsatt 

for betydelig 

luftforurensning 

9,0 

% 

Andel personer bosatt i 

rød sone  

0,7 

% 

Andel personer bosatt i 

gul sone 

8,3 

% 
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11. Kampanjer og informasjon  

 
ATP-samarbeidet har som en viktig strategi å arrangere jevnlige adferdskampanjer for  
å dempe biltrafikk. Når det bygges ny infrastruktur for syklende og gående, trengs det 
kampanjer og informasjonsarbeid for å få befolkningen til å ta dette i bruk. Det samme 
gjelder ny kollektiv infrastruktur og bedre rutetilbud. (Det er ikke brukt belønningsmidler  
for å finansiere adferdskampanjene). 
 

Jeg kjører grønt 
 

I Jeg kjører grønt-kampanjen kan enkeltpersoner registrerer grønne reiser. En tur-retur 
reise med sykkel, til fots eller med buss / tog gir ett grønt poeng. Personlige poeng gjelder 
også i konkurransen mellom arbeidsplassene. 
 
Aldri har så mange arbeidsplasser deltatt aktivt i Jeg kjører grønt som i 2016. 166 bedrifter 
var aktive, mot 144 i 2015. 3076 enkeltpersoner var påmeldt i 2016, mot 3013 i 2015. 
 
Vinnerne i bedriftsklassen ble Vitusapotek Vestre Torv(under 15 ansatte), Fysio- og 
ergoterapeutene team øst-vest (15-50 ansatte), Phonero AS (51-200 ansatte) og 
Kvadraturen Skolesenter (over 200 ansatte.  En av grunnene til økt interesse fra 
virksomheter i 2016 var samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.   
 

Fire av deltagerne fra Phonero. Foto: Bjørne Jortveit 

 

Ny app. Nyvinningen i 2016, Jeg kjører grønt-appen, ble en suksess. Sammenliknet med 2015 var 

det ukentlig ca. 30 prosent flere deltakere som registrerte poeng. Registreringen holdt seg på et høyt 
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nivå gjennom hele den 3 måneder lange kampanjen, mens det dabbet av en del mot slutten 
i 2015. Rundt 1800 deltakere hadde lastet ned appen. Appen er trolig også en av grunnene 
til at deltakere i aldersgruppen 20-29 år registrerte flest poeng i årets kampanje. Tidligere 
har aldersgruppene 40-49 år og 50-59 år registrert flest poeng.  
 
Bilfri onsdag. Til sammen har deltakerne i kampanjen klart å være bilfri på onsdager 
10.926 ganger. Det vil si at hver deltaker i snitt har klart seg uten bil 3,6 ganger på 
onsdager.  Kampanjeledelsen har fått diverse meldinger om deltakere som har omrokkert 
på gjøremål for å klare å være bilfrie. I noen familier har en av de voksne levert barn i 
barnehage per sykkel, mens ektefellen har hentet med bil. Noen har funnet ut at det går an 
å handle med sykkel dersom man har henger vesker på hver side bak.  Veldig kjekt å 
handle med elsykkel. Noen veldig ivrige deltakere forteller at de har kvittet seg med bil 
nummer 2. Da har de ikke bare spart miljøet for mye CO2, men også sin egen bankkonto.  
 

 

Beintøft 
 

Beintøft er en kampanje rettet mot barnetrinnet i grunnskolen, og også klasser på 
ungdomstrinnet kan delta. Miljøagentene driver Beintøft på nasjonalt nivå. I tillegg til det 
nasjonale opplegget, deles det ut premier i ATP-regi. 
 
I 2016 deltok nesten ca. 2500 elever i vår region skolekampanjen Beintøft. De var fordelt på 
28 skoler og 102 klasser. 
 
I Kristiansandsregionen deltok 10 klasser på ungdomstrinnet i Ungdomsbeintøft, som er en 
parallell kampanje rettet mot denne aldersgruppen. Den ble arrangert av Klimaalliansen 
med tilskudd fra ATP.  
 

«Sykle til jobben» 
Også i 2016 samarbeidet ATP med den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. ATP gav et 
tilskudd til "Sykle til jobben"-aksjonen, slik at det ble gratis for innbyggere i 
Kristiandsandsregionen å delta. I 2015 deltok drøyt 1900 deltakere fra 
Kristiansandsregionen i Sykle til jobben. 
 

Informasjonsarbeid 
ATP-samarbeidet har drevet et omfattende informasjonsarbeid i 2015. ATP har hatt jevnlig 
mediakontakt med lokale media og fått betydelig spalteplass på i trykte medier og på 
nettsider i Fædrelandsvennen,  NRK Sørlandet og lokalaviser. Nyhetssaker er også 
publisert på nettsidene til Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og de andre 
kommunene i ATP-samarbeidet. ATP har også sin egen nettside - jegkjorergront.no. der 
det er lag ut informasjon om ATPs kampanjer og om åpning av ny infrastruktur for kollektiv, 
sykkel og gange. 
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12. Regnskap 

 
Regnskapskapitlet består av ATPs driftsregnskap ført i Kristiansand kommune, samt 
regnskap for myk pakke og belønningsavtalene 2009-2012 og 2013-2016 ført i Vest Agder 
Fylkeskommune. 
 
ATPs driftsregnskap, Kristiansand kommune 
 
Ettersom de statlige belønningsmidlene fra 2009 ble brukt opp i 2015, slik at dette 
investeringsregnskapet utgår, har ATP-regnskapet nå blitt noe enklere enn tidligere år. 
 
Driftsregnskapets inntekter består av 35 kr per innbygger fra kommunene og et årlig 
tilskudd fra de to fylkeskommunene. Utgifter er lønnsutgifter, kostnader knyttet til 
kampanjer, utredninger og mindre infrastrukturtiltak. 
 
Balanse og resultat 
 

Balanse total 5 185 150 

Bundne fond 2017 3 291 000 

Resultat / udisponerte midler 2017 1 894 000 
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ATP-samarbeidet. Driftsregnskap regnskapsført Kristiansand 
kommune 2016. Ansvarsområde:  58540. 
 

  

Brutto 

forbruk 

Inntekt/ 

refusjoner Mva komp 

Netto 

forbruk Budsjett 

Avvik 

budsjett 

 

Utgifter: 

      
1 Administrasjon faglig sekretariat 1 094 403 

 

-25 160 1 069 243 

  

2 Administrasjon politisk sekretariat 

 

0 

  

0 152 000 152 000 

3 

ATP-samarbeidet overført 

 (driftsregnskap 2015) -6 341 

  

-6 341 2 837 206 2 843 547 

4 

ATP-samarbeidet overført  

(investeringsregnskap 2015) 

   

0 347 470 347 470 

5 Gå- og sykkelkampanjer  

 

2 418 548 

 

-51 400 -234 539 2 132 609 2 163 000 30 391 

6 

Drift luftmålestasjoner /  

vedlikehold elsykler 

 

180 390 

 

-36 078 144 312 300 000 155 688 

7 Etablering av luftforurensningsmodell 
370 347  

-74 069 296 278 0 -296 278 

8 
Kollektivkonferansen 2016 133 762 

 

-5 743 128 019 100 000 -28 019 

9 Kompetanseheving 11 370 

 

0 11 370 195 000 183 630 

10 Fysiske tiltak kommunene 2015  
230 245  

-23 899 206 346 0 -206 346 

11 Fysiske tiltak i kommunene 2016    1) 

 

411 931 

 

-950 000 0 -538 069 500 000 1 038 069 

12 Sykkel-  og gangetiltak Kr.sand  
98 438  

-19 688 78 750 0 -78 750 

13 Transportmarkedsføring 
402 750  

-28 539 374 211 900 000 525 789 

14 Skilting av snarveier 
29 542  

0 29 542 0 -29 542 

15 Sykkelutleie 
90 000  

0 90 000 90 000 0 

16 Sykkelparkering Kilden 
92 459  

-17 666 74 793 0 -74 793 

17 Tilskudd ladepunkt elbil i p-hus  
100 000  

0 100 000 100 000 0 

18 Div. utredninger kollektiv 
326 850  

-1 660 325 190 300 000 -25 190 

19 Sykkelekspressvei - vikeplikt 
0  

0 0 800 000 800 000 

20 RVU 2016 
0  

0 0 200 000 200 000 

21 Belønningsprosjekter 2013-2016    2) 575 483 -598 612 -104 598 -127 727 0 127 727 

 
Totale utgifter 6 560 177 -1 600 012 -571 639 4 388 526 8 984 676 5 665 393 

       

 

Inntekter: 

    

Budsjett 

 

 

Overført fra 2015 

 

3 184 676 

  

150 000 

 

 

Vest-Agder fylkeskomm. 

 

596 000 

  

595 000 

 

 

Aust-Agder fylkeskomm. 

 

119 000 

  

120 000 

 

 

Kristiansand 

 

3 635 000 

  

3 674 000 

 

 

Omegnskommunene 

 

2 039 000 

  

2 054 000 

 

 

Inntekter refusjoner 

 

1 600 012 

  

0 

 

 

Momskompensasjon 

 

571 639 

  

0 

 

 
Totale inntekter 

 

11 745 327 

  

6 593 000 

 

 
Balanse 31.12.16 / bundet fond 2017 5 185 150 

     

 
Resultat 5 185 150 

     

 

Bundne fond 2016 5 185 150 
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Fotnote 1 -  Tilskudd på 950.000 kr til Kristiansand 
I 2016 fikk Kr.sand kommune innvilget 950.000 kr fra den statlige ordningen "Tilskudd til tiltak for  
sykkelbruk i kommuner og  fylkeskommuner».  Ordningen krever minst 50 prosent egenandel.  
Kristiansand kommune brukte midler bevilget til kommunen fra ATPs driftsbudsjett som egenandel.   
På grunn av koplingen med ATPs driftsmidler, er tilskuddet fra statens inkludert i ATP-regnskapet.  
Dette har ingen konsekvenser for de andre kommunene i ATP-samarbeidet. 

 
Fotnote 2 -  Belønningsprosjekter 
Alle midlene til prosjekter i Belønningsavtalen 2013-2016 befinner seg i Vest-Agder  
fylkeskommune. Men noen mindre prosjekter som styres av Kristiansand kommune,  
betales først av kommunen. Deretter refunderes dette fra fylkeskommunen. 
 

Bundne fond 2017 
 
  Overført fra 2016 Bundne fond 

2017 

Overført fra 2016 5 185 000   

Statlig tilskudd til  Kr.sand, GS i komm. og fylkeskomm.   950 000 

Sykkelekspressvei - vikeplikt skilting, budsjett 2016   800 000 

Fysiske tiltak i Kristiansand, budsjett 2015 og 2016   780 000 

Sykkelprosjekt ved Slottet, budsjett 2016   200 000 

Buffer (sykkelkunstprosjekt, sykkelparkering)   198 000 

Vintersykling, kost brøytemaskin, online brøytekart GS   150 000 

Tjenester / prosjekt utført i 2016 og fakturert i 2017   213 000 

Totalt bundne fond 2017   3 291 000 

Udisponerte midler fra 2016 1 894 000   
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ATP-samarbeidet. Vest-Agder Fylkeskommune 2016 
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